
Η θεωρία του Freud για τις φοβίες 

Οι πρώτες αναφορές του Freud για τις φοβίες ξεκινούν στα γραπτά του από το 1895, την εποχή που 

δεν έχει ακόμη διαμορφώσει τη θεωρία του για το ασυνείδητο και την παιδική σεξουαλικότητα. Σε 

αυτή την προ-ψυχαναλυτική εποχή ο Freud τοποθετεί τις  φοβίες  ως σύμπτωμα της αγχώδους 

νεύρωσης και τις αντιμετωπίζει σαν «παρενέργειες ενεργειακών ανισορροπιών» σεξουαλικής  

κυρίως φύσης που δεν έχουν βρει διέξοδο και εκφόρτιση από το ψυχικό όργανο (Μοσκώφ, 2011, 

σ.398). Σε αυτή την πρώτη θεώρηση ο Freud δηλαδή πιστεύει πως το ζήτημα είναι ενεργειακό, 

χωρίς ψυχικό υπόβαθρο, όπου η συσσωρευμένη σεξουαλική παρόρμηση που δεν έχει εκφορτιστεί 

απωθείται και μετατρέπεται σε άγχος. Έτσι, το κυρίαρχο συναίσθημα στις φοβίες είναι το χρόνιο 

και γενικευμένο άγχος  ενώ στα πιο συχνά συμπτώματα του συνδρόμου συγκαταλέγονται η 

ευερεθιστότητα, επεισόδια πανικού, αυξημένοι καρδιακοί παλμοί, εφίδρωση, τρέμουλο και 

δυσκολία στην αναπνοή(Freud,1895β as cited in Μοσκώφ, 2011). Κάνοντας μία σύγκριση ανάμεσα 

στην εμμονή και στη φοβία ο Freud διαπιστώνει πως ενώ στην εμμονή μία συγκεκριμένη ιδέα 

σεξουαλικής φύσης αντικαθίσταται, στην φοβία  υπάρχει ο πανικός επανάληψης ενός επεισοδίου 

πανικού που δεν έχει ακόμα νοηματοδοτηθεί. Αυτό όμως που «πετυχαίνει» ο ψυχισμός με τη 

φοβία στην αγχώδη νεύρωση είναι να περιορίζει αυτό το έντονο και διάχυτο άγχος σε ένα φοβικό 

αντικείμενο το οποίο μπορεί κανείς να αποφύγει (Freud, 1926).  

Οι ζωοφοβίες δύο μικρών αγοριών, του μικρού Χάνς για τα άλογα και του μικρού Ρώσου για τους 

λύκους εξελίσσουν τη σκέψη του Freud για τις φοβίες καθώς και ο ίδιος προχωρά τη σκέψη του 

προς την διατύπωση της δεύτερης δομικής θεωρίας του ψυχικού οργάνου που τώρα πια 

χαρακτηρίζεται από το Εγώ, το Εκείνο και το Υπερεγώ. Η απωθημένη παρόρμηση που μετατρέπεται 

αυτόματα σε άγχος δεν έχει πείσει ακόμα τον Freud για την πλήρη ορθότητά της. 

Πιο συγκεκριμένα, ο μικρός Χάνς φοβάται ότι θα τον δαγκώσει ένα  άσπρο άλογο και σιγά σιγά 

αρνείται να βγαίνει για περίπατο μέχρι που φοβάται πως το άλογο θα έρθει μέσα στο δωμάτιο του. 

Αντίστοιχα ο μικρός Ρώσος ανέπτυξε το άγχος μήπως καταβροχθισθεί  από το λύκο, όπως στο 

παραμύθι με το λύκο και τα 7 κατσικάκια (Freud,1926). Και στις δύο περιπτώσεις, το φοβικό 

αντικείμενο (άλογο και λύκος αντίστοιχα) προέκυψε από το παιχνίδι των παιδιών με τους 

πατεράδες τους όπου στην μεν περίπτωση του Χάνς ο πατέρας έκανε το άλογο, στη δε του Ρώσου ο 

πατέρας μιμούμενος το λύκο είχε απειλήσει ότι θα τον καταβροχθίσει.  Ο Freud στο βιβλίο του 

Αναστολή, Σύμπτωμα και Άγχος  (1926) αναγνωρίζει πως ο πατέρας υποκαθίσταται με το άλογο και 

τον λύκο αντίστοιχα και πως η απωθημένη ορμική ώση του Χάνς είναι εχθρική απέναντι στον 

πατέρα ενώ του μικρού Ρώσου τρυφερά παθητική.  Στην οιδιπόδεια φάση που βρίσκονταν και τα 

δύο αγόρια, αυτό που αντιλαμβάνεται ο Freud είναι πως και στις δύο περιπτώσεις η αιτία της 

απώθησης είναι το άγχος ευνουχισμού: «το δάγκωμα από το άλογο και η καταβρόχθιση από το 

λύκο αποτελεί παραμορφωμένο υποκατάστατο του περιεχομένου του ευνουχισμού από τον 

πατέρα. Αυτό είναι κατ’ουσίαν το περιεχόμενο το οποίο έχει υποστεί αυτό καθεαυτό την 

απώθηση.» (σ.81,Freud, 1926). Επομένως το άγχος ευνουχισμού είναι αυτό που προκαλεί την 

απώθηση και όχι η απώθηση το άγχος.  

Σε αυτή τη νέα θεώρηση του Freud το άγχος ενός επαπειλούμενου ευνουχισμού ενεργοποιεί τις 

αμυντικές λειτουργίες του Εγώ, υποκαθίσταται από το φοβικό αντικείμενο ενώ η επιθυμία 

απομάκρυνσης του πατέρα απωθείται (Freud, 1926). Κατά το τοπογραφικό μοντέλο του Freud το 

Εκείνο ήταν το ψυχικό πεδίο όπου η σεξουαλική ενέργεια γινόταν αυτόματα άγχος. Έχοντας 



αναθεωρήσει σε αυτή την φάση τη σκέψη του, η αγχώδης στάση του Εγώ είναι η κινητήριος 

δύναμη της απώθησης μπροστά σε έναν «πραγματικό» κίνδυνο, τον ευνουχισμό 

(σ.403,Μοσκώφ,2011). (Άλλωστε στην περίπτωση του Χάνς η μητέρα του ήταν αυτή που του είχε 

επιβεβαιώσει πως αν ο μικρός συνέχιζε να αυνανίζεται θα έρθει κάποιος να του κόψει το 

πουλάκι)(Freud,1909). Επομένως ο Freud εξηγεί πως η δημιουργία μίας φοβίας δεν είναι παρά μία 

αντικατάσταση ενός κινδύνου από έναν άλλο, όπου χρειάζεται να έρθει από την ασυνείδητη μορφή 

στη συνειδητή για να μπορέσει να γίνει κατανοητή. Αυτό εξηγεί και την περιγραφή του για την 

φοβία ως ο πανικός ενός επεισοδίου πανικού που δεν έχει κατανοηθεί.  Επίσης αναφέρει ότι και 

στις ενήλικες φοβίες, μέσα από πολλές παραμορφώσεις και απωθήσεις, το άγχος ευνουχισμού 

είναι αυτό που έχει ενεργοποιηθεί και η άμυνα του Εγώ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου με τη 

φοβία (Μοσκώφ, 2011). 

Αυτό που ουσιαστικά συνθέτει ο Freud με την νέα αυτή θεώρηση είναι πως οι απωθημένες 

λιβιδινικές παρορμήσεις  που δεν μπορούν να εκφορτιστούν είναι δυνατόν να δημιουργούν άγχος 

στο άτομο, είναι όμως το «παρατηρούν» Εγώ της ψυχικής δομής που εποπτεύει και επεμβαίνει με 

τις αμυντικές λειτουργίες του στη διαχείριση κινδύνων εσωτερικών και εξωτερικών, συνειδητών και 

ασυνειδήτων για την διασφάλιση της ψυχικής ισορροπίας. 
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