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Περίληψη: 
Ο Freud, το 1905 στο κείμενο του «Τρεις θεωρίες για την σεξουαλικότητα» τόνισε ότι με βάση την 
ψυχαναλυτική οπτική θεωρούμε την έννοια  της «σεξουαλικότητας» σαν μια ιδέα ευρύτερη και 
ποιοτικά διαφορετική από την σωματική, βιολογική, σεξουαλική παρόρμηση. Όπως τονίζει, 
αναφέρεται επίσης στην ψυχική διάσταση. Προτείνει ότι η έννοια της ψυχο-σεξουαλικότητας μας 
επιτρέπει να αναλογιστούμε την σύγκλιση του σωματικού και του ψυχικού.  
Πέντε χρόνια αργότερα  προχωρώντας περαιτέρω διευκρινίζει ότι όταν πρόκειται για το 
σεξουαλικό «δεν πρέπει να παραλείπουμε ή να υποτιμούμε την ψυχικη διασταση». Συνεχίζει 
λέγοντας ότι «χρησιμοποιούμε την λέξη «σεξουαλικότητα» με τον ίδιο περιεκτικό τρόπο όπως 
αντίστοιχα χρησιμοποιείται στην Γερμανική γλώσσα η λέξη “lieben” ,«αγαπώ». 
Η έννοια της ψυχοσεξουαλικότητας που βρίσκεται στον πυρήνα της ψυχαναλυτικής θεώρησης, 
αφορά στις ασυνείδητες φαντασιώσεις και επιθυμίες· την ουσία της ερωτικής επιθυμίας. Γεννιέται 
στις πρώτες  βρεφικές και νηπιακές εμπειρίες ξεκινώντας  με τις  εγγραφές και φαντασιώσεις  του 
βρέφους  που θηλάζει.  
Όταν όλα βαίνουν καλώς, η αναπτυσσόμενη τρυφερότητα του βρέφους, στην οποία   και έχει τις 
ρίζες της η  ψυχοσεξουαλικότητα,  εγγράφεται στη σχέση με  το  πρωτογενές αντικείμενο,  και 
προχωρά από μια θέση ασφάλειας.  Αντίθετα, η απουσία μιας τέτοιας εμπερίεξης στην 
πρωταρχική σχέση με το αντικείμενο μπορεί να οδηγήσει σε πρώιμες τραυματικές εμπειρίες. 
Επιπλέον, η ψυχαναλυτική θεωρία και πρακτική προτείνει ότι τέτοιου είδους πρώιμες τραυματικές 
εμπειρίες μπορεί να αποτελέσουν  γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη της ψυχικής λειτουργίας που 
βρίσκεται, «έξω από το ψυχικό πεδίο», για να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Green, μια  τέτοια  
εκδοχή  συνιστά και η ανάπτυξη των ψυχοσωματικών διαταραχών.  
 Το κείμενο που θα  παρουσιάσω  κινείται σε αυτούς τους δύο άξονες : ψυχοσεξουαλικότητα και  
σωματοποίηση, καθώς και στη σημαντικότητα της  διαπλοκής  τους. Με  βάση την  ανάλυση  
κλινικού υλικού,  θα  εστιάσω  στην ανάδυση της σωματοποίησης ως  επακόλουθο του πρωίμου 
τραύματος στην απαρχή της  περίοδου εκτύλιξης της ψυχοσεξουαλικότητας. 
 

 
Σημείωση 
Το σεμινάριο απευθύνεται στα μέλη της εταιρείας και σε προσκεκλημένους συνεργάτες.  

 


