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Tο παρόν άρθρο αναφέρεται στη μελέτη του «ορίου» σύμφωνα με μια μεταψυχολογική προ-
σέγγιση. Η ουσία αυτής της έννοιας έγκειται στη διπλή της ιδιότητα να συνδέει και να χωρί-
ζει την εσωτερική από την εξωτερική πραγματικότητα. Πρόκειται για μια βιβλιογραφική α-
νασκόπηση καταρχήν του έργου των μεταφροϋδικών συγγραφέων P. Federn, D. Anzieu, D.W. 

Winnicott, η θεωρητική προσέγγιση των οποίων γίνεται αντιληπτή υπό το πρίσμα της εννοιολογίας 
του ορίου καθώς και του Α. Green ο οποίος ήταν εκείνος που εισήγαγε την έννοια του «ορίου» και 
του «διπλού ορίου» στη δομή του ψυχικού οργάνου. Ο P. Federn διέκρινε το Εγώ στην πνευματική 
και τη σωματική του διάσταση στα πλαίσια της εργασίας του πάνω στη μελέτη της λειτουργίας του 
Εγώ. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, οι δύο αυτές διαστάσεις είναι ταυτοχρόνως και συνδεδεμένες με-
ταξύ τους αλλά θεωρούνται και ξεχωριστές οντότητες σε έναν υγιή ψυχισμό. Η λειτουργία του ορίου 
όπως διατυπώνεται μέσα από τη θεωρία του απουσιάζει στην ψύχωση, και ως εκ τούτου σύμφωνα 
με τον P. Federn η ψύχωση είναι μια «ασθένεια του Εγώ». Ο D. Anzieu διατύπωσε την έννοια του 
«Εγώ-δέρμα» για να θεωρητικοποιήσει τη λειτουργία του περιβλήματος, θέτοντάς την σε αναλογία 
με τη λειτουργία του Εγώ ως προς την προστατευτική αξία του ορίου αναφορικά με τη συνδιαλλαγή 
ανάμεσα στον εξωτερικό κόσμο και την ψυχική πραγματικότητα. Έμφαση δίνεται στην εδραίωση του 
«Εγώ-δέρμα» κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου της ζωής μέσα στη σχέση ανάμεσα στη μητέρα 
και το βρέφος. Ορμώμενος από τη μελέτη της πρώιμης περιόδου, η συμβολή του D.W. Winnicott ως 
προς τη διατύπωση της λειτουργίας του ορίου είναι καθοριστική, καθώς εισήγαγε τη θεωρία της με-
ταβατικότητας, όπου ο μεταβατικός χώρος είναι εκείνος που βρίσκεται ανάμεσα στην εσωτερική και 
την εξωτερική πραγματικότητα. Ο Α. Green τέλος, είναι ο κύριος εισηγητής της έννοιας, καθώς μέσα 
από τη θεωρητικοποίησή της σχηματοποίησε την έννοια εισαγάγοντας μια μεταψυχολογική διάστα-
ση αυτής, με την έννοια ότι η λειτουργία του ορίου είναι εκείνη που πρέπει να θεωρείται ως η βασική 
διάσταση της υγιούς λειτουργικότητας του ψυχικού οργάνου. Με βάση τη θεωρητική τοποθέτησή 
τους, γίνεται αναφορά και στις ψυχοπαθολογικές εκφράσεις στις οποίες συναντάται η συγκεκριμένη 
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Εισαγωγή

Το «ό ριο» εί ναι μια έ ννοια που καλύ πτει έ να ευρύ  
φά σμα ορισμώ ν, και αυτό  έ χει ως αποτέ λεσμα το να 
μη μπορεί  να λά βει μί α μοναδική  ερμηνεί α. Με την 
κυριολεκτική  σημασί α, αναφέ ρεται στη διαχωριστι-
κή  γραμμή  ανά μεσα σε δύ ο χώ ρες, δύ ο εδά φη ή  δύ ο 
πεδί α. Επί σης, το «ό ριο» εί ναι αυτό  που περιορί ζει 
έ ναν χώ ρο και εκεί νο που δηλώ νει την αρχή  και το 
τέ λος μιας χρονικής περιόδου. Με αυτόν  τον τρό πο, 
θα μπορού σε να περιγραφεί  ως το σημεί ο μέ χρι το 
οποί ο κά τι θεωρεί ται αποδεκτό . Η ουσί α της συγκε-
κριμέ νης έ ννοιας έ γκειται στο εξή ς: το «ό ριο» χρη-
σιμοποιεί ται αφενό ς για να χωρί σει δύ ο μέ ρη και 
αφετέ ρου για να διατηρή σει τη μεταξύ  τους σχέ ση.

Απομακρυνό μενοι από  τον κυριολεκτικό  ορισμό  
του «ορί ου» και μεταφέ ροντά ς τον στην ψυχαναλυ-
τική  θεωρί α και την κλινική  πρακτική , αποκτά  την 
αξί α της θεωρητική ς έ ννοιας. Ο André Green,1 στη 
συνέ χεια των J. Laplanche & J.B. Pontalis,2 το χρη-
σιμοποιεί  για να δηλώ σει αυτό  που βρί σκεται στο 
ό ριο της εννοιολογί ας, αντιτιθέ μενος στην ιδέ α 
σύ μφωνα με την οποί α αναπαριστά  μια από λυτα δι-
ευκρινισμέ νη διεπαφή  και έ να σημεί ο επαφή ς βά σει 
του οποί ου τα ό ρια ανά μεσα στο ψυχικό  και το 
σωματικό  πεδί ο εί ναι απολύ τως διακριτά . Ωστό σο, 
χρησιμοποιώ ντας τον ό ρο «πεδί ο» ελλοχεύ ει ο 
κί νδυνος χρή σης μιας γλώ σσας που εμπί πτει σε 
αυτή ν της φιλοσοφική ς διαλεκτική ς, γεγονό ς που 
θα έ θετε εκτό ς θέ ματος τον στό χο του παρό ντος 
ά ρθρου, που εί ναι η μεταψυχολογική  προσέ γγιση 
του «ορί ου» μέ σα από  τη μελέ τη της ιστορί ας του 
και την αναπαρά στασή  του στην κλινική  πρακτική . 
Η πρό ταση αυτή  έ χει ως βά ση τα εξής δύ ο σημεί α 
του ορί ου: την κινητικό τητά του και την ιδιό τητα 
της μεταμό ρφωσης. Αυτή  η κλινική  σκέ ψη συνά δει 
με την αρχή  της ψυχαναλυτική ς θεωρί ας σύ μφω-
να με την οποί α ο ψυχισμό ς και οι λειτουργί ες του 
δεν ακολουθού ν μια διαδρομή  αποτελού μενη από  
δεδομέ να ά καμπτα στά δια αλλά  αναπτύ σσονται 
βά σει μιας συνεχού ς ροή ς και κί νησης.

Σε αυτό  το ά ρθρο, θα γί νει αρχικά  μια βιβλιογρα-
φική  ανασκό πηση των μεταφροϋ δικώ ν συγγρα-
φέ ων, στους οποί ους συναντά ται με διαφορετικού ς 
τρό πους η έ ννοια του «ορί ου». Στη συνέ χεια, θα α-
κολουθή σει μια αναφορά  στις κύ ριες μορφέ ς ψυχο-
παθολογί ας στις οποί ες εκφρά ζεται, ώ στε να φανεί  
η μεταψυχολογική  προοπτική  της έ ννοιας, και συ-
γκεκριμέ να μέ σα από  το έ ργο του S. Freud.

α.  Η μεταφροϋ δική  αναπαρά σταση
του «ορί ου»

Το Εγώ  χαρακτηρί ζεται από  τη λειτουργί α του 
ως «ό ριο», σύ μφωνα με τους J. Laplanche & J.B. 
Pontalis,2 με την έ ννοια της διαμεσολαβητική ς του 
διά στασης, καθώ ς διατηρεί  την ισορροπί α ανά με-
σα στις αντιφατικέ ς εσωτερικέ ς απαιτή σεις ώ στε 
να δια φυλά σσεται η σύ νδεση των ενδοψυχικώ ν δι-
εργασιώ ν. Χά ρη στο Εγώ , αποφεύ γεται η σύ γχυσή  
τους με την εξωτερική  πραγματικό τητα.

Το «ό ριο» και η διεπαφή  έ χουν εννοιολογική  συγ-
γέ νεια κυρί ως ως προς την ιδιό τητά  τους για διαχω-
ρισμό  και σύ νδεση γεγονό ς που υπογραμμί ζει την 
επικοινωνί α και την ανταλλαγή  των ερεθισμά των. 
Εί ναι ενδιαφέ ρον σ’ αυτό  το σημεί ο να σημειώ σου-
με τον ορισμό  της διεπαφή ς σε έ ναν εντελώ ς δια-
φορετικό  τομέ α, εκεί νον της πληροφορική ς: εί ναι 
η έ νωση ανά μεσα σε δύ ο λογισμικά , η οποί α επι-
τρέ πει την ανταλλαγή  πληροφοριώ ν υιοθετώ ντας 
κοινού ς κανό νες, επιτρέ ποντας έ τσι την επικοινωνί α 
ανά μεσα στα λογισμικά  συστή ματα.

Η θεωρί α του P. Federn,3 ο οποί ος διέ κρινε το Εγώ  
σε σωματικό  και πνευματικό , κατέ χει κεντρική  θέ ση 
στην κατανό ηση της έ ννοιας του «ορί ου». Αυτό  
καταρχή ν οφεί λεται στην ενδελεχή  μελέ τη της 
ψύ χωσης, και συγκεκριμέ να στην πρό τασή  του ό τι 
πρό κειται για ασθέ νεια του Εγώ . Σύ μφωνα με την 
υπό θεσή  του, στη δομή  του Εγώ  διακρί νεται η πνευ-
ματική  και η σωματική  διά σταση, οντό τητες ξεχω-
ριστέ ς αλλά  συνδεδεμέ νες, εφό σον ορί ζουν και οι 
δύ ο το Εγώ .

έννοια. Μέσα από αυτήν την ανασκόπηση προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο S. Freud ήταν ο πρώτος 
που μελέτησε αν όχι άμεσα, τουλάχιστον έμμεσα, την έννοια του ορίου, καταρχήν με την εισήγησή 
του για τη θεωρία των ενορμήσεων αλλά και μέσα από μεταγενέστερα έργα του.

Λέξεις ευρετηρίου: Όριο, μεταψυχολογία, εξωτερική πραγματικότητα, διαφοροποίηση.
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Μελετώ ντας την ψυχική  λειτουργί α του Εγώ , ο 
συγγραφέ ας σημειώ νει ό τι, ό σον αφορά  στο περιε-
χό μενό  του, μπορού με να διακρί νουμε σε αυτό  έ να 
πνευματικό  και έ να σωματικό  συναί σθημα, τα οποί α 
διαμορφώ νουν με αυτόν  τον τρό πο μια ενό τητα. 
Σημειώ νεται ό τι το συναί σθημα της σωματική ς δι-
ά στασης δεν περιορί ζεται στη βιολογική  πραγματι-
κό τητα αλλά  αναφέ ρεται στην ψυχική  αναπαρά στα-
σή  του. Οι μοναδικέ ς δύ ο συνθή κες κατά  τις οποί ες 
αυτέ ς οι διαστά σεις παρουσιά ζονται ως ξεχωριστέ ς 
οντό τητες εί ναι του ονεί ρου και η κατά σταση του 
ύ πνου. Σε ό λες τις υπό λοιπες, από  την ενό τητα του 
Εγώ  και τη λειτουργί α του ως «ό ριο» προκύ πτει ό τι 
η πνευματική  διά σταση επικοινωνεί  με την πλευρά  
της εσωτερική ς πραγματικό τητας ενώ  η σωματική  
διά σταση εί ναι εκεί νη που αναπαριστά  τον δεσμό  
του με τον εξωτερικό  κό σμο.

Συμπεραί νουμε ό τι ο P. Federn μελετά  το «ό ριο» 
ως προς την ιδιό τητα του φί λτρου που ρυθμί ζει 
τις συναλλαγέ ς ανά μεσα στην εσωτερική  και την 
εξωτερική  πραγματικό τητα, ιδιό τητα που συμπε-
ριλαμβά νει και το να συγκρατεί  αλλά  και το να α-
πομακρύ νει τη διέ γερση, καθώ ς η διά σταση του συ-
νό ρου στην οποί α ανελλιπώ ς αναφέ ρεται δεν εί ναι 
στατική  αλλά  αντιθέ τως υφί σταται διαρκή  αλλαγή . 
Η ουσί α του συνό ρου έ γκειται στη συνεχή  επικοι-
νωνί α του με το περιβά λλον ώ στε τό σο η εσωτερι-
κή  ό σο και η εξωτερική  πραγματικό τητα να παρα-
μέ νουν συνδεδεμέ νες.

Έ νας ά λλος μεταφροϋ δικό ς κλινικό ς, του οποί ου 
η συμβολή  στην έ ννοια του «ορί ου» εί ναι σημαντι-
κή  εί ναι ο D.W. Winnicott.4 Η προσέ γγισή  του συ-
νοψί ζεται ως εξή ς: η ψυχική  λειτουργί α λαμβά νει 
χώ ρα στο ό ριο του «μέ σα» και του «έ ξω». Αυτή  η 
οπτική  υποστηρί ζεται καταρχή ν από  την πρό τασή  
του σχετικά  με τη σύ νδεση της ψυχή ς και του σώ μα-
τος, οι οποί ες σε έ ναν υγιή  ψυχισμό  δεν μπορού ν να 
γί νουν αντιληπτέ ς ως ξεχωριστέ ς. Αυτό  που δεί χνει 
κυρί ως ό μως την αυθεντικό τητα της σκέ ψης του 
ό σον αφορά  στο «ό ριο» εί ναι η πρό ταση της θεω-
ρί ας της μεταβατικό τητας: ο ενδιά μεσος χώ ρος και 
τα μεταβατικά  αντικεί μενα στηρί ζονται στη σχέ ση 
αλληλεπί δρασης που υπά ρχει ανά μεσα στην εξωτε-
ρική  πραγματικό τητα και τον ψυχισμό .

Ο D.W. Winnicott ανέ πτυξε επί σης τη σχέ ση α-
νά μεσα στον εαυτό  και τον ά λλον, δεδομέ νου ό τι 
η θεωρί α της μεταβατικό τητας συνδέ εται με την 

έ ννοια του αποχωρισμού : μελετώ ντας σε βά θος τη 
σχέ ση μητέ ρας-βρέ φους, ο συγγραφέ ας καταλή γει 
ό τι μέ σα απ’ αυτή ν δημιουργεί ται αυτό ς ο απα-
ραί τητος τρί τος χώ ρος. Η Ν. Carels5 συμπληρώ νει 
ό τι η αναγκαιό τητα που υπογραμμί ζεται από  τον 
D.W. Winnicott για την εξασφά λιση της εσωτερική ς 
και εξωτερική ς συνέ χειας βασί ζεται στην εμπειρί α 
μέ σα στον ί διο τον μεταβατικό  χώ ρο, η οποί α χαρα-
κτηρί ζεται από  μια παρά δοξη λειτουργί α που εγκα-
θιδρύ ει τους δεσμού ς ανά μεσα στην εσωτερική  και 
την εξωτερική  πραγματικό τητα επιτρέ ποντας ταυ-
τό χρονα τη βί ωση της εμπειρί ας του αποχωρισμού .

Τρί τον, η μελέ τη της έ ννοιας του «ορί ου» συνα-
ντά  και τη θεωρητική  πρό ταση του «Εγώ -δέ ρμα» 
από  τον D. Anzieu.6 Στη θεωρητικοποί ηση αυτή ς 
της υπό θεσης, οδή γησε η αντί ληψη του σώ ματος 
ως προστατευτικό  περί βλημα και ως επενδεδυμέ νο 
αντικεί μενο. Ως «Εγώ -Δέ ρμα» ονομά ζεται το Εγώ  
που χρησιμοποιεί ται από  το παιδί  κατά  τη διά ρκεια 
της πρώ ιμης περιό δου της ανά πτυξή ς του για να α-
ναπαρασταθεί  ως Εγώ  βά σει της εμπειρί ας από  την 
επιφά νεια του σώ ματό ς του. Αυτή  η τοποθέ τηση 
βασί ζεται στο ό τι αυτό  που εγγρά φεται ψυχικά  εί ναι 
στενά  συνδεδεμέ νο με το σώ μα και οι λειτουργί ες 
του δέ ρματος τί θενται σε αντιστοιχί α με εκεί νες του 
Εγώ . Ο D. Anzieu δί νει κεντρική  θέ ση στο σώ μα, το 
οποί ο αντιλαμβά νεται ως ζωτική ς σημασί ας διά στα-
ση της ανθρώ πινης πραγματικό τητας και ως εκεί νο 
πά νω στο οποί ο βασί ζονται ό λες οι ψυχικέ ς λειτουρ-
γί ες. Το Εγώ  –ό πως το δέ ρμα– εγκαθιστά  φρά γμα-
τα, που στη συνέ χεια θα γί νουν μηχανισμοί  ά μυνας, 
και φιλτρά ρει τη συνδιαλλαγή  ανά μεσα στο Εκεί νο, 
το Υπερεγώ  και την εξωτερική  πραγματικό τητα. Το 
Εγώ  επομέ νως λειτουργεί  ως ψυχικό  περί βλημα, 
παί ζοντας ενεργό  ρό λο στη σύ νδεση του ψυχισμού  
με τον εξωτερικό  κό σμο.

Το ί διο το περιεχό μενο της έ ννοιας του «ορί ου» 
εί ναι ο λό γος για τον οποί ο δεν μπορεί  να λά βει 
εύ κολα έ ναν ορισμό , και κατά  συνέ πεια, παρατη-
ρεί ται μια εξέ λιξη ανά μεσα στους συγγραφεί ς ως 
προς τη διατύ πωσή  του. Η δυσκολί α έ γκειται κυ-
ρί ως στην πολυπλοκό τητα της αντί ληψης της ψυχι-
κή ς και της σωματική ς διά στασης ό πως και στην α-
δυναμί α σύ λληψης της σχέ σης τους, που εί ναι και το 
ί διο το διακύ βευμα της έ ννοιας. Σε γενικέ ς γραμμέ ς, 
το «ό ριο» αποτελεί  την αναπαρά σταση της ψυχική ς 
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λειτουργικό τητας ό σον αφορά  στη διαφοροποί ηση 
ανά μεσα στο «εσωτερικό » και το «εξωτερικό ».

Ο A. Green7 εί ναι ο κεντρικό ς μεταφροϋ δικό ς 
κλι νικό ς που διατύ πωσε την έ ννοια του «ορί ου». 
Υπογρά μμισε τον αινιγματικό  της χαρακτή ρα, σημει-
ώ νοντας ό τι το ί διο το «ό ριο» εί ναι στο ό ριο του σωμα-
τικού  και του ψυχικού . Η αναπαρά σταση του «εξωτερι-
κού » στο «εσωτερικό » σχεδιά ζεται μέ σα από  αυτήν  την 
έ ννοια τονί ζοντας τη σύ νδεση της σκέ ψης με τις ανα-
παραστά σεις και του σώ ματος με την ψυχική  διά στα-
ση. Ο A. Green,7 ορμώ μενος από  την παρατή ρηση των 
ασθενώ ν του, τους οποί ους ταξινό μησε ως οριακού ς, 
διατύ πωσε την έ ννοια του «ορί ου» πρώ τη φορά  το 
1976 στο βιβλί ο του «Η ιδιωτική  τρέ λα». Αναφέ ρθηκε 
στο «ό ριο» περιγρά φοντά ς το ως έ να κινού μενο και 
κυμαινό μενο σύ νορο τό σο σε φυσιολογικέ ς ό σο και σε 
παθολογικέ ς καταστά σεις. Σύ μφωνα με τον A. Green, 
πρό κειται για τη βασικό τερη έ ννοια της σύ γχρονης 
ψυχανά λυσης. Στη συνέ χεια διατύ πωσε και μια δεύ τε-
ρη έ ννοια, συνέ χεια της πρώ της, αυτή ν του «διπλού  
ορί ου», που αναφέ ρεται στο ό ριο που συναντά ται στο 
εσωτερικό , ανά μεσα στο ασυνεί δητο και τις συνειδη-
τέ ς/προσυνειδητέ ς διεργασί ες. Πρό τεινε δύ ο χώ ρους-
ό ρια του ψυχικού  οργά νου: ο πρώ τος εί ναι ο ενδιά με-
σος χώ ρος του «μέ σα», ανά μεσα στο ασυνεί δητο και το 
συνειδητό -προσυνειδητό , και ο δεύ τερος ανά μεσα στο 
«μέ σα» και το «έ ξω» που περιγρά φεται ως ο «χώ ρος 
του παιχνιδιού».

Συμπληρωματικά  με τη θεωρητική  του τοποθέ τη-
ση, ο A. Green σχεδί ασε έ να σχή μα σύ μφωνα με το 
οποί ο υπά ρχει έ νας κά θετος ά ξονας που χωρί ζει το 
καλό  (εσωτερικό ) από  το κακό  (εξωτερικό ). Υπά ρχει 
επί σης έ νας οριζό ντιος ά ξονας που χωρί ζει στο ε-
σωτερικό  το ευχά ριστο από  το δυσά ρεστο και την 
από λαυση από  τη δυσαρέ σκεια. Ο κά θετος ά ξονας 
χωρί ζει την εσωτερική  από  την εξωτερική  πραγμα-
τικό τητα ενώ  ο οριζό ντιος χωρί ζει τον εσωτερικό  
κό σμο σε δύ ο μέ ρη. Αυτό  που πρέ πει οπωσδή ποτε 
να συγκρατηθεί  από  την προσέ γγισή του, εί ναι ό τι 
το «ό ριο» ταυτοχρό νως συνδέ ει και χωρί ζει, καθώ ς 
διασφαλί ζει την αλληλεπί δραση και τη διαφορο-
ποί ηση ως προς την ψυχική  λειτουργί α. Δεν εί ναι 
δηλαδή  απλώ ς η διαχωριστική  γραμμή  ανά μεσα σε 
δύ ο χώ ρους αλλά  αντιθέ τως, το ό ριο εί ναι εκεί νο 
που επιτρέ πει την κί νηση μέ σα σε αυτού ς.

Ο διαχωρισμό ς που υπογραμμί ζεται από  την έ ννοια 
του «ορί ου» αναφέ ρεται στη διαφοροποί ηση ανά με-

σα στο «μέ σα» και το «έ ξω», τα ψυχικά  παρά γωγα 
και τον εξωτερικό  κό σμο, τη φαντασί α και τη σκέ ψη. 
Πρέ πει να σημειωθεί  ό τι ό ταν ο A. Green αναφέ ρεται 
στην εξωτερική  πραγματικό τητα, συμπεριλαμβά νει 
και τη θέ ση του αντικειμέ νου, το οποί ο έ τσι κατέ χει 
μια διπλή  θέ ση, ανή κοντας και στον εσωτερικό  και 
στον εξωτερικό  κό σμο. Πρέ πει τέ λος, να τονιστού ν 
δύ ο σημεί α της θεωρί ας του: αφενό ς ο κινητό ς χα-
ρακτή ρας της έ ννοιας του «ορί ου», και αφετέ ρου 
ο ενδοψυχικό ς και ο διυποκειμενικό ς ά ξονας, που 
καθιστού ν το «ό ριο» έ να ουσιώ δες στή ριγμα για τη 
συνοχή  της λειτουργί ας του ψυχισμού . Η εργασί α της 
σκέ ψης τοποθετεί ται στο σταυροδρό μι ανά μεσα, α-
πό  τη μί α πλευρά , στο εσωτερικό  και το εξωτερικό  
και από  την ά λλη πλευρά , ανά μεσα στα δύ ο μέ ρη 
που χωρί ζουν το εσωτερικό . Με αυτό ν τον τρό πο, 
σύ μφωνα με τον A. Green, μπορού με να μιλή σουμε 
για έ να φά σμα της ψυχοπαθολογί ας με δομέ ς ψυχω-
τικέ ς, νευρωτικέ ς αλλά  και με εκεί νες που δεν ά πτο-
νται στις παραπά νω, που εί ναι οι οριακέ ς δομέ ς.

β.  Οι ψυχοπαθολογικέ ς μορφέ ς έ κφρασης
του «ορί ου»

Το χαρακτηριστικό  παρά δειγμα στην κλινική  του 
«ορί ου» εί ναι η ψύ χωση. Το Εγώ  δεν έ χει την ικανό τη-
τα να κρατή σει σταθερά  τα σύ νορα που χωρί ζουν την 
εσωτερική  από  την εξωτερική  πραγματικό τητα και 
έ τσι διαταρά σσεται η αντιληπτική  διαδικασί α. Ο F. 
Houssier8 σημειώ νει ό τι στην ψύ χωση, η τοπογραφί α 
του εσωτερικού  και του εξωτερικού  χώ ρου καθί σταται 
μη λειτουργική . Κεντρική  σ’ αυτό  εί ναι, σύ μφωνα με 
τη θεωρί α του P. Federn, η έ λλειψη του σωματικού  συ-
ναισθή ματος του Εγώ  και έ τσι η έ λλειψη συγκρά τησής 
του από  επαρκώ ς σταθερά  σύ νορα. Με ά λλα λό για, 
η ψύ χωση εί ναι έ να κλινικό  παρά δειγμα του «ορί ου», 
καθώ ς αυτό  που χαρακτηρί ζει αυτού ς τους ασθενεί ς 
εί ναι το να συγχέ ουν τα πά ντα μέ σα στη σύ γχυση, 
ό πως υπογραμμί ζει ο G. Lavallée.9

Δεύ τερον, μια ά λλη ψυχοπαθολογική  έ κφραση 
του «ορί ου» αναφέ ρεται στο αί σθημα του «ανοί κει-
ου», ό πως διατυπώ θηκε από  τον S. Freud,10 στο συ-
ναί σθημα δηλαδή  ό που ό ,τι ή ταν οικεί ο γί νεται αντι-
ληπτό  ως ξέ νο, ως αποτέ λεσμα μιας αδύ ναμης κα-
τασκευή ς των ιδί ων συνό ρων που έ χει ως συνέ πεια 
την απώ λεια της ικανό τητας να νιώ θει κανεί ς ό τι 
βρί σκεται σε μια σταθερή  ψυχική  οντό τητα, ό πως 
υπογραμμί ζει ο V. Tausk.11
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Τρί τον, η μη εδραί ωση του ενδιά μεσου χώ ρου, ο-
φεί λεται κατά  τον D.W. Winnicott στο περιβά λλον ε-
κεί νο που αλλά ζει ξαφνικά  και απρό βλεπτα από  την 
πλευρά  της μητέ ρας, οδηγώ ντας το βρέ φος σε μια δι-
αδικασί α διανοητικοποί ησης. Ως αντί δραση στη με-
ταβαλλό μενη αυτή  συμπεριφορά , δημιουργεί ται στο 
βρέ φος μια σχά ση στην ψυχοσωματική  του λειτουρ-
γί α. Συνοψί ζοντας, σύ μφωνα με τη θεωρητική  τοπο-
θέ τηση του D.W. Winnicott12 για τον ενδιά μεσο χώ ρο, 
το βρέ φος, το παιδί  ή  ο ενή λικος παί ζοντας μπορού ν 
να συνδέ ουν τον εσωτερικό  με τον εξωτερικό  κό σμο 
με δημιουργικό  τρό πο για να κατασκευά σουν τη 
βά ση της υποκειμενική ς εμπειρί ας. Ο συγγραφέ ας 
τονί ζει τη σημασί α που έ χει ο τρό πος με τον οποί ο 
κανεί ς χρησιμοποιεί  το παιχνί δι για να επικοινωνή σει 
και να δημιουργή σει τις δικέ ς του εμπειρί ες.

Ένας από  τους μηχανισμού ς ά μυνας, αυτό ς της 
διχοτό μησης, δεί χνει κατά  τον F. Houssier8 τη μη 
λειτουργί α του «ορί ου»: πρό κειται για τον ψυχοπα-
θολογικό  μηχανισμό  που χωρί ζει με ριζικό  τρό πο 
δύ ο ομά δες αναπαραστά σεων μη μπορώ ντας να 
συνδέ σει το συνειδητό  με το ασυνεί δητο μέ ρος του 
ψυχικού  οργά νου. Αντιθέ τως, έ να παρά δειγμα της 
ψυχική ς εργασί ας του «ορί ου» εί ναι η διαδικασί α 
του αποχωρισμού , για την οποί α σε μια σχέ ση αμοι-
βαιό τητας απαιτεί ται η λή ψη από στασης ανά μεσα 
στο εσωτερικό  και το εξωτερικό  αντικεί μενο.

Μια ά λλη ψυχοπαθολογική  έ κφραση του «ορί ου» 
αφορά  στην εφηβική  προβληματική , σύ μφωνα με 
τον F. Marty.13 Το «ό ριο» προσφέ ρει τη δυνατό τητα 
της εκ νέ ου μελέ της της διεργασί ας της εφηβεί ας, 
ό που η διαρκή ς επικοινωνί α του «εσωτερικού » με 
το «εξωτερικό » καθί σταται κεντρική ς σημασί ας. 
Πολλέ ς ριψοκί νδυνες συμπεριφορέ ς και κά ποια ψυ-
χοπαθολογικά  σημεί α ό πως εί ναι το πέ ρασμα στην 
πρά ξη και η ψυχογενή ς ανορεξί α κατά  τη διά ρκεια 
της εφηβεί ας εί ναι μέ ρος της διαρκού ς αναζή τη-
σης του «ορί ου». Για να το πού με διαφορετικά , α-
ντανακλού ν την αναζή τηση της υποκειμενική ς κα-
τά κτησης του σώ ματος και της ενσωμά τωσης κά θε 
διεργασί ας που ενέ χει τη σύ νδεση ανά μεσα στον 
εσωτερικό  και τον εξωτερικό  κό σμο. Στη θεωρητική  
πρό ταση του F. Marty, το σώ μα έ χει κεντρική  θέ ση 
στην εφηβεί α, η οποί α εί ναι ιδωμέ νη υπό  το πρί σμα 
του «ορί ου», καθώ ς πρό κειται για το πεδί ο μιας σει-
ρά ς αλλαγώ ν και μεταμορφώ σεων. Η εφηβεί α θεω-
ρεί ται πρό τυπο του «ορί ου» γιατί  φωτί ζει τον διπλό  

του ρό λο: αυτό ν της σύ νδεσης και εκεί νον του απο-
χωρισμού .

Τέ λος, παθολογική  έ κφραση του «ορί ου» εί ναι και 
η αναφορά  στον ψευδή  εαυτό . Πρέ πει να υπογραμ-
μί σουμε ό τι η παθολογική  οργά νωση του ψευδού ς 
εαυτού  χαρακτηρί ζεται από  μια διχοτό μηση που 
προκαλεί  τον διαχωρισμό  ανά μεσα στον αληθή  και 
τον ψευδή  εαυτό , ως συνέ πεια της απομά κρυσης 
της ψυχική ς υπό στασης από  το σώ μα.

γ.  Ο S. Freud ως εισηγητής του «ορίου»:
Η θεωρία των ενορμήσεων 

Στη θεωρητική και κλινική μελέτη της έννοιας 
του ορίου, η θεωρία των ενορμήσεων αλλά και ο 
τομέ ας της νευροφυσιολογί ας, που αποτελεί  την α-
παρχή  της εργασί ας του S. Freud,14 τον τοποθετού ν 
στη θέ ση του εισηγητή  της έ ννοιας. Στο έ ργο του 
συναντώ νται πρωτό τυπες υποθέ σεις αναφορικά  με 
τη λειτουργί α του ψυχισμού . Η αντιστοιχί α ανά με-
σα στη φυσιολογί α και την ψυχολογί α έ καναν τον 
S. Freud να αποκαλέ σει «Εγώ » την πλευρά  εκεί νη 
που έ χει ως κεντρική  λειτουργί α τη διαφοροποί ηση 
ανά μεσα στα εξωτερικά  ερεθί σματα και αυτά  που 
προέ ρχονται από  τον ψυχισμό . Το έ ργο αυτό  θεω-
ρεί ται προά γγελος της θεωρί ας των ενορμή σεων, οι 
οποί ες επί σης βασί ζονται στη φυσιολογί α.

Σύ μφωνα με τον ορισμό  των J. Laplanche & J.B. 
Pontalis,2 η ενό ρμηση εί ναι μια δυναμική  διαδικασί α 
που οδηγεί  τον οργανισμό  μέ σα από  μια ώ θηση να 
φτά σει σ’ έ ναν στό χο. Η ενό ρμηση έ χει την πηγή  της 
σε μια σωματική  διέ γερση και ο στό χος της εί ναι να 
μειώ σει την έ νταση. Ο S. Freud εισή γαγε την έ ννοια 
της ενό ρμησης έ χοντας πά ντα ως βά ση την επιστή μη 
της φυσιολογί ας, αναφερό μενος σε μια διέ γερση 
προερχό μενη από  το εσωτερικό  η οποί α εκτονώ νε-
ται προς το εξωτερικό . Σημειώ νει ό τι η ενορμητική  
διέ γερση δεν προέ ρχεται από  τον εξωτερικό  κό σμο 
αλλά  από  το εσωτερικό  του ί διου του οργανισμού .

Σε αυτή  τη συνεχή  αντιστοιχί α ανά μεσα στον ψυ-
χισμό  και τις βιολογικέ ς λειτουργί ες ο S. Freud15 έ κα-
νε την ακό λουθη πρό ταση, αναπαριστώ ντας έ τσι 
τη βά ση της θεωρητικοποί ησης της έ ννοιας του 
«ορί ου»: διατύ πωσε την έ ννοια της ενό ρμησης ως 
μια έ ννοια-ό ριο ανά μεσα στο ψυχικό  και το σωμα-
τικό , ως την ψυχική  αναπαρά σταση των διεγέ ρσεων 
που προέ ρχονται από  το εσωτερικό  του σώ ματος 
κά νοντά ς τες έ τσι να μοιά ζουν με την εργασί α που 
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απαιτεί ται σε ψυχικό  επί πεδο. Σε συνέ χεια αυτή ς 
της τοποθέ τησης, ο A. Green υπογρά μμισε ό τι η ε-
νό ρμηση εί ναι μια έ ννοια με την οποί α ο S. Freud 
εργαζό ταν ανελλιπώ ς ακό μα και αν δεν της εί χε 
προσδώ σει ά μεσα τη θέ ση της έ ννοιας του «ορί ου». 
Ο ί διος συγγραφέ ας ό μως τονί ζει ό τι ο S. Freud το 
έ κανε έ μμεσα αντιλαμβανό μενος την ενό ρμηση ως 
υπά ρχουσα σε μια διαχωριστική  γραμμή  ανά μεσα 
στο σωματικό  και το ψυχικό .

δ.  Η μεταψυχολογική προσέγγιση
του S. Freud για την έννοια του «ορίου»

Η έννοια της μεταψυχολογίας έγκειται στη μελέ-
τη των κλινικών συνεπειών των θεωρητικών τοπο-
θετή σεων μετά  την ενδελεχή  τους μελέ τη, καθώ ς 
και στη σύ νδεση αυτώ ν των εννοιώ ν με θεωρητι-
κέ ς προτά σεις προερχό μενες από  ά λλους κλά δους. 
Σύ μφωνα με αυτή  την προοπτική  οφεί λει να μελε-
τηθεί  και το ά ρθρο του B. Brusset16 σχετικά  με την 
«τρί τη τοπική», της οποί ας κεντρικό  σημεί ο εί ναι η 
συμβολή  των θεωρητικώ ν μοντέ λων από  ψυχανα-
λυτέ ς διαφορετικώ ν πεδί ων, πλαισί ων και τεχνικώ ν. 
Ό σον αφορά  στη μεταψυχολογί α της έ ννοιας του 
«ορί ου», αυτή  αναφέ ρεται στη συμμετοχή  της στη 
λειτουργί α του ψυχισμού . Η χρή ση της μεταψυχο-
λογική ς διαλέ κτου για την πρό ταση μιας «τρί της 
τοπική ς» ό που θα παρουσιαστεί  η συμμετοχή  του 
«ορί ου» στην ψυχική  λειτουργί α, χρησιμοποιεί ται 
ως μέ σον ανά δειξης της συνοχή ς ανά μεσα στους 
μεταφροϋ δικού ς συγγραφεί ς που προέ ρχονται από  
διαφορετικά  μεταξύ  τους πεδί α.

Η μεταψυχολογί α περιλαμβά νει αρκετά  έ ργα 
μεταγενέ στερα του S. Freud ώ στε μια ψυχική  δι-
εργασί α να γί νει κατανοητή  με ό ρους δυναμικού ς, 
λογικού ς και οικονομικού ς. Τα μοντέ λα της εί ναι μο-
ντέ λα ψυχική ς λειτουργί ας και γί νονται αντιληπτά  
μό νο μέ σα από  τις συνέ πειες ή  τις αναπαραστά σεις 
τους. Αντιλαμβανό μενοι τη διά κριση ανά μεσα στο 
«εσωτερικό» και το «εξωτερικό» ως τη βά ση της θε-
ωρητική ς τοποθέ τησης του S. Freud, η έ ννοια του 
Εγώ  παί ζει τον ρό λο του «ορί ου» σε ολό κληρο το 
έ ργο του, σύ μφωνα με την πρώ τη και τη δεύ τερη 
τοπική  του θεωρί α. Χά ρη στο Εγώ  δηλαδή , το υπο-
κεί μενο δεν συγχέ ει τις εσωτερικέ ς διεργασί ες με 
την εξωτερική  πραγματικό τητα.

Μετά  από  την πρώ τη τοποθέ τησή  του στη με-
ταψυχολογί α ό που ο S. Freud17 ανέ πτυξε ό χι μό νο 

την έ ννοια της ενό ρμησης αλλά  και της απώ θησης 
για να περιγρά ψει την απαιτού μενη κινητικό τητα 
ανά μεσα στο «εξωτερικό » και το «εσωτερικό», και 
στα επό μενα έ ργα του βλέ πουμε την εξέλιξη ιδω-
μένη υπό αυτό το πρίσμα, όπου λαμβάνει χώρα η 
μεταψυχολογική του μελέτη πάνω στην έννοια του 
«ορίου».

Στο "Le Moi et le ça", ο S. Freud18 δί νει έ μφαση στη 
σωματική  αί σθηση για να υπογραμμί σει ό τι το Εγώ  
εί ναι πά νω απ’ ό λα σωματικό . Στη συνέ χεια χρησι-
μοποιεί  το παρά δειγμα-μεταφορά  "bloc-magique"19 
για την από δοση της αναπαρά στασης της σχέ σης 
ανά μεσα στις ασυνεί δητες αναμνή σεις και τη συνει-
δητή  αντί ληψη. Αυτή  η σχέ ση αναπαριστά ται έ τσι 
ακριβώ ς γιατί  αποτελεί ται από  δύ ο μέ ρη που εί ναι 
ταυτοχρό νως συνδεδεμέ να και διαχωρισμέ να, με 
την έ ννοια ό τι οι δύ ο τοπικέ ς συνυπά ρχουν: από  
τη μί α πλευρά , το Εγώ , το Υπερεγώ  και το Εκεί νο 
και από  την ά λλη οι συνειδητέ ς, οι προσυνειδη-
τέ ς και οι ασυνεί δητες διεργασί ες που βρί σκονται 
σε σχέ ση αλληλεξά ρτησης. Τέ λος, στο "Abrégé de 
psychanalyse",20 ο S. Freud τονί ζει ό τι το Εγώ  εί ναι 
εκεί νο που προστατεύ ει ενά ντια στην ά ρνηση της 
πραγματικό τητας, δηλαδή  στην απειλητική  απο-
σύ νδεση ανά μεσα στις ψυχικέ ς δομέ ς.

Επί λογος

Ο παρά δοξος τρό πος με τον οποί ο επιλέ χθηκε 
να γί νει η παραπά νω βιβλιογραφική  ανασκό πηση, 
αναφέ ροντας τους μεταφροϋ δικού ς συγγραφεί ς 
πριν γί νει αναφορά  στα έ ργα του S. Freud, έ γινε με 
σκοπό  να δοθεί  έ μφαση με αυτό ν τον τρό πο στη 
συμβολή  του τελευταί ου, η οποί α εί ναι εμφανή ς 
καθό λη τη διά ρκεια των μεταγενέ στερων συγγρα-
φέ ων. Ό πως σημειώ νει ο P.L. Assoun,21 το βασικό  
διακύ βευμα που προκύ πτει από  το έ ργο των μετα-
φροϋ δικώ ν κλινικώ ν, αφορά στην επιβεβαίωση ότι 
αυτό που προσδίδουν στον S. Freud συναντάται 
στο έργο του, και αυτό  καθί σταται δυνατό  μέ σα από  
τη διαλεκτική  σχέ ση που υπά ρχει ανά μεσα στη με-
λέ τη των έ ργων του και την κληρονομιά  που ά φησε 
στους μεταγενέ στερους από  εκεί νον συγγραφεί ς. 
Φαί νεται επομέ νως ό τι η κεντρική  θέ ση που δί νεται 
στην έ ννοια του «ορί ου» από  τον A. Green υπά ρχει 
και σε ό λο το έ ργο του S. Freud, γεγονό ς που έ κανε 
και τους προαναφερθέ ντες συγγραφεί ς να εμβα-
θύ νουν πά νω σε αυτό .
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This article is referring to the study of the "limit" according to a metapsychological point of view. The 
main definition of this concept concerns its double possibility to relate and to separate the internal 
from the external reality. It is about a review of the post-freudian work: the theoretical contribution 
of the authors P. Federn, D. Anzieu and D.W. Winnicott is viewed through the conceptualisation of 
the "limit". Also, the study of A. Green, who is the author who proposed not only the concept of the 

"limit" but also the concept of the "double limit". P. Federn distinguished the Ego in its mental and 
its physical dimension, in his work which is concentrated on the study of the Ego. According to him, 
these two dimensions are at the same time related one to the other and seen separately in a healthy 
functioning psychism. The function of the limit as it is expressed in his theoretical background is 
absent in the field of psychosis, so according to P. Federn, psychosis is an "illness of the Ego". D. 
Anzieu expressed the notion of the "Ego-skin" in order to put into theoretical terms its protecting 
factor considering it also as an analogue with the function of the Ego, regarding the exchanges 
between the external and the psychic reality. Emphasis is given to the creation of the “Ego-skin” 
during the first period of life in the relationship between the mother and the infant. Based on the 
study of the primary period of life, the contribution of D. W. Winnicott concerning the wording of 
the function of the limit is decisive, as he introduced the theory of the transitionnality, seen as the 
third reality which is located between the internal and the external reality. A. Green, finally, is the 
main author who introduced this term as throughout his theoretical work the term got its shape, as 
he referred to its metapsychological dimension, because the function of the limit is the one which 
has to be seen as the central dimension of the healthy psychic functioning. Based on this theoretical 
approach, the psychopathological expression of the concept is studied as well. As a conclusion of 
this review it is shown that S. Freud was the first who has studied, at least indirectly, the concept of 
the “limit” by introducing the theory of instincts and throughout his later works. 

Key words: Limite, metapsychology, external reality, separation.

1.  Green A. Concept(s) limite(s): singulier ou pluriel? Concepts 
limites en psychanalyse. Delachaux et Niestlé, Lausanne, 1997 
ISBN 978-2-603-01060-0

2.  Laplanche J, Pontalis JB. Vocabulaire de la psychanalyse. Presses 
Universitaires de France, Paris, 1967, ISBN: 978-2-13-056050-0

3.  Federn P, Loubignac AL (traduction française). La psychologie 
du moi et les psychoses. Presses Universitaires de France, Paris, 
1975, ISBN 978-2-13-035703-2

4.  Winnicott DN. Jeu et réalité. Editions Gallimard, 1971 (1975, pour 
la traduction française), ISBN: 978-2-07-029303-2

5.  Carels N. Limites et transformations psychiques. Rev Franç  
Psychanal 2002, 5:66:1497–1536, doi: 10.3917/rfp.665.1497. 
URL: http://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-
2002-5-page-1497.htm

6.  Anzieu D. Le moi-peau. Nouvelle Revue de Psychanalyse 1974, 
9:195–208

Βιβλιογραφία 



ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 28 (4), 2017 ΜΕΤΑΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ «ΟΡΙΟΥ» 321

Αλληλογραφία: Ν. Τσιπά , Ψυχολόγος-Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας, Δαφνο-
μή λη 37, 114 71 Αθή να
e-mail: nafsika.tsipa@gmail.com

7.  Green A. La folie privée. Editions Gallimard, Paris, 1990, ISBN: 
978-2-07-072074-3

8.  Houssier F (sous la direction de Scelles R, 2003). Emergence 
du concept de limite psychique à partir des premiers travaux 
psychanalytiques. Limites, liens et transformations. Dunod, Paris, 
2003, ISBN: 978-2-10-007304-7

9.  Lavallée G. (sous la direction de J.J. Baranès. Eprouver. La 
question psychotique à l’ adolescence: le passage du Cap Horn. 
Dunod, Paris, 1991, ISBN: 978-2-10-000028-9

10.  Freud S. L’ inquiétante étrangeté et autres essais. Gallimard, 
Paris, 1985 (1919), ISBN: 978-2-07-070407-1

11.  Tausk V. De la genèse de l’ appareil à influencer au cours de 
la schizophrénie. Psychanalyse, Editions des Grandes-Tetes-
Molles de notre époque, 1958, 4:227-265.

12.  Winnicott DW. Mind and its relation to the psyche-soma-édition 
française: “l’ esprit et ses rapports avec le psyché-soma”, De 
la pédiatrie à la psychanalyse. Payot, Paris, 1969, ISBN: 978-
2-228-88117-3

13.  Marty F (sous la direction de Scelles R). Adolescence comme 
expérience de la limite. Limites, liens et transformations. Dunod, 
Paris, 2003, ISBN: 978-2-10-007304-7

14.  Green A. Jouer avec Winnicott. PUF, Paris, 2005, ISBN: 978-
1-85575-182-8

15.  Freud S. Esquisse d’ une psychologie scientifique. La nais-
sance de la psychologie: lettres à Wilhelm Fliess: notes et plans 
(1882–1962). Bonaparte M (éd), Freud A (éd), Ernst K (éd), 
Berman A (trad). Presses Universitaires de France, Paris, 1895 
(1956) ISBN: 978-2-13-043972-1

16.  Brusset B. Métapsychologie des liens et troisième topique. Revue 
française de psychanalyse, 2006:5:70:1213-1282, doi: 10.3917/
rfp.705.1213, URL: http://www.cairn.info/revue-francaise-de-psy-
chanalyse-2006-5-page-1213.htm

17.  Freud S. Pulsions et destins des pulsions. Métapsychologie. 
Gallimard, Paris, 1915c (1968), ISBN: 978-2-84835-340-1

18.  Freud S. Le Moi et le ça. Oeuvres complètes: t.16. Presses 
Universitaires de France, Paris, 1923b (1991), ISBN: 978-2-228- 
88205-7

19.  Freud S. Note sur le “bloc magique”. Oeuvres complètes: t. 17. 
Presses Universitaires de France, Paris, 1925a (1924) (1992). 
ISBN 978-2-13-044302-5

20.  Freud S. Abrégé de psychanalyse. Presses Universitaires de 
France, Paris, (1940a) (1938) 1978, ISBN: 978-2-13-035969-2

21.  Assoun PL. Dictionnaire des oeuvres psychanalytiques. Presses 
Universitaires de France, Paris, 2009, ISBN: 978-2-13-051828-0


