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Η Μέδουσα ως μία μορφή αρχαϊκής μητέρας και ως σύμβολο του τραυματικού 

         Σύμφωνα με την Ethel Person (2007), η Μέδουσα ως γυναικεία μορφή 

πλανεύτρας και ξελογιάστρας είναι μία femme fatale που στοιχειώνει τις αντρικές 

φαντασιώσεις, όπως οι σειρήνες και η πόρνη της Βαβυλώνας. Η Μέδουσα σε 

αντίθεση με πολλές άλλες σαγηνευτικές μορφές (παραδείγματος χάριν, την πόρνη 

της Βαβυλώνας), φέρει κάτι το διφορούμενο και το αμφίσημο, σχεδόν ακατάληπτο 

σύμφωνα με την απόδοση του Donald Meltzer, όπως αναφέρεται στον Civitarese 

(2016), διότι φέρει μέσα της το ανυπολόγιστο του τραυματικού όπως το 

περιέγραψε ο Ferenczi (Μπόμπος, 2015), εκείνη τη διαρροή ζωής για την οποία 

μίλησε ο Freud (2016). 

        Το όνομα Μέδουσα είναι ονοματοποιημένη μετοχή (μέδων, μέδουσα, μέδον) 

στο θηλυκό γένος, από το ρήμα μέδω που σημαίνει πρωτίστως κυριαρχώ και 

κυβερνώ και δευτερευόντως προστατεύω, μηχανεύομαι, προνοώ, επινοώ, θυμάμαι 

και έχω κατά νου (Σταματάκος, 1972). Ο Αμερικανός ψυχίατρος και ψυχαναλυτής 

Robert Stoller – δεινός μελετητής και in vivo παρατηρητής του παραφιλικού τοπίου 

του νυχτερινού Los Angeles, όπως μας λέει ο Pontalis (2009) – μέσα από την 

καταγραφή μίας περιπτωσιολογικής μελέτης ενός σαδομαζοχιστικού ζευγαριού σε 

θεραπεία, μας δείχνει ότι ο άνδρας του ζευγαριού, όπου έχει και τον ρόλο του 

υποτακτικού, αποκαλεί μετά από κάποιο διάστημα της θεραπείας, την μητέρα του 

Μέδουσα (Stoller, 1991). 

      Ο άνδρας αυτός που στην ουσία έχει πολωθεί, παίρνοντας μία απόλυτα 

παθητική θέση, μέσω του μαζοχισμού του, αποτελεί ένα υποκείμενο 

ψυχοσεξουαλικά «πετρωμένο» (ή αλλιώς και παγωμένο, υπό την ψυχαναλυτική 

ανάγνωση του ψυχικού τραύματος) μπροστά στην αναπαράσταση μίας 

εσωτερικευμένης αρχαϊκής μητέρας, ενδεδυμένη ως Μέδουσα. Είναι ένα 

υποκείμενο ακρωτηριασμένο ψυχικά, καθώς όπως μας λέει ο Freud (1955) στο 
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κείμενο του «Η Κεφαλή της Μέδουσας», η καρατόμηση ισοδυναμεί με ευνουχισμό. 

Για τον Freud (1955), o τρόμος που προκαλεί η Μέδουσα, βάσει της 

προαναφερθείσας εξίσωσης, είναι τρόμος ευνουχισμού στη θέαση κάποιου 

πράγματος.  Ο Freud (1955) μας λέει ότι αυτόν τον τρόμο μπορούμε να τον δούμε 

καθαρά, όταν ένα αγόρι που μέχρι πρότινος αρνιόταν σθεναρά να δεχτεί την απειλή 

του ευνουχισμού, ξαφνικά βλέπει τα θηλυκά γεννητικά όργανα (τα οποία το παιδί 

ερμηνεύει μάλλον ως ήδη ευνουχισμένα), πιθανότατα τα γεννητικά όργανα μίας 

ενήλικης γυναίκας περιτριγυρισμένα από τρίχες, κατ’ ουσίαν το γυμνό εφηβαίο της 

μητέρας του. Τα φίδια στο κεφάλι της Μέδουσας, όπου σύμφωνα με τον Freud 

(1955) αποτελούν ένα αλληγορικό υποκατάστατο του πέους που μας επαναφέρει 

στο ζήτημα του ευνουχισμού, σε μία πρώτη ανάγνωση είναι αρκετά τρομακτικά· σε 

μία δεύτερη βαθύτερη ανάγνωση όμως, είναι εκεί, επί της κεφαλής της Γοργούς, ως 

ένα σημαίνον μετρίασης της φρίκης και του τρόμου, ως μία ψευδοπαρουσία 

φαλλού, προκειμένου να καλύψουν ψευδαισθητικά το κενό της απουσίας του 

φαλλού, που στην πραγματικότητα είναι και η απαρχή της φρίκης του ευνουχισμού.  

     Η απουσία του φαλλού, ως συμβόλου εξουσίας και δύναμης μας επαναφέρει 

στην ψυχοβιολογική εξέλιξη των φύλων, με την έννοια του γένους, όπου σύμφωνα 

με τον Ferenczi (2015), τα πιο εξελιγμένα έμβια όντα απέκτησαν πέος, μέσα από 

έναν τεράστιο αγώνα μεταξύ αρσενικού και θηλυκού, όπου το ένα προσπαθούσε να 

επιβληθεί στο άλλο, μέσω της συνουσίας. Υπό αυτή την ανάγνωση λοιπόν θα 

μπορούσε να ειπωθεί ότι η Μέδουσα είναι ένα μυθολογικό σύμβολο μίας αέναης 

σύγκρουσης μεταξύ αντίθετων και ταυτόχρονα συμπληρωματικών δυνάμεων. 

    Για τον Freud (1955), το θέαμα του κεφαλιού της Μέδουσας, κάνει αυτόν που το 

βλέπει να κοκαλώσει (με άλλα λόγια να σκληρύνει, όπως το πέος κατά την στύση) 

απ’ τον τρόμο, τον μετατρέπει σε πέτρα. Το θέαμα λοιπόν αυτό, προκαλεί στον 

θεατή μία βιολογική σεξουαλική διέγερση και μία ανυπολόγιστη φρίκη της τάξεως 

του τραυματικού, ταυτόχρονα. Όταν το μικρό αγόρι βλέπει το κεφάλι της Μέδουσας 

(δηλαδή, το τριχωτό εφηβαίο της μητέρας του) ο ηδονοβλεπτικός ερεθισμός που 

βιώνει, αποτελεί στην ουσία παρηγοριά μπροστά στο ζήτημα του ευνουχισμού και 

της συνεπαγόμενης φρίκης, καθώς η στύση (πέτρωμα) του επιβεβαιώνει ότι έχει 

ακόμη στην κατοχή του ένα πέος. 

     Η καρατόμηση της Μέδουσας επιτυγχάνεται μονάχα εμμέσως, διοδεύοντας 

μέσω της ασπίδας-καθρέφτη, δηλαδή μέσω των κατά προσέγγιση αναπαραστάσεων 

(Bourdin, 2005).  

    Ο Salomon Resnik (1994) διατείνεται ότι η ασπίδα του Περσέα αντιμετωπίζει την 

Μέδουσα (την αναπαράσταση της αρχαϊκής μητέρας αράχνης, τους εσωτερικούς 

διώκτες) με την ίδια της την εικόνα και από εκεί και πέρα τη βοηθά θεραπευτικά να 

κατανοήσει το ποια ήταν. Το να δει η Μέδουσα αλληγορικά το ποια ήταν, 

προσιδιάζει στην ανακάλυψη του υποκειμένου εντός της θεραπείας, της 



[3] 
 

εξαπάτησης που έχει υποστεί από τους άλλους και από τον εαυτό, κάτι το 

αναμενόμενο στην θεραπεία της ναρκισσιστικής κατάθλιψης και του ιδεώδους 

«Εγώ». Αυτή η διαδικασία είναι αρκετά δυσμενής και απογοητευτική για τον 

θεραπευόμενο, διότι βρίσκει ως απάντηση στα προβλήματά του, τον 

αντικατοπτρισμό του. 

     Αν αναλογιστούμε την σημασία του συμβόλου της αράχνης για μία στιγμή, θα 

δούμε ανάγλυφα έναν τύπο αρχαϊκής μητέρας πολύ ευκρινή. Ηθολογικά μιλώντας, 

θα δούμε την μητέρα που σε μεταγεννητικό χρόνο είναι διατεθειμένη να κάνει τα 

πάντα για τις σάρκες από την σάρκα της, στο μέτρο μίας απόλυτης ένσαρκης 

νεκρογένεσης όπου ζωή και θάνατος συμφύρονται απόλυτα, θα προσφέρει, 

δηλαδή, ως βορά το σώμα της στα νεογνά για να επιβιώσουν, μία κανονικότατη 

μητροφαγία (National Geographic, 2014). Επί του συμβολικού θα δούμε μία μητέρα 

που ο λόγος της έχει μία πρωτόγονη υλικότητα, καθώς το σάλιο της γίνεται ιστός, 

καθώς και μία μητέρα που υφαίνει τον ιστό της εκ του παρασκηνίου με υπομονή, 

ακρίβεια και μακιαβελική μαεστρία. Το υφαντό της ραδιουργίας και της 

μηχανορραφίας υφαίνεται πάντα με σβηστό το φως. 

   Όπως η αράχνη υφαίνει τον ιστό της υπομονετικά και μεθοδικά, έτσι και το φίδι 

κινείται αθόρυβα και σταθερά, σε απόλυτη επ-αφή με τη γη πάνω στην οποία 

σέρνεται, βιώνοντας κάθε σπιθαμή που «πατάει», μέχρι να χτυπήσει το θήραμα 

του. Τα ερπετά αποτελούν χθόνια και αρχέγονα εξελικτικά πλάσματα, με έναν 

εγκέφαλο που κινείται απόλυτα στον κύκλο της ζωής και του θανάτου. Επίσης, είναι 

πλάσματα που μέσα από την εξέλιξη των ειδών δεν έχουν περάσει σε έναν εμφανή 

διαχωρισμό των φύλων μέσω των γεννητικών οργάνων.  

   Η αναπαραγωγή τους (ανταλλαγή υγρών) παραπέμπει αφενός στην πρωταρχική 

σκηνή, όπως την περιέγραψε ο Donald Meltzer στις μεταυτιστικές οργανώσεις, 

όπου οι γονείς εννοούνται ως δύο δοχεία που συναντώνται, εν είδει διασταύρωσης 

χωρίς να κοιτάζονται, και όχι σαν συνευρίσκονται με την ψυχή τους (Χαραλάμπους, 

2011). Μας παραμπέμπει δηλαδή στο αμιγώς αναπαραγωγικό κομμάτι της 

σεξουαλικής πράξης και αφετέρου σε μία απόλυτη ωκεάνια ένωση, εν είδει 

θαλάσσιας παλινδρόμησης κατά Ferenczi (2015), σε ένα απέραντο προϊστορικό και 

άχρονο συλλογικό υδάτινο ενδομήτριο, όπου εαυτός και περιβάλλον είναι ένα και 

αυτό. 

   Η Μέδουσα έχοντας φίδια, αντί για μαλλιά, δηλαδή φαλλούς σύμφωνα με την 

άποψη του Freud (1955)· όπως ακριβώς και τα φίδια, είναι ένα ον ερμαφρόδιτο, 

χωρίς φύλο, δηλαδή απόλυτα παντοδύναμο μέσα στην μεγαλομανιακή πανοπλία 

της ενδοναρκισσιστικής του σχάσης (Bokanowski, 2018). Υπό το πρίσμα της 

ανάγνωσης του τραυματικού, πρόκειται για την απεικόνιση του συγκερασμού 

αποστροφής και έλξης (καθώς η Μέδουσα είναι συνάμα όμορφη-σαγηνευτική και 

αποκρουστική), ότι ακριβώς νιώθει και το παιδί τις στιγμές που ο ενήλικας 
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καταχρώμενος την εμπιστοσύνη και την φυσική περιέργεια του, μιλώντας τη 

γλώσσα του πάθους, σε αντίθεση με εκείνο που μιλάει τη γλώσσα της 

τρυφερότητας, του προκαλεί μία βαθιά ψυχική σύγχυση, μία σύγχυση γλωσσών 

(Ferenczi, 2015)  που πέραν της αποπλάνησης ερείδεται και επί του προγλωσσικού 

τραύματος, για το οποίο μιλούσε ο Lacan (Gutiérrez-Peláez, 2015). Όπως αναφέρει 

ο Gutiérrez-Peláez (2009) o Ferenczi χαρακτήριζε το τραύμα ως μία φευγαλέα 

ψύχωση, καθώς  ο εξωτερικός επιτιθέμενος, βιώνεται ως εσωτερικός μέσα από την 

αμυντική διεργασία της ταύτισης με τον επιτιθέμενο (Howell, 2018). Στην μορφή της 

Μέδουσας αποτυπώνεται η απόλυτη ταύτιση με τον επιτιθέμενο, η μονιμοποίηση 

αυτής της φευγαλέας ψύχωσης του τραυματικού, καθώς σκοτώνοντας όποιον την 

κοιτάξει (και όποιον αυτή κοιτάξει) σκοτώνει το είδωλο της, δηλαδή μέσω μίας 

αρνητικοποιημένης ναρκισσιστικής ψευδαίσθησης τον εαυτό της, 

επαναλαμβάνοντας το τραύμα της εσαεί. Ποιο είναι το τραύμα της Γοργούς λοιπόν, 

που είχε την ατυχία, σε αντίθεση με τις αδερφές της (Σθενώ και Ευρυάλη) να είναι 

θνητή; Το τραύμα της Μέδουσας μας επαναφέρει στην σκηνή της αποπλάνησης 

από πολλές διαφορετικές οδούς. Ο Golosovker (2001), ακολουθώντας πιθανότατα 

την εκδοχή των «Μεταμορφώσεων» του Οβίδιου, μας λέει ότι η Γοργώ βιάστηκε 

από τον Ποσειδώνα, με τη βοήθεια της Αθηνάς. Όπως ακριβώς «αποπλανήθηκε», 

αποπλανεί και στην συνέχεια αφαιρεί την ζωή από τα θηράματά της, όπως 

αφαιρέθηκε κάποτε από εκείνην η ενόρμηση της ζωής, ούσα εντός μίας κακόβουλης 

και αποδιοργανωτικής παλινδρόμησης κατά Balint (1968), είναι καθηλωμένη και 

φυλακισμένη σε ένα ψυχικό τοπίο όπου η libido έχει μετατραπεί συλλήβδην σε 

destrudo· ο οποιοσδήποτε ζωογόνος ναρκισσισμός, λόγω της οξείας 

ενδοναρκισσιστικής σχάσης του τραύματος έχει μετατραπεί σε ναρκισσισμό 

θανάτου, η αγάπη έχει μετατραπεί σε μίσος.  

   Ο τρόπος με τον οποίο θανατώνει η Μέδουσα είναι το πέτρωμα, δηλαδή το 

πάγωμα, ότι ακριβώς συμβαίνει όταν το θύμα της αποπλάνησης δεν μπορεί να 

αντιδράσει γιατί έχει πληχθεί η σκέψη του και έχει παραλύσει το σύστημα φυγής- 

πάλης (Σαββόπουλος, 2020). Το σύστημα φυγής -πάλης ελευθερώνεται με την 

θανάτωση του γοργόνειου εαυτού, καθώς όταν η Μέδουσα με την βοήθεια του 

καθρέφτη αποκεφαλίστηκε και από το αίμα της ξεπήδησαν ο Πήγασος (φυγή) και ο 

Χρυσάωρ (πάλη) (Levine & Frederick, 1997).  

    Τί γίνεται λοιπόν όταν μία μητέρα είναι Μέδουσα, δηλαδή κυρίαρχος με βλέμμα 

διαπεραστικό, εκμαυλιστικό και προπάντων παραλυτικό, δηλαδή ευνουχιστικό; 

Όταν σχετίζεται με το παιδί, μέσα από ένα σαγηνευτικό και παραφιλικό δίπολο 

επιδειξιομανίας και ηδονοβλεψίας ; Όπως προαναφέρθηκε, ο Freud (1955) στην 

ερμηνεία του για το κεφάλι της Μέδουσας, ισχυρίζεται ότι πρόκειται για το τριχωτό 

εφηβαίο της μητέρας του παιδιού· εκείνο στη θέαση του και μόνο πετρώνει. Η 

ώριμη σεξουαλικότητά της, το εισάγει τραυματικά, όπως θα έλεγε ο Laplanche 

(2001) (ακολουθώντας μία μεταψυχολογία της σύγχυσης των γλωσσών του Ferenczi 
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και της πρώτης θεωρίας της αποπλάνησης του Freud), στον κόσμο της 

σεξουαλικότητας, μέσω μίας φευγαλέας πρωταρχικής αποπλάνησης. Γιατί όμως 

επιδειξιομανία και ηδονοβλεψία; Γιατί λοιπόν αυτή η παραφιλική πόλωση; Aυτό το 

ψυχικό νόμισμα όπου σύμφωνα με τον Gabbard (2006), η μία όψη είναι η δίδυμη 

αδελφή της άλλης.  

   Ως προς το επιδειξιμανές σκέλος, ενώ από την μία σύμφωνα με τους Freud (2013) 

και Fenichel (1945), το υποκείμενο (στην προκειμένη η μητέρα Μέδουσα) 

επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα, αφενός για να διαβεβαιώσει εαυτόν πως δεν 

είναι ευνουχισμένο (τραυματισμένο και ακρωτηριασμένο) και αφετέρου διότι 

σοκάροντας, αισθάνεται παντοδύναμο· από την άλλη, σύμφωνα με τον μεν Stoller 

(1985), το υποκείμενο επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα, προκειμένου να 

αντισταθμίσει ένα υπαρξιακό άγχος που αφορά άμεσα στην ταυτότητα του φύλου 

του, και σύμφωνα με τον δε Mitchell (1988), επειδή σε προγενέστερο χρόνο το 

υποκείμενο (πιθανότατα κατά την παιδική ηλικία) αισθανόταν μόνιμα ότι η 

οικογένεια του αδιαφορούσε πλήρως για την ύπαρξη του, ότι είτε υπήρχε, είτε δεν 

υπήρχε ήταν το ίδιο και το αυτό.  

    Η επιδειξιομανία όμως, από την πλευρά της μητέρας Μέδουσας, είναι πολύ 

πιθανό να καθηλώσει το παιδί σε μία μαζοχιστική-ηδονοβλεπτική θέση. Πολλές 

φορές η επιδειξιομανία δεν έχει κυριολεκτική μορφή, αλλά αφορά σε περιγραφές 

του ερωτικού βίου της υπερδιεγείρουσας και υπερλέγχουσας μητέρας στο παιδί. Ο 

Fenichel (1945), διατεινόταν ότι η ηδονοβλεψία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

καθήλωση του ατόμου στην πρωταρχική σκηνή. Με την περιγραφική επιδειξιομανία 

της η μητέρα Μέδουσα, καθηλώνει το παιδί στις εικόνες της πρωταρχικής σκηνής, 

σε εικόνες όπου πιθανότατα και η ίδια είναι καθηλωμένη από τη δική της 

οικογενειακή ιστορία (επανάληψη του ταυτόσημου). 

  Επιδειξιομανία και ηδονοβλεψία, να με βλέπουν και να βλέπω, ένα διαστροφικό 

δίπολο ενός ναρκισσιστικού ελλείματος που φτάνει έως τα τρίσβαθα του 

ασυνειδήτου, σε αυτό το δίπολο τίθεται το ζήτημα του αν υπάρχω ή όχι, πότε 

εμφανής και πότε αφανής, πότε θεατός και πότε αθέατος. Ο Mitchell (1988) λέει 

χαρακτηριστικά ότι αυτό που συναντάμε σε όλες τις διαστροφές, είναι μία 

διαλεκτική ανάμεσα στην επιφάνεια και το βάθος, στο ορατό και στο απόκρυφο, 

στο διαθέσιμο και στο απρόσιτο. 
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