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Σάββας Μπακιρτζόγλου 

Η σεξουαλικότητα σε κρίση: η άρνηση της θηλύτητας 

Η ανδρική ή θηλυκή μονοσεξουαλικότητα παραμένει ένα μείζον ναρκισσιστικό 

τραύμα: « η ανακάλυψη της σεξουαλικής διαφοράς από το παιδί έχει μια 

τραυματική ποιότητα η οποία προσιδιάζει με την ανακάλυψη της ετερότητας και του 

αμετάκλητου του θανάτου… ορισμένα άτομα δεν καταφέρνουν να επιλύσουν ποτέ 

αυτούς τους οικουμενικούς τραυματισμούς…» (Mc Dougall σελ.24). 

Ο Freud, το 1937, χαρακτηρίζει την  «άρνηση της θηλύτητας», ως μια πλευρά του 

μεγάλου αινίγματος της σεξουαλικότητας, ως μια πυρηνική σκόπελο, επιπροσθέτως 

ένα βράχο επί του οποίου προσκρούουν και θρυμματίζονται οι θεραπευτικές μας 

προσπάθειες .  Τόνισε, σε ένα από τα τελευταία του κείμενα, τη γενικότερη 

δυσκολία να υπερπηδηθεί ο περίφημος «βράχος του ευνουχισμού» ο οποίος 

συνίσταται στην αποποίηση της θηλυκότητας και στα δύο φύλα.  

Σε αμφότερα τα φύλα μπορεί να ενυπάρχει μια αποστροφή ως προς την έννοια της 

θηλύτητας καθώς αυτή εξισούται συνειρμικά με την παθητικότητα η οποία με τη 

σειρά της παραπέμπει στην ανεπάρκεια, στην έλλειψη (του πέους), στον 

ακρωτηριασμό, στην απώλεια, στον ευνουχισμό εν τέλει (ονομάζουμε ευνουχισμό ή 

αποχωρισμό οποιαδήποτε απώλεια). 

Κατά μιαν έννοια, η άρνηση της θηλύτητας αφορά στην απάρνηση εκ μέρους του 

ανδρός, της γυναικείας συνιστώσας η οποία ωστόσο είναι συμφυής με την 

πρωτογενή διφυλετικότητα. Την έννοια της άρνησης της θηλύτητας  εισήγαγε ο 

Freud το 1937  στο κείμενό του «ανάλυση με τέλος και ανάλυση άνευ τέλους», 

ενάντια στον Adler. Στην έννοια του φθόνου του πέους στη γυναίκα αντιστοιχεί η 

άρνηση της θηλύτητας στον άνδρα, όρο τον οποίον ο Freud προτίμησε από τον  όρο 

ανδρική διαμαρτυρία, προταθέντα από τον Αdler.  

Στην φροϋδική σκέψη, ο φθόνος του πέους αντιστοιχεί στη γυναικεία φαντασία 

αποκατάστασης του ελλείποντος μορίου. Ο Freud επισημαίνει διαφόρους τρόπους 

«επανεύρεσης», η καθεμία χαρακτηριστική της γυναικείας ψυχής: το κορίτσι μπορεί 

να αποπειράται να γίνεται ο φαλλός, διαμέσου της αισθητικής, της ομορφιάς, και 

γενικότερα των ενασχολήσεών της (beaute’). Δύναται ακόμα να ενσωματώνει 

φαντασιακά το πέος (καννιβαλική σεξουαλικότητα)  και να το αποδίδει με τη 

γέννηση ενός παιδιού. Γίνονται τοιουτοτρόπως κατανοητές οι  συγχωνευτικές 
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τάσεις της μητέρας με το παιδί της: καθώς το παιδί επενδύεται εν είδει πέους, η 

μαμά δύσκολα διακινδυνεύει τον αποχωρισμό που θα σήμαινε την απώλειά του . 

Εννοιολογικά, η άρνηση της θηλύτητας αφορά στην απόρριψη της  παθητικής θέσης 

του ανδρός απέναντι σε έναν άλλο άνδρα. Συγκεκριμένα ο Freud σημείωνε ότι ο 

άνδρας δεν θέλει να υποτάσσεται σε ένα πατρικό υποκατάστατο, επομένως και 

κατ’επέκταση, αρνείται να δέχεται τον γιατρό για να τον θεραπεύσει.  

Ο  Freud στο κείμενό του « Η τεχνική της ψυχανάλυσης» (Επίκουρος 1996),  

περιγράφει το φαινόμενο κατά το οποίο η γυναίκα επιδιώκει ν’αποκτήσει ανδρικά 

γεννητικά όργανα (επιθυμία του πέους) ενώ ο άνδρας αντιδρά ενάντια στην 

παθητική ή θηλυπρεπή του διάθεση προς έναν άλλον άνδρα. Στην ψυχανάλυση 

αρχικά αυτό ονομάστηκε «συμπεριφορά απέναντι στο σύμπλεγμα ευνουχισμού». 

Στην συνέχεια ο Adler εισήγαγε για τον άνδρα τον όρο «ανδρική διαμαρτυρία», ενώ, 

εν τέλει ο Freud πρότεινε τον όρο «απόρριψη/άρνηση της θηλυκότητας» (le refus 

du féminin). Στον άνδρα η επιδίωξη του ανδρισμού είναι εξαρχής εγωσυντονική 

(ανταπόκριση στις απαιτήσεις του Εγώ), ενώ αντίθετα  η παθητική διάθεση 

απωθείται δραστικά επειδή προϋποθέτει την αποδοχή του ευνουχισμού. Αλλά και 

στη γυναίκα η επιδίωξη του ανδρισμού  σε μια ορισμένη περίοδο ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις του Εγώ, πριν το κορίτσι φτάσει στο στάδιο της θηλυκότητας . Στη 

συνέχεια όμως στο κορίτσι η επιδίωξη του ανδρισμού απωθείται και είναι από 

αυτήν την αμυντική διαδικασία που εξαρτάται το πεπρωμένο της θηλυκότητας.  Υπό 

την αιγίδα της απωθήσεως, η ανικανοποίητη επιθυμία για την απόκτηση πέους 

μετατρέπεται σε επιθυμία για την απόκτηση τόσο του   παιδιού όσο και του άνδρα 

που έχει το πέος. Πολύ συχνά όμως ανακαλύπτουμε στις γυναίκες ότι η επιθυμία 

του ανδρισμού  εξακολουθεί να διατηρείται στο ασυνείδητο. 

Κατά την Κestenberg (στη Γιαννουλάκη 2005),  υστερικός είναι αυτός-η ο οποίος-α 

ασυνείδητα παλεύει με την ευχή να είναι ταυτόχρονα και τα δύο φύλα, άνδρας και 

γυναίκα. Προσπαθεί δηλαδή ν’απαρτιώσει αρσενικές και θηλυκές αναπαραστάσεις 

ή στοιχεία, ωστόσο την ίδια στιγμή έχει δυσκολία ειδικότερα ως προς τις θηλυκές 

πλευρές (θηλυκές ταυτίσεις). Σε κάθε ανθρώπινο όν η υστερία αφορά στο θηλυκό 

στοιχείο το οποίο το Εγώ του επιζητεί ν’αποδιώξει από το συνειδητό. Η θέση αυτή 

αφήνει  το κορίτσι να εμπλέκεται, όπως και το αγόρι, σε δύο παράλληλες 

πεποιθήσεις: αντιπαλότητα με τον πατέρα ως προς την κατοχή της μητέρας και 

αντιπαλότητα με τη μητέρα ως προς την κατοχή του πατέρα. Υπό αυτό το πρίσμα 

αποπλανεί τον καθένα με τη σειρά του, νοιώθοντας  την προδοσία και από τους δύο 

και μένοντας τελικά ανικανοποίητο. 

Κατά μιαν έννοια και  στις δύο περιπτώσεις, του άνδρα και της γυναίκας, καλώς 

εχόντων των πραγμάτων, απωθούνται τα χαρακτηριστικά του αντίθετου φύλου: ο 

άνδρας την θηλυκότητα για να κατακτήσει τον ανδρισμό, και η γυναίκα την 

αρρενωπότητα, για να κατακτήσει την γυναικότητα.   Αυτό έχει ως συνέπεια ισχυρές 
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αντιστάσεις μεταβίβασης και στα δύο φύλα. Ο άνδρας δε θέλει να υποταχτεί σε ένα 

υποκατάστατο του πατέρα (αναλυτής), δεν παθητικοποιείται, δε θέλει να του είναι 

υποχρεωμένος, αρνείται να δεχτεί τη γιατρειά  που του προσφέρει ο γιατρός, ενώ 

το ισχυρότερο κίνητρο για να υποβληθεί σε θεραπεία η γυναίκα είναι η ελπίδα ότι 

θα καταφέρει τελικά ν’αποκτήσει το ανδρικό μόριο καθώς   υποφέρει τα μάλα 

εξαιτίας της έλλειψής του (εξ’ού και οι κρίσεις βαθιάς κατάθλιψης όταν τα όνειρά 

της στην ψυχανάλυση ματαιώνονται). 

Οι θηλυκές ταυτίσεις (θηλυκότητα, θηλύτητα) είναι η δυνατότητα του υποκειμένου 

(ανεξαρτήτως φύλου) να προσλαμβάνει,  η ικανότητα του να περιλαμβάνει , π.χ το 

ότι δύναται  ακούει τον άλλο, να δέχεται τον αναλυτή του κ.λπ.  Πρόκειται για τη 

θηλυκότητα του υποκειμένου  μέσω της οποίας  θα  «γονιμοποιηθεί» π.χ. από τον  

θεραπευτή του και απ’αυτήν τη γονιμοποίηση θα προκύψει ένα «παιδί», ένα 

προϊόν, η εξέλιξη του. Στις θηλυκές ταυτίσεις το άτομο παίρνει και γονιμοποιείται. Η 

αντίστασή του υποκειμένου να δέχεται και γενικά οι δυσκολίες να παράγει, οι 

αναστολές στη σκέψη κ.λ.π  μπορεί να βασίζονται στον τρόμο του να γίνει 

«θηλυκός» ( αδυναμία των  θηλυκών ταυτίσεων). Σε αυτήν την περίπτωση το άτομο 

εγκαταλείπει οποιοδήποτε «παιχνίδι» που μπορεί να περιλαμβάνει το μαζοχισμό 

(εγκατάλειψη της δυνατότητάς του να υφίσταται) μέχρι την πλήρη εγκατάλειψη της 

προσπάθειας για συναλλαγή με το αντικείμενο. Άλλως ειπείν, η αδυναμία των  

θηλυκών ταυτίσεων  σημαίνει εγκατάλειψη. Εγκατάλειψη του εαυτού μου και πολύ 

περισσότερο εγκατάλειψη του άλλου 

Κατά τον  Jacques André η απάρνηση της θηλυκότητας μπορεί να διευρύνεται από  την 

άρνηση του ανοίγματος στο μέσα, στο ασυνείδητο, ως την άρνηση της ανάλυσης. Έτσι, η 

έννοια της αποδοχής-δεκτικότητας αφορά την θηλύτητα και παραπέμπει στη δράση 

διαμέσου της οποίας ο κόλπος ως «κοίλος χώρος», «δέχεται το πέος» (Freud 1908, στην 

Schneider 2002). Η άρνηση της θηλύτητας παραπέμπει στην απόρριψη του εσωτερικού 

χώρου, («ένδον χώρα»), δηλαδή του ψυχικού χώρου να δεχθεί ένα ξένο στοιχείο. 

Είναι οι  υστερικές ταυτίσεις  που  οδηγούν το υποκείμενο στην εσωτερίκευση της 

αμφισεξουαλικότητας. Το άτομο  κινείται μεταξύ δύο στοιχείων: πατέρας-  ενεργητικότητα 

και  μητέρα- παθητικότητα.  Οι υστερικές ταυτίσεις  παραπέμπουν στην πρωταρχική 

σκηνή: υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα το υποκείμενο να κινείται ψυχικά αμφισεξουαλικά, 

να είναι άλλοτε ενεργητικό (ταύτιση με τον πατέρα) και άλλοτε παθητικό (ταύτιση με την 

μητέρα). Πρόκειται για τη δυνατότητα του υποκειμένου να ταυτίζεται με το διαφορετικό. Η 

ψυχική αμφισεξουαλικότητα σημαίνει ότι δέχομαι στιγμές που είμαι παθητικός (παθητικές 

ευχαριστήσεις) και άλλες που είμαι ενεργητικός (ενεργητικές ευχαριστήσεις). Το να 

αρνούμαι την αμφισεξουαλικότητα  σημαίνει ότι δεν δέχομαι τίποτα μέσα μου. Είναι μια 

διαρκής κίνηση αδειάσματος: όλα να τα αποβάλω, να μην κρατήσω τίποτα μέσα μου.  

Πετάω ό,τι έχω μέσα μου και δεν δέχομαι κάτι για να τροφοδοτηθώ.  Αυτό οδηγεί στο 

σβήσιμο του Εγώ μου. Κάποιοι φοβούνται τη θηλυκότητα γιατί την εκλαμβάνουν σαν 

διείσδυση (απειλητική) και δεν μπορούν να την δουν ως δημιουργική παραγωγή 
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(γονιμοποίηση)1.  Κατά τον Μichel Fain,   στους ανθρώπους με αδυναμία να δεχτούν τη 

θηλυκότητα τους, το δίπολο ενεργητικότητα–θηλυκότητα αντικαθίσταται από το δίπολο 

δραστηριότητα–εξάντληση: δραστηριοποιούνται επί μονίμου βάσεως μέχρις εξαντλήσεως 

ως άμυνα κατά του άγχους της παθητικότητας (εκθήλυνση).  H αδυναμία μου να δεχτώ, να 

προσλάβω μπορεί να οδηγήσει σε έναν παθολογικό ναρκισσισμό , τον φαλλικό 

ναρκισσισμό. Eδώ υπερεπενδύω  στον εαυτό μου και θωρακίζομαι έτσι ώστε να μη δεχτώ: 

δεν δέχομαι ότι δεν ξέρω, πρόκειται για την αδυναμία μου να δεχτώ. Συνήθως στην 

ψυχανάλυση ο αναλυόμενος (η) στην αρχή δεν είναι δεκτικός (η),  αλλά μετά 

γονιμοποιείται. Οι συνδέσεις /ερμηνείες  που κάνει ο αναλυτής ευνοούν και καλλιεργούν 

τη θηλυκότητα και τη δεκτικότητα του αναλυόμενου2.  

Ο Κernberg (1995) σημειώνει ότι δεν πρέπει να συνδέουμε τις έννοιες του εμπεριέχοντος 

και του περιεχομένου με την θηλυκότητα (παθητικότητα) και την αρρενωπότητα 

(ενεργητικότητα) αντιστοίχως: η ερωτική επιθυμία περιλαμβάνει ταυτόχρονα τόσο 

φαντασίες ενεργητικής ενσωμάτωσης του αντικειμένου όσο και επιθυμίας του υποκειμένου 

να παθητικοποιηθεί  και να ενσωματωθεί από το αντικείμενο. Πρόκειται για το φαινόμενο 

της ψυχικής αμφισεξουαλικότητας -οικουμενικής για άντρες και γυναίκες- με την έννοια 

της ταύτισης αμφοτέρων των φύλων ταυτόχρονα τόσο με το αρσενικό όσο και με το 

θηλυκό. Η αμφισεξουαλικότητα είναι μια λειτουργία ταύτισης ενός εκάστου με τον άλλο 

στην ερωτική πράξη.  

Ο Freud φαίνεται ότι περίμενε πολλά από τη συμβολή των γυναικών ψυχαναλυτριών. 

Αποποιήθηκε τη δυνατότητά του να έχει στη μεταβίβαση εξίσου τη θέση της μητέρας όσο 

του πατέρα. Δυσκολευόταν, ως άνδρας αναλυτής,  να συμμετέχει και με τη γυναικεία του 

ταύτιση στην ψυχαναλυτική διαδικασία.  Ως συνέπεια της απροθυμίας του θεώρησε τις 

γυναίκες ψυχαναλύτριες ως πιο ικανές να επεξεργαστούν την αρχική σχέση του παιδιού με 

τη μητέρα .  Η Γιαννουλάκη (2005) σημειώνει: «ο Freud φοβήθηκε τη «γυναίκα» μέσα του; 

φοβήθηκε την παθητικότητά του;» (Οιδίπους τ.1, σελ. 65).  
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1 Μια θεραπευόμενή μου, ομοφιλόφιλου σεξουαλικού προσανατολισμού, έφερε στη δεύτερη προκαταρκτική συνεδρία το 
εξής όνειρο : είδε ότι στο δωμάτιό της είχε μπει ένας διαρρήκτης και τότε έβαζε τα πράγματά της κάτω από το κρεβάτι. Ο 
διαρρήκτης φαίνεται ν’αναπαριστά τον αναλυτή της (μεταβίβαση). 
 
2 Μια γυναίκα που έβλεπα σε θεραπεία  είχε την αίσθηση πως ο σκύλος είναι πάντα γένους αρσενικού και η γάτα πάντα 
θηλυκή. Αρνιόταν την διφυλετικότητα, δεν τη δεχόταν. 
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