




 Ο χαρακτήρας εμπεριέχει τόσο τις βρεφικές/νηπιακές 

σεξουαλικές απαιτήσεις των ενορμήσεων των 5 σταδίων, όσο και 

τις άμυνες που, λόγω των απαγορεύσεων, ματαιώσεων και 

αναστολών, κινητοποιούνται εναντίον τους, δηλ. δομείται από 

τις συγκρούσεις ενορμήσεων και αμυνών.

 Οι άμυνες μπορεί να κατευθύνονται εναντίον ενορμήσεων του 

ίδιου σταδίου που καθηλώθηκε ο χαρακτήρας (π.χ. οι φαλλικές 

άμυνες εναντίον φαλλικών ενορμήσεων των φαλλικών 

χαρακτήρων) ή εναντίον ενορμήσεων άλλου σταδίου (π.χ. οι 

πρωκτικές άμυνες των υστερικών χαρακτήρων εναντίον των 

γενετήσιων ενορμήσεων, ή οι στοματικές άμυνες των φαλλικών)



Διάκριση αγκίστρωσης και μπλοκαρίσματος
 Μπλοκάρισμα: τοπική συγκράτηση της ενέργειας και αναστολή της 

αυθόρμητης ροής της στο σώμα, περιφερικότερα της περιοχής δέσμευσής της.

 Αγκίστρωση: ένα μπλοκάρισμα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαλυθεί και 

στη θεραπεία δίνει την εντύπωση ότι στο σημείο εκείνο ο θεραπευόμενος έχει 

«πιαστεί» όπως το ψάρι στο αγκίστρι της πετονιάς και «σπαρταράει»: η 

περιοχή της αγκίστρωσης μένει σχεδόν ακίνητη, ενώ το υπόλοιπο σώμα 

εμφανίζει ακανόνιστες συσπάσεις ή περιοχικές τρομώδεις κινήσεις.

 Η αγκίστρωση μπορεί να δημιουργηθεί από την ίδια τη θεραπεία, αν «ανοίξει» 

πρώιμα η λεκάνη, χωρίς δηλαδή να έχουν από πριν ελευθερωθεί τα 

προηγούμενα τμήματα της θωράκισης. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε 

θεραπευόμενους με υψηλή ενεργειακή φόρτιση.



Τα μπλοκαρίσματα στις ερωτογόνες ζώνες μπορεί να είναι δύο 

τύπων, να έχουν κατεσταλμένο ή ανικανοποίητο χαρακτήρα. Ο 

οργανισμός, παρά τα μπλοκαρίσματα αυτά συνεχίζει να 

εξελίσσεται, δηλαδή να προχωρά στα επόμενα ψυχοσεξουλικά

στάδια, ωστόσο, επειδή σε καθένα από αυτά η λιμπιντική 

λειτουργία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, λόγω ακριβώς αυτών των 

μπλοκαρισμάτων, δεν τα εγκαταλείπει ολοκληρωτικά· επομένως 

«επιστρέφει» πάντα σε αυτά για να αντλήσει ικανοποίηση, με 

αποτέλεσμα αυτά αφενός να παράγουν συμπτώματα, αφού 

δεσμεύουν ενέργεια, και αφετέρου, να την αποστερούν από τη 

γενετήσια εκφόρτιση, περιορίζοντας την ηδονή.



 Όλοι οι νευρωτικοί χαρακτήρες «έφτασαν» μέχρι το φαλλικό στάδιο, 

δηλαδή είχαν περισσότερη ενέργεια από αυτήν που καθηλώθηκε στις τρεις 

προηγούμενες προγενετήσιες περιοχές (οπτική, στοματική, πρωκτική) στα 

αντίστοιχα στάδια της ψυχοσεξουαλικής τους εξέλιξης (οπτικό, στοματικό 

και πρωκτικό στάδιο). Ωστόσο, στη συνέχεια, είτε «παρέμειναν» σε αυτό 

(οι φαλλικοί χαρακτήρες) γιατί δεν είχαν περίσσεια διαθέσιμη λιμπιντική 

ενέργεια για να προχωρήσουν στο γενετήσιο στάδιο, είτε παραιτήθηκαν 

από αυτό και «επέστρεψαν» σε προηγούμενα στάδια και συγκεκριμένα 

εκεί όπου είχε δεσμευτεί η περισσότερη ενέργεια, άρα εκεί από όπου θα 

αντλούσαν τη μεγαλύτερη ικανοποίηση.

 Αντίθετα, όσοι «προχωρούν» στο γενετήσιο στάδιο γίνονται γενετήσιοι 

χαρακτήρες, δηλαδή εδραιώνουν τη γενετησιότητα και η γενετήσια επαφή 

αποκτά προτεραιότητα στη ζωή τους.



Οι φαλλικοί και οι 
γενετήσιοι χαρακτήρες 
δεν εμφανίζουν 
αντιδραστικούς 
μηχανισμούς, 
επομένως οι 
ενορμήσεις δεν 
διχάζονται και δεν 
αλλάζουν κατεύθυνση 
στρεφόμενες κατά του 
ίδιου τους του εαυτού. 



Η θωράκιση 

κατεσταλμένου τύπου 

είναι πληρέστερη από 

εκείνην του 

ανικανοποίητου τύπου σε 

κάθε χαρακτήρα: στον 

ανικανοποίητο τύπο οι 

ενορμήσεις διαπερνούν το 

μπλοκάρισμα, αλλά 

εκδηλώνονται με 

υποκατάστατο τρόπο και 

επομένως δεν μπορούν να 

επιφέρουν επαρκή 

ικανοποίηση.



 Ανικανοποίητος τύπος: συνεχής απαίτηση για έκφραση των ενορμήσεων 

αλλά αυτό γίνεται πάντα με υποκατάστατο τρόπο και επομένως έχουμε 

έκφραση δευτερογενών παρορμήσεων.

 Καταπιεσμένος τύπος: πλήρης 

καταστολή της ενόρμησης, δεν 

υφίσταται δεύτερος διχασμός 

και επομένως δεν εμφανίζονται 

υποκατάστατοι τρόποι επαφής, 

δεν έχουμε δευτερογενείς 

παρορμήσεις και ο χαρακτήρας 

αυτός αισθάνεται μόνο άγχος.





↑ ανικανοποίητο μπλοκάρισμα – ↓ καταπιεσμένο μπλοκάρισμα



Ηλικίες και στάδια





 Δεν παρουσιάζουν μόνιμη ή άκαμπτη θωράκιση, δηλαδή χρόνια.

 «Έφθασαν» στο γενετήσιο στάδιο χωρίς σοβαρές προγενετήσιες 

καθηλώσεις και έχουν εδραιώσει τη γενετήσια προτεραιότητα 

του οργασμού.

 Δεν εμφανίζουν αιμομικτικές επιθυμίες, άρα δεν επιθυμούν να 

«εξοντώσουν» τον ομόφυλο γονέα, και εκδηλώνουν ετερόφυλο 

σεξουαλικό ενδιαφέρον, δηλαδή έχουν επιλύσει επιτυχώς το 

οιδιπόδειο σύμπλεγμα και δεν το καταπίεσαν αναπτύσσοντας 

κάποιον χαρακτήρα. 



 Οι προγενετήσιες ενορμήσεις 

εκφράζονται μόνο στο προκαταρκτικό 

ερωτικό παιχνίδι (και αυτές όχι 

απαραίτητα και ούτε οπωσδήποτε 

όλες) ή μετουσιώνονται στις 

πολιτισμικές επιδιώξεις.

 Στις προκλήσεις της ζωής εμφανίζουν 

υγιή, φυσική επιθετικότητα, 

διεκδικώντας τα δικαιώματά τους, 

υπερασπίζοντας τη σωματική τους 

ακεραιότητα και την ηθική τους 

αξιοπρέπεια και τιμή, χωρίς να 

εκφράζονται προσβλητικά προς τους 

άλλους. 

αρχικός σκοπός μετουσιωμένος 

όχι απώθηση, 

αλλά άρνηση της 

ικανοποίησης 

και αλλαγή της 

κατεύθυνσης  

από το  Εγώ

Π: Πυρήνας = πηγή πρωτογενών ενορμήσεων

Σ: Αρχικός και μετουσιωμένος σκοπός = 

επίτευγμα



αρχικός σκοπός 

Αντιπαραβολή μηχανισμών μετουσίωσης και αντιδραστικού σχηματισμού

μετουσιωμένος 
αντιδραστικός σχηματισμός

όχι απώθηση, 

αλλά άρνηση της 

ικανοποίησης 

και αλλαγή της 

κατεύθυνσης  

από το  Εγώ

αναστροφή της κατεύθυνσης 

απώθηση της ενόρμησης και 

στροφή της εναντίον του εαυτού

απώθηση

Π: Πυρήνας = πηγή πρωτογενών ενορμήσεων

Σ: Αρχικός και μετουσιωμένος σκοπός = επίτευγμα

ΑΣ: Αντιδραστικός σχηματισμός: εκλογικευμένη δραστηριότητα (αντιπαραγωγική, μη επωφελής 

κοινωνικά, προκαλεί άγχος η διακοπή της, «καλύπτει» απωθημένες ενορμήσεις)

ο αρχικός σκοπός 
διατηρείται στο ασυνείδητο



 Έχουν ακέραιη την αίσθηση του υγιούς και του πρέποντος και 

είναι υπεύθυνοι.

 Υπάρχει αρμονική συνύπαρξη του Εγώ και του Υπερεγώ, το 

οποίο είναι υπέρ της υγιούς σεξουαλικότητας, είναι «μαλακό» 

και όχι τιμωρητικό (όπως των νευρωτικών χαρακτήρων).

 Το Εγώ, αφού δεν χρειάζεται να συμβιβαστεί με ένα αυστηρό 

Υπερεγώ, ικανοποιεί ανεμπόδιστα και κατά προτεραιότητα τις 

ενστικτικές ενορμήσεις και ελεύθερα και αυτόνομα επενεργεί 

στον εξωτερικό κόσμο, χωρίς να του είναι απαραίτητη η αυτό-

επιβεβαίωση μέσω των κοινωνικών του δραστηριοτήτων. 



 Η θωράκιση είναι ελαστική, προσωρινή και υιοθετείται 

ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες.

 Είναι σε θέση να αισθανθούν όλο το εύρος των υγιών 

συναισθημάτων που είναι φυσιολογικό να προκύπτουν 

όταν έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον τους.

 Είναι οργασμικά ικανοί, σεξουαλικά 

αυτορρυθμιζόμενοι, έχουν ερωτική αυτοπεποίθηση και 

αποστρέφονται τις διαστροφές και την πορνογραφία.



 Είναι έμφυτα ηθικοί, όχι ηθικολόγοι σύμφωνα με την 

καταπιεστική πατριαρχική ηθική.

 Είναι υπεύθυνοι, εσωτερικά ελεύθεροι, αλλά όχι ασύδοτοι ή 

ελευθεριακοί και επιτρεπτικοί. Κατανοούν και ευνοούν την 

παιδική σεξουαλικότητα.

 Δεν είναι ασκητικοί, αλλά μονογαμικοί συνάπτοντας σχέσεις 

ποικίλης διάρκειας.

 Είναι ικανοί για εργασία, παραγωγική και δημιουργική, και την 

απολαμβάνουν.

 Το σώμα τους είναι υγιές, χαλαρό και δυνατό, ζωντανό και 

εκφραστικό και είναι ήρεμοι. 
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Χαρακτηρίζεται από:

•ελεύθερη ροή ενέργειας στο σώμα λόγω απουσίας σοβαρών 

προγενετήσιων καθηλώσεων και άκαμπτης, μόνιμης μυϊκής 

θωράκισης 

•οργασμική ικανότητα

Η γενετησιότητα επιτυγχάνεται στο τελικό στάδιο της ψυχοσεξουαλικής 
ανάπτυξης, μετά την εδραίωση της γενετήσιας προτεραιότητας, στην 
ηλικία των τεσσάρων έως έξι χρόνων, αφού το παιδί έχει «περάσει» από 
τα άλλα προγενέστερα στάδια (οπτικό, στοματικό, πρωκτικό και φαλλικό) 
χωρίς τραυματικές ματαιώσεις που να έχουν προκαλέσει σοβαρές 
προγενετήσιες καθηλώσεις. 

21



Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του γενετήσιου χαρακτήρα

 Αυτορρύθμιση.

 Μεσαίο στρώμα χωρίς δευτερογενείς παρορμήσεις (άρα μη σαδιστικό).

 Οργονοτική επαφή με τον πυρήνα, το περιβάλλον, το σύμπαν.

 Έλλειψη μόνιμης θωράκισης και εμφάνιση προσωρινής όταν οι συνθήκες το 

επιβάλλουν.

 Λειτουργική σχέση με τον κόσμο, όχι άκαμπτα και παγιωμένα πρότυπα 

συμπεριφοράς και αντιδράσεων ανεξάρτητα από τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

 Ικανότητα βίωσης της ζωής και έκφρασης συναισθημάτων ολόκληρου του 

συγκινησιακού φάσματος (π.χ. από αγάπη, εμπιστοσύνη και τρυφερότητα, έως οργή 

και μίσος) ανάλογα με την περίσταση. 

 Ελεύθερη ταλάντωση της ενέργειας μεταξύ της εργασίας (δημιουργικής και 

ταυτόχρονα απολαυστικής) και της ερωτικής εκφόρτισης (οργασμική ικανότητα, 

αντανακλαστικό του οργασμού) 
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Διαφορές γενετήσιου 

και νευρωτικού χαρακτήρα

Βασική διαφορά η οργασμική ανικανότητα του 
νευρωτικού χαρακτήρα λόγω χρόνιας θωράκισης 

(πάντα παρούσα σε άλλοτε άλλο βαθμό). 
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Id γενετήσιου Id νευρωτικού

 Οργασμική ικανότητα

 Οι προγενετήσιες επιθυμίες είναι υποταγμένες 

πλήρως στη γενετησιότητα, άρα δεν χρειάζεται 

η απώθησή τους

 Το οιδιπόδειο έχει επιλυθεί, άρα απουσιάζει το 

αιμομικτικό άγχος

 Ετερόφυλος εστιασμός

 Οργασμική ανικανότητα

 Προγενετήσια σεξουαλικότητα, δηλαδή 

προγενετήσιες παρορμήσεις από οπτικό, 

στοματικό, πρωκτικό και φαλλικό στάδιο που 

«συγκρατούν» ενέργεια και την εκφορτίζουν

ηδονικά, αλλά προγενετήσια, δηλαδή με 

περιορισμένη ικανοποίηση συγκριτικά με την 

οργασμική εκφόρτιση των γεννητικών οργάνων. 

 Η προγενετήσια σεξουαλικότητα είναι πάντα 

απωθημένη σε άλλοτε άλλο βαθμό και από το 

Υπερεγώ

 Οιδιπόδειο σύμπλεγμα, δηλαδή ενδοβολή της 

άλυτης οιδιπόδειας σύγκρουσης, και ταύτιση του 

ετερόφυλου ερωτικού αντικειμένου με τον γονέα 

του αντιθέτου φύλου

 Ετεροφυλόφιλος ή ομοφυλόφιλος εστιασμός

Διαφορές σε Εγώ, Υπερεγώ και Id
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Υπερεγώ γενετήσιου Υπερεγώ νευρωτικού

 Υπέρ της σεξουαλικότητας

 Σε αρμονία με το id

 Τα κοινωνικά επιτεύγματα 

προσφέρουν γνήσια 

ικανοποίηση και δεν είναι 

αναπληρώσεις

 Σεξουαλικά αρνητικό

 Σύγκρουση με id λόγω 

ανεπίλυτης οιδιπόδειας 

σύγκρουσης

 Τα κοινωνικά επιτεύγματα, 

χρησιμοποιούνται ως τεκμήρια 

ικανότητας και αναπληρώνουν 

το αίσθημα κατωτερότητας

 Αίσθημα κενού και 

ανικανότητας, λόγω υψηλού 

ιδανικού του εγώ

25



Εγώ γενετήσιου Εγώ νευρωτικού

 Ευλύγιστη θωράκιση

 Αρμονική σχέση Id-Yπερεγώ, έτσι δεν 

ασκείται πίεση στο Εγώ από κανένα 

εκ των δύο

 Αυτοεκτίμηση

 Η λιμπιντική οικονομία ρυθμίζεται με 

την οργασμική εκφόρτιση και 

δευτερευόντως με τη μετουσίωση, 

όχι μέσω αντιδραστικού 

σχηματισμού και απώθησης

 Ρεαλιστική επίλυση συγκρούσεων

 Ικανότητα βίωσης της ζωής

 Άκαμπτη και χρόνια θωράκιση

 Δέχεται πιέσεις από το μόνιμα 

ανικανοποίητο Id και  από το  βίαιο και 

αυστηρό Υπερεγώ

 Είναι εχθρικό απέναντι στο Id και 

δουλικό απέναντι στο Υπερεγώ, αλλά 

ταυτόχρονα φλερτάρει με το Id και 

υπογείως εξεγείρεται εναντίον του 

Υπερεγώ

 Αίσθημα ανικανότητας και 

αναπληρώσεις ναρκισσιστικής φύσεως

 Κυριαρχούν οι αντιδραστικοί 

σχηματισμοί και η απώθηση

 Μειωμένη ικανότητα βίωσης της ζωής
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Το σώμα του γενετήσιου χαρακτήρα είναι δυνατό, χωρίς όμως 

περιττό πάχος, έχει λαμπερά μάτια με βαθύ βλέμμα που κάνει 

πλήρη επαφή, ζεστό και ακτινοβόλο δέρμα, αισθησιακά χείλη, 

ελεύθερη και καλοανεπτυγμένη λεκάνη.

Υπάρχουν πολλά ιστορικά 

παραδείγματα γενετήσιων χαρακτήρων, 

π.χ. Ιησούς και κάτοικοι των νησιών 

Τρόμπριαντ
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Γενετησιότητα και ερωτική επαφή
Γενετήσια αγάπη μεταξύ ενηλίκων, αμοιβαία έλξη μεταξύ δύο ατόμων του αντίθετου 

φύλου, που φωταυγούν αυθόρμητα και επιζητούν τη σεξουαλική ένωση.

Φλερτ: Εδραίωση επαφής, εξοικείωση, ενοποίηση αντίληψης και διέγερσης, 

αποκαθιστά την εμπιστοσύνη. Το υγιές άτομο δεν μπορεί να σκεφτεί τη σεξουαλική 

επαφή χωρίς κάποιο φλερτάρισμα.

Στάδια ερωτικής επαφής:

 έλξη, διέγερση (και φωταύγεια)

 προκαταρκτικό παιχνίδι

 γενετήσια ένωση

 οργασμικός σπασμός

Υπάρχει προγενετήσια διέγερση, αλλά είναι απλώς ένα πρώτο στάδιο στην πορεία 

προς τη γενετήσια ένωση.
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Η πληρότητα του οργασμού εξαρτάται από την απόλυτη απουσία 

αναστολών και θωράκισης του οργανισμού.

Κανόνας οργασμού

ένταση → φόρτιση → εκφόρτιση → χαλάρωση

(υπέρθεση)         (οργασμικός σπασμός)

Χρειάζεται εξοικείωση μεταξύ των ενεργειακών πεδίων των δύο 

συντρόφων μέχρι να φτάσει η ερωτική τους εμπειρία να είναι αμοιβαία 

ικανοποιητική. Ο συγχρονισμός με τον σύντροφο και ο αμοιβαίος 

οργασμός προσφέρουν τη μεγαλύτερη ικανοποίηση.

Επίσης, η συμβατότητα/ασυμβατότητα των εραστών πιθανόν να 

οφείλονται σε διαφορετικούς ρυθμούς του οργονοτικού τους παλμού.
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Κολπικός και κλειτοριδικός οργασμός

Κλειτοριδικός οργασμός — τοπικό φαινόμενο. 

Κολπικός οργασμός — αφορά όλο το σώμα, η ενέργεια ρέει παντού.

Ο κλειτοριδικός οργασμός μειώνει και ίσως εμποδίζει πλήρως την κολπική 

ανταπόκριση. Είναι λιγότερο έντονος από τον κολπικό οργασμό.

30



Αυνανισμός

Τουλάχιστον στην κοινωνία μας, η αυτοϊκανοποίηση είναι ένα 

απαραίτητο προαπαιτούμενο για τη μετέπειτα γενετήσια 

προτεραιότητα, για μία ικανοποιητική ερωτική ζωή, για τη 

συναισθηματική υγεία γενικότερα.

Ο αυνανισμός είναι παθολογικός όταν ένας ενήλικος τον προτιμά 

από το ερωτική συνεύρεση και οφείλεται στη μειωμένη ικανότητα 

πλήρους επαφής. Δύο παράγοντες που ευνοούν τον αυνανισμό 

είναι:

 Ο φόβος να κολλήσει κανείς κάποια αρρώστια κατά τη συνουσία.

 Η άποψη ότι η σεξουαλική πράξη είναι σαδιστική.
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Διαταραχές της γενετησιότητας

Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες

 Βιοπαθητικές

 Μη βιοπαθητικές

Και οι δύο έχουν ως αποτέλεσμα τη λίμναση. Επιπροσθέτως, η πρώτη έχει 

τη λίμναση και ως αιτία και ως αποτέλεσμα. 

Βιοπαθητικές: οφειλόμενες στη θωράκιση

Μη βιοπαθητικές – κοινωνικές διαταραχές: άγνοια και πιθανώς 

οικονομικά προβλήματα (π.χ. οι συνθήκες διαβίωσης δεν επιτρέπουν την 

ιδιωτικότητα).
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Βιοπαθητικές διαταραχές
• Οργασμική ανικανότητα: έχει χαθεί η ενεργειακή φόρτιση στα γεννητικά όργανα και επικρατεί η 

έλλειψη επαφής.

• Η πρόωρη εκσπερμάτιση οφείλεται στο άγχος, και ευνοείται από τη χαμηλή ενέργεια του 

βιοσυστήματος.

• Ομοφυλοφιλία: ταύτιση με τον γονέα του αντίθετου φύλου. 

Βασική αιτία της ομοφυλοφιλίας είναι ο φόβος της 

ετεροφυλοφιλίας.

• Σεξουαλικές φαντασιώσεις: αποτελούν έναν τρόπο φυγής 

και πρέπει να αποφεύγονται. Όσο περισσότερο ένα ερωτικό 

αντικείμενο αποκλίνει  από το  επιθυμητό, τόσο πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν φαντασιώσεις για να αντιστοιχιστούν 

τα δύο μεταξύ τους.

• Σφίξιμο στον λαιμό και στον πρωκτό (δύο έξοδοι του τροφικού 

σωλήνα) μπλοκάρει τη ροή της ενέργειας.
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Η νοσηρή επιθετικότητα στο σεξ πολλές φορές εκφράζεται:

 Με την άρνησή του

 Με την υπερβολική δραστηριότητα, αλλά με τρόπο που εμπεριέχει 

σαδιστικά στοιχεία

Οι γρήγορες, σκληρές κινήσεις οφείλονται στην έλλειψη επαφής και 

καλύπτουν οποιαδήποτε φυσική αίσθηση παράδοσης.

Άλλες συνηθισμένες μέθοδοι για την αποφυγή διέγερσης:

 Κράτημα της αναπνοής

 Ήχοι που επιφέρουν έλεγχο

 Κινήσεις που επιφέρουν έλεγχο ή γρήγορες, σπασμωδικές κινήσεις

 Τοποθέτηση στήθους σε σχήμα τόξου

 Τέντωμα και σφίξιμο των ποδιών
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Διάφορες διαταραχές και σε ποια φάση από τις τέσσερις εντοπίζεται το πρόβλημα:

Στυτική ανικανότητα Ένταση → φόρτιση → εκφόρτιση → χαλάρωση

Πρόωρη εκσπερμάτιση Ένταση → φόρτιση → εκφόρτιση → χαλάρωση

Σατυρίαση / νυμφομανία Ένταση → φόρτιση → εκφόρτιση → χαλάρωση

«Ψυχρή στύση» Ένταση → φόρτιση → εκφόρτιση → χαλάρωση

Άγχος οργασμού Ένταση → φόρτιση → εκφόρτιση → χαλάρωση

Η αγάπη γίνεται κυρίως αισθητή στα γεννητικά όργανα, επειδή η λεκάνη μπορεί να 

κρατήσει το μεγαλύτερο ποσό ενέργειας. Αυτό ισχύει για τη μη σεξουαλική αγάπη. Παρ’ 

όλα αυτά η άποψη πολλών ανθρώπων είναι πως τη μη σεξουαλική αγάπη, π.χ. για τα 

παιδιά, τη νιώθουμε κυρίως στο στήθος και τα χέρια (αγκαλιά).
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Η γενετησιότητα 

στη θεραπεία

• Η γενετησιότητα είναι ο στόχος της θεραπείας.

• Ακόμα και να μην επιτευχθεί, όπως συμβαίνει στις 

περισσότερες περιπτώσεις, ο ασθενής πετυχαίνει 

ένα σαφώς ανώτερο επίπεδο λειτουργικότητας απ’ 

ό,τι πριν.

• Δεν υπάρχει ιδανική υγεία.

• Η γενετησιότητα δεν μπορεί να είναι μόνιμη και 

συνεχής στις υπάρχουσες συνθήκες, αλλά 

εμφανίζεται σαν «νησιά» μέσα στη ζωή μας.
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Νεύρωση και Λίμναση
 Ατελής εκφόρτιση διέγερσης ή/και αναστολή της διέγερσης => λίμναση 

=> ενεργειακή τροφοδοσία της νεύρωσης, δηλαδή των νευρωτικών 

συμπτωμάτων => αναστολή διέγερσης και εκφόρτισης της σεξουαλικής 

ενέργειας

 Συμπτώματα λίμνασης: δυσθυμία, ευερεθιστότητα, παραλογισμός, 

γρήγορη εκφόρτιση στη συνουσία στους άνδρες και δύσκολη στις 

γυναίκες.

 Όταν επιμένει, μπορεί να επιφέρει «απόσυρση» της σεξουαλικής 

διέγερσης σε προγενετήσιες ερωτογόνες ζώνες και να προκαλέσει 

προσωρινά νευρωτική συμπεριφορά και σε γενετήσιους χαρακτήρες, η 

οποία, όμως, «αυτοϊάται» όταν αποκατασταθεί η γενετήσια λειτουργία.





 Ως κλινική οντότητα εντάσσεται στις διαταραχές του γενετήσιου χαρακτήρα ο 

οποίος εδραίωσε μεν τη γενετησιότητά του, αλλά αυτό επιτεύχθηκε με την 

ταυτόχρονη παρουσία έντονου γενετήσιου αιμομικτικού άγχους 

(Γενετησιότητα με Άγχος).

 Είναι γυναίκες που έφτασαν στο γενετήσιο στάδιο χωρίς σοβαρές 

προγενετήσιες καθηλώσεις, αλλά επειδή η γενετησιότητά τους δεν έγινε 

αποδεκτή, κατακλύζονται από άγχος όταν πλησιάζουν στη γενετήσια επαφή.

 Η εσωτερική αυτή σύγκρουση τις ωθεί μεν προς την επιδίωξη της γενετήσιας 

επαφής (λόγω γενετήσιας προτεραιότητας), αλλά ταυτόχρονα (λόγω του 

άγχους) τις εξωθεί να την αποφεύγουν.

 Το αποτέλεσμα είναι η αδυναμία της πλήρους γενετήσιας εκφόρτισης και 

ικανοποίησης και συνεπώς η λίμναση, η οποία στη συνέχεια επιδεινώνει τα 

συμπτώματα του συγκεκριμένου χαρακτήρα.



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ & ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Άγχος, αγωνία, γενική ανησυχία, δυσφορία, ευερεθιστότητα, ζωντάνια που δεν 

είναι διαχειρίσιμη, τάσεις φυγής.

 Η σεξουαλική ενέργεια πλημμυρίζει τον οργανισμό και «σεξουαλικοποιεί» όλες 

τις κινήσεις και τις εκφράσεις: προκλητικότητα στις κινήσεις (περπάτημα, 

στήσιμο του σώματος), σεξουαλική χροιά της φωνής, συνεχές και συχνά 

ασυνείδητο φλερτάρισμα.

 Σκοπός του φλερτ είναι η ανίχνευση των σεξουαλικών «κινδύνων» του 

περιβάλλοντος· όταν υπάρχει ανταπόκριση τότε ο υστερικός χαρακτήρας 

αντιδρά με παθητικότητα, απόσυρση ή φυγή.

 Συνουσία με άγχος που οδηγεί είτε στην παθητικότητα, στη διάρκεια της 

επαφής, είτε σε υπερδραστήρια συμπεριφορά, χωρίς αυτή να συνοδεύεται από 

επίταση των ηδονικών αισθήσεων, αλλά μάλλον από την άμβλυνσή τους.



 Υποβόλιμα άτομα με συχνές αλλαγές στη συμπεριφορά τους.

 Συχνές και έντονες απογοητεύσεις.

 Φυγή από την πραγματικότητα μέσω φαντασιώσεων.

 Κατάλληλα υποκείμενα για ύπνωση (λόγω υποβολιμότητας)

 Παθολογικά ψέματα (με μεγάλη ευκολία και συχνά χωρίς να το 

συνειδητοποιούν) που ενδέχεται και να τα πιστεύουν.

 Όλες οι προγενετήσιες ζώνες, που έχουν δεσμεύσει λιμπιντική διέγερση, 

αποκτούν φαντασιακά γενετήσια χροιά (στόμα και πρωκτός φαντασιώνονται 

ως κόλπος). 

 Η θωράκιση που αναπτύσσουν στοχεύει στην προστασία και αποφυγή της 

γενετήσιας επαφής που ισοδυναμεί ασυνείδητα με αιμομιξία.

 Ο υστερικός χαρακτήρας φοβάται περισσότερο αυτό που, λόγω της 

γενετησιότητάς του, διακαώς επιθυμεί, τη γενετήσια επαφή, και για τον λόγο 

αυτόν επιλέγει τη φυγή. 



 Θωράκιση: απαλή, μικρής έως μέτριας έντασης, μεταβαλλόμενη, 

καλός γενικός μυϊκός τόνος.

 Η ήπια θωράκιση αδυνατεί να δεσμεύσει τη σεξουαλική ενέργεια 

η οποία, όμως, λόγω του γενετήσιου άγχους δεν μπορεί ούτε να 

εκφραστεί ελεύθερα και ούτε να εκφορτιστεί ικανοποιητικά.

 Η ανεκφόρτιστη σεξουαλική ενέργεια προκαλεί ανησυχία, 

δηλαδή διάχυτο άγχος και έντονη σωματοποίηση.

 Δεν χρησιμοποιείται ο μηχανισμός του αντιδραστικού 

σχηματισμού (δηλαδή, ο διχασμός της ενόρμησης και η αλλαγή 

της κατεύθυνσής της).

 Η εξιδανίκευση, τα διανοητικά επιτεύγματα ή η πολιτιστική 

δραστηριότητα δεν είναι συχνές. 



 Χωρίς σοβαρά προγενετήσια μπλοκαρίσματα, που θα ευνοούσαν την 

παλινδρόμηση σε πρωιμότερα στάδια, οι μοναδικές επιλογές του 

υστερικού χαρακτήρα στην προσπάθειά του να αμυνθεί στις 

γενετήσιες επιθυμίες του είναι οι εξής:

1. Έλλειψη επαφής και φυγή, δηλαδή έξαλλη συμπεριφορά, όταν 

υπάρχει ανικανοποίητο μπλοκάρισμα στο γενετήσιο στάδιο, με 

αποτέλεσμα την εμφάνιση υστερικών κρίσεων, υστερικού γέλιου 

ή κλάματος, σωματικής εγρήγορσης, τικ και περιστατικών φυγής.

2. Ήρεμη συμπεριφορά και παθητικότητα, όταν υπάρχει 

μπλοκάρισμα καταστολής, με συμπτώματα σωματικής 

παράλυσης, ψυχικής απόσυρσης, αναισθησίας, αμνησίας, 

«παγώματος» του οργανισμού. 



Γενετησιότητα με άγχος

Ελένη Βλάχου



• Πιθανή η εκδήλωση ανοιχτής ομοφυλόφιλης συμπεριφοράς 

λόγω φόβου του αντίθετου φύλου («ψευδής» ομοφυλοφιλία) 

και όχι εξαιτίας της ταύτισης με το αντίθετο φύλο (όπως 

συμβαίνει στην «πραγματική» ομοφυλοφιλία). Πρόκειται για 

μηχανισμό άμυνας απέναντι στο γενετήσιο άγχος, τρόπο 

αποφυγής της οιδιπόδειας σύγκρουσης και της αιμομιξίας.

• Το γενετήσιο άγχος υποχωρεί και η ευθύνη απομακρύνεται 

όταν η γενετήσια επαφή επιβάλλεται ή εξαναγκάζεται σε αυτή, 

οπότε δεν υπάρχουν ενοχές. Το ίδιο συμβαίνει και όταν η 

ερωτική επαφή δεν συνδέεται από αισθήματα αγάπης. 



Υστερικός χαρακτήρας - Γένεση
 Το κορίτσι έχει φτάσει στο γενετήσιο στάδιο χωρίς ιδιαίτερα προγενετήσια μπλοκαρίσματα.

 Στο γενετήσιο στάδιο η μητέρα καταστέλλει την έκφραση των γενετήσιων ενορμήσεων, ως 

εκφραστής και θεματοφύλακας της πατριαρχικής ηθικής με δύο τρόπους:

1. Έμμεσα, αποδομώντας την εικόνα των αντρών, είτε απαξιώνοντάς τους, είτε τονίζοντας 

τους «κινδύνους» της ερωτικής επαφής.

2. Άμεσα, καταστέλλοντας την κοριτσίστικη σεξουαλικότητα προς τον πατέρα (κάποιες 

φορές και λόγω ζήλειας)

 Στην 1η περίπτωση επέρχεται σύγκρουση των ιδεών με τις σωματικές αισθήσεις και τα 

συναισθήματα, και στη 2η το κορίτσι αισθάνεται θυμό και φόβο προς τη μητέρα, ενώ και στις 

δύο ταυτίζεται με τη μητέρα σε γενετήσιο επίπεδο.

• Τα συμπτώματα εμφανίζονται με τη σεξουαλική ώθηση της εφηβείας: κάθε ερωτικά 

επιθυμητός άνδρας γίνεται σύμβολο του αιμομικτικά απαγορευμένου πατέρα, με αποτέλεσμα 

την εμφάνιση γενετήσιου άγχους, την αποφυγή της συνουσίας και τη φυγή από αυτήν. 



Ελένη Βλάχου



Υστερικός χαρακτήρας — Θεραπεία
 Συνειδητοποίηση της προκλητικότητας.

 Χαρακτηρολογική επίλυση της οιδιπόδειας σύγκρουσης: 

εκφόρτιση της οργής προς τη μητέρα (ο ομόφυλος 

ματαιωτικός γονέας), συνειδητοποίηση και έκφραση του 

φόβου προς αυτήν που δημιουργήθηκε από τις απαγορεύσεις 

και την απόρριψή της (άμεση ή καλυμμένη), εξάλειψη ενοχών 

και αναστολών.

 Αποφυγή φυγής.

 Αυτοΐαση, μέσω επιτυχημένου γάμου.



Υστερικός χαρακτήρας — Παράγοντες διαμόρφωσης

1. Χρόνος: ποιοτικό στοιχείο, γενετήσιο στάδιο (≈3,5-≈5 ή 6 

ετών)

2. Ένταση: ποσοτικό στοιχείο, αφορά τη σοβαρότητα του 

μπλοκαρίσματος και της γενετήσιας ματαίωσης.

3. Είδος ενορμήσεων: γενετήσιες.

4. Αναλογία καταστολής ή ανικανοποίητου: ηρεμία 

παθητικότητα, «πάγωμα» ή έξαλλη συμπεριφορά (έως 

νυμφομανία).

5. Φύλο ματαιωτικού γονέα: γονέας ιδίου φύλου (μητέρα).

6. Αντιφάσεις των ματαιώσεων: όχι ιδιαίτερες. 



Υστερικός χαρακτήρας — Υποτύποι
1. Απλός υστερικός χαρακτήρας χωρίς οπτική θωράκιση: φυγή, ελκυστικότητα, 

καμπύλες, κανονικοί μαστοί.

2. Υστερικός χαρακτήρας με οπτικό μπλοκάρισμα: μικρή διάσπαση· ψηλό και αδύνατο 

σώμα, πλούσιο στήθος, «γεμάτη» λεκάνη, αδύναμο Εγώ· διάσπαση αντίληψης και 

διέγερσης.

3. Οπτικός υστερικός χαρακτήρας: φυγή μέσω διάσπασης· ψηλό και αδύνατο σώμα, 

πλούσιο στήθος, «γεμάτη» λεκάνη, αδύναμο Εγώ· διάσπαση αντίληψης και 

διέγερσης.

4. Ηβηφρενικός υστερικός χαρακτήρας: διάσπαση μέσω φυγής. Πρόκειται για οπτικό 

χαρακτήρα με υστερικά χαρακτηριστικά· διάσπαση αντίληψης και διέγερσης.



Υπενθύμιση

• Οι ιδέες δημιουργούνται από τη σύνθεση της αντίληψης (των συναισθημάτων και των 
αισθήσεων) και της διέγερσης που αυτή συνεπιφέρει, ενώ ο υστερικός χαρακτήρας 
ταλανίζεται από τη διάσταση και σύγκρουση των ιδεών με τις σωματικές αισθήσεις και 
τα συναισθήματα. 



Υστερικός χαρακτήρας — Υποτύποι (συνέχεια)

5. Υστερικός χαρακτήρας με στοματική καταστολή: ανεπτυγμένοι μηροί, «γεμάτη» λεκάνη, 

αδύνατο σώμα πάνω από τη λεκάνη, μικροί μαστοί, τάση για κατάθλιψη και σοβαρότητα. Φυγή 

μέσω στοματικής συγκράτησης.

6. Υστερικός χαρακτήρας με στοματικό ανικανοποίητο: μικρό ύψος, γερό και δυνατό σώμα, 

φαρδείς ώμοι, «πλούσιο» στήθος, βουλιμία, τάση για παχυσαρκία (το λίπος δεσμεύει τη 

σεξουαλική διέγερση), η δίαιτα προκαλεί έντονο άγχος, συναισθηματική αστάθεια. Φυγή μέσω 

της παράδοσης στις στοματικές ενορμήσεις. 

7. Υστερικός χαρακτήρας με πρωκτικό μπλοκάρισμα: υστερικά και ψυχαναγκαστικά συμπτώματα 

(σχολαστικότητα, υπερβολικός έλεγχος, τσιγκουνιά, εμμονή με την τάξη, οργάνωση και στην 

καθαριότητα, ακαμψία, συλλεκτικότητα, επιφυλακτικότητα, αμφιβολία και 

αναποφασιστικότητα). Φυγή μέσω ψυχαναγκασμών.

8. Φαλλικός υστερικός χαρακτήρας: Φυγή μέσω φαλλικής επιθετικότητας. Υποτύπος του 

φαλλικού υστερικού χαρακτήρα είναι ο διανοούμενος υστερικός χαρακτήρας (το «μεγάλο 

κεφάλι») που χρησιμοποιεί το μυαλό του, τη διάνοιά του ως υποκατάστατο του φαλλού, αλλά 

με επιθετικό τρόπο (για να κατατροπώσει τους άνδρες και να αμυνθεί απέναντι στο γενετήσιο 

άγχος). 



Κόνια: Λειτουργική σκέψη και ιατρική πράξη

• Η θεραπεία αποτελεί το πεδίο συσχέτισης του 

θεραπευτή και του θεραπευόμενου.

 Ο χαρακτήρας και τα προσόντα και των δύο 

καθορίζουν τη σχέση τους, όπως επίσης και οι 

βασικές αρχές της εφαρμοζόμενης θεραπευτικής 

τεχνικής. 



Συνθήκες διαμόρφωσης του χαρακτήρα
1. Χρόνος ματαίωσης των ενορμήσεων.

2. Μέγεθος και ένταση της ματαίωσης.

Πρόκειται για γενικούς παράγοντες που αφορούν συνολικά στις διαταραχές:

i. μέχρι το 1ο έτος Προγεννητικά: ενδομήτριες διαταραχές, συγγενείς 

ανωμαλίες 1ου τριμήνου κύησης, νευρολογικές διαταραχές 2ου και 3ου 

τριμήνου (ΔΕΠΥ, αυτισμός, δυσλεξία, μαθησιακές διαταραχές).

ii. Στα 5 στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, όπου η έκταση και η ένταση 

του μπλοκαρίσματος επιτείνει τη σοβαρότητα της διαταραχής, ενώ οι 

σωματικές βιοπάθειες εδραιώνονται συνήθως μέχρι το πρώτο έτος της 

ζωής.

3. Είδος ματαιωμένων ενορμήσεων: αυτές καθορίζουν τον γενικό τύπο του 

χαρακτήρα (οπτικός, στοματικός, πρωκτικός, φαλλικός ή γενετήσιος).



4. Αναλογία αποδοχής και ματαίωσης των ενορμήσεων:

i. Πλήρης και πρώιμη καταστολή: κατεσταλμένος υποτύπος.

ii. Ατελής ή μεταγενέστερη καταστολή (συνήθως υπάρχει αποδοχή αρχικά των 

ενορμήσεων και μερική ικανοποίησή της): ανικανοποίητος υποτύπος. 

5. Φύλο ματαιωτικού γονέα: πάντα του αντίθετου φύλου εκτός από τον υστερικό 

χαρακτήρα. Το παιδί ταυτίζεται με τον ματαιωτικό γονέα (ψυχική ταύτιση) και 

αυτό μπορεί να γίνει σε κάθε στάδιο (π.χ. ο υστερικός χαρακτήρας ταυτίζεται 

με τη μητέρα σε γενετήσιο επίπεδο, ενώ ο φαλλικός χαρακτήρας ταυτίζεται μαζί 

της σε φαλλικό επίπεδο, κ.ο.κ.).

6. Αντιφάσεις ματαιώσεων: π.χ. στον πρωκτικό ψυχαναγκαστικό χαρακτήρα 

αποθαρρύνεται η φαλλική επιθετικότητα, ενώ ενθαρρύνεται η πρωκτική, ενώ 

στον παρορμητικό χαρακτήρα συναντάμε πολλές και έντονες αντιφάσεις και 

ασυνέπειες στις ματαιώσεις. 



Παρορμητικοί χαρακτήρες
 Η αποδοχή των ενορμήσεων είναι κατά πολύ ισχυρότερη 

των ματαιώσεων.

 Η ματαίωση έρχεται πάντα πολύ όψιμα, όταν έχει πλέον 

εδραιωθεί η ικανοποίηση και η επιδίωξή της σε κάθε 

στάδιο.

 Η ματαίωση είναι βίαιη και ξαφνική, απότομη.

 Δεν υπάρχουν σταθερές άμυνες.

 Εκδραμάτιση των δευτερογενών παρορμήσεων με 

σαδιστική χροιά και πάντα συνοδεύεται από ενοχές.



Αντίθεση ορμής 
και άμυνας



Ε = ΑAN + Δ.Π. (ΑΝ) => Υ.Ε.  όπου ΑAN << Ε
Ε = ΑK ( Κ) => Ε.Ε.   όπου ΑK ≥ Ε

Ποιοτικές και ποσοτικές εξισώσεις



Έλλειψη επαφής και Υποκατάστατη επαφή

↓

Νευρωτική λειτουργικότητα:

Εξωτερική συμπεριφορά

Ψυχική βιοπάθεια
Γνωρίσματα χαρακτήρα

Δευτερογενείς παρορμήσεις

Αντιδραστική εργασία

Σωματικά συμπτώματα Σωματική βιοπάθεια

Πολιτική ιδεολογία
Κοινωνικοπολιτική βιοπάθεια

Αντιδραστική εργασία



 Στις βιοπάθειες (σωματικές και ψυχικές) η λιμνάζουσα 

ενέργεια εκφορτίζεται με τα σωματικά συμπτώματα 

(σωματικές βιοπάθειες) και τη νευρωτική συμπεριφορά 

ή την υποκατάστατη επαφή (ψυχικές βιοπάθειες).

 Αυτό συμβαίνει όταν η θωράκιση δεν είναι επαρκής 

ώστε να δεσμεύσει την ανεκφόρτιστη πλεονάζουσα 

σεξουαλική διέγερση και, επομένως, έχουμε την 

εμφάνιση γενικευμένου άγχους, σωματικών βιοπαθειών 

ή κοινωνικού παραλογισμού.



Παράδειγμα
 έντονος φαλλικός 

ναρκισσισμός

 επικριτικότητα και 

απόρριψη της 

συντρόφου

 βαθύτερα αισθήματα 

αναξιότητας και 

ανεπάρκειας μετά την 

απαγόρευση της 

υποκατάστατης, 

δηλαδή της επίκρισης



 Λόγω της διαστρωμάτωσης της θωράκισης οι δευτερογενείς 

παρορμήσεις από τα επιφανειακά στρώματα λειτουργούν ως 

άμυνες για τις βαθύτερες παρορμήσεις και αυτό συνεχίζεται 

μέχρι την απελευθέρωση των πρωτογενών ενορμήσεων.

 Η ανεπαρκής θωράκιση, η σχιζοφρένεια, οι 

ψυχοπαθητικοί/κοινωνικοπαθητικοί και οι παρορμητικοί 

χαρακτήρες, όπως και η λανθασμένη εφαρμογή της θεραπείας, 

έχουν ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη, χαοτική συμπεριφορά, 

λόγω της ανάδυσης των παρορμήσεων από διάφορα στρώματα 

του βάθους της θωράκισης, χωρίς πρώτα να έχει απομακρυνθεί 

το επιφανειακότερο. 



 Η ίδια η παρόρμηση (1), αφού διχαστεί, θα 

στραφεί εναντίον του εαυτού της [αμυνόμενη 

εναντίον της ανάδυσής της (1α)], προκειμένου να 

αποφύγει το άγχος που προκαλεί η επιδίωξη της 

ικανοποίησής της.

 Η παρόρμηση (1) καταπιέζει μια ακόμη βαθύτερη, 

την παρόρμηση (2), η οποία μπορεί να αναδυθεί 

μόνο όταν αφαιρεθεί η πρώτη.

 Οι παρορμήσεις (δευτερογενείς) ανήκουν σε 

διαφορετικά στρώματα της θωράκισης και η σωστή 

εφαρμογή της ψυχιατρικής οργονοθεραπείας 

απαιτεί πάντα την αφαίρεση της επιφανειακότερης 

άμυνας (εδώ της 1α) ώστε να αναδυθεί η βαθύτερη 

παρόρμηση (2)· στη συνέχεια, αφαιρούμε την 

άμυνα (2α) κ.ο.κ.



 Η θεραπεία των καταπιεσμένων υποτύπων είναι πιο εύκολη από εκείνη των 

ανικανοποίητων.

 Ο θεραπευόμενος με καταπιεσμένο μπλοκάρισμα, σε οποιοδήποτε στάδιο της 

ψυχοσεξουαλικής του ανάπτυξης, χρειάζεται να εκφράσει τις καταπιεσμένες 

ενορμήσεις του αντίστοιχου σταδίου, αφού αφαιρεθούν οι άμυνες και οι αναστολές, 

και να αντέξει βιοενεργειακά τη διαστολή της ικανοποίησής τους. 

 Στο ανικανοποίητου τύπου μπλοκάρισμα χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια 

(από τον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο) προκειμένου, εκτός από τα ανωτέρω, να 

μην εκφραστούν οι δευτερογενείς παρορμήσεις, ούτε να υιοθετηθεί οποιαδήποτε 

υποκατάστατη επαφή και δραστηριότητα, που επιφέρει δευτερογενή ικανοποίηση 

και, επομένως, η εγκατάλειψή τους προκαλεί άγχος στον θεραπευόμενο (νευρωτικό 

φλερτ, συχνή αλλαγή ερωτικών συντρόφων, υπερφαγία, αλκοολισμό, χρήση ουσιών, 

ομοφυλοφιλία,…) 





Η άμυνα εναντίον του ενστίκτου και το ένστικτο είναι συζευγμένες 

αντιθετικές λειτουργίες, με κοινή αρχή λειτουργίας την καταπίεση της αρχικής 

ενόρμησης που προκαλεί τον διχασμό της.

Ως ένστικτο εδώ νοείται η 

διαστρεβλωμένη, λόγω της 

καταστολής, αρχική 

ενόρμηση, δηλαδή η 

δευτερογενής παρόρμηση και 

τα «υπολείμματα» της 

αρχικής ενόρμησης. 



• Χρειάζεται μεγάλη εγρήγορση και επαφή του θεραπευτή με τον 

θεραπευόμενο, προκειμένου αφενός να εστιάζεται στην 

αποδόμηση/απομάκρυνση της επιφανειακότερης κάθε φορά 

άμυνας και αφετέρου να είναι σε θέση να αναγνωρίσει, πότε 

μια άμυνα που έρχεται στην επιφάνεια, είναι ταυτόχρονα και 

μια προσπάθεια να εκφραστεί μια γνήσια ενόρμηση από ένα 

βαθύτερο στρώμα.

• Π.χ. η επιτηδευμένη ηπιότητα του παθητικού θηλυπρεπή 

χαρακτήρα, ως επιφανειακή άμυνα, καταστέλλει τη βαθύτερη 

φαλλική επιθετικότητα, αλλά ως γνήσια ηπιότητα αποτελεί μια 

φυσική ανταπόκριση του οργανισμού στο τέλος της θεραπείας, 

στη φάση της οργασμικής παράδοσης). 



Επομένως, απαιτείται συνεπής επαγρύπνηση του θεραπευτή 

και ικανότητα διαρκούς εκτίμησης της πραγματικής 

κατάστασης του θεραπευόμενου, προκειμένου να υπάρχει 

πλήρης κατανόηση των ισορροπιών των ενορμήσεων και των 

αμυνών που κινητοποιούνται εναντίον τους, και σαφής 

αντίληψη του πότε πρέπει να επέμβει και προς ποια 

κατεύθυνση (αποθάρρυνση έκφρασης δευτερογενών 

παρορμήσεων και ενθάρρυνση έκφρασης των πρωτογενών, 

με την ταυτόχρονη αποδόμηση/απομάκρυνση των 

κατάλληλων κάθε φορά αμυνών). 



Τύπος Χαρακτήρα
Ενόρμηση που πρέπει να 

αποκρούσει

Άμυνα που κινητοποιείται εναντίον της 

ενόρμησης

Υστερικός Γενετήσια

Φυγή:

 μακριά από σεξουαλικότητα

 προς τη σεξουαλικότητα αλλά χωρίς επαφή

Φαλλικός Παθητικότητα, πρωκτικότητα Φαλλική επιθετικότητα

Μανιοκαταθλιπτικός Παθητικότητα, πρωκτικότητα

Φαλλική επιθετικότητα και συνεχής επιδίωξη 

«ικανοποίησης» των ανικανοποίητων στοματικών 

ενορμήσεων

Χρόνιος καταθλιπτικός Παθητικότητα, πρωκτικότητα Φαλλική επιθετικότητα και στοματική αναστολή

Παθητικός θηλυπρεπής Φαλλική επιθετικότητα Παθητικότητα και πρωκτικότητα

Μαζοχιστής Διαστολή / ηδονή Συστολή / φόβος ηδονής

Ψυχαναγκαστικός Πρωκτικός σαδισμός Πρωκτικός έλεγχος / συγκράτηση
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Η αγάπη, η εργασία και η γνώση είναι οι 
αστείρευτες πηγές της ζωής μας και αυτές θα 
πρέπει να την κυβερνούν.

Βίλχελμ Ράιχ


