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Σπουδή επί του κειμένου: On transference love in the male: a special case. In Chasseguet-

Smirgel (1988) J. In  “Sexuality and mind: the role of the father and the mother in the 

psyche”. Karnac Books, London. p.p. 60-74. 

Σάββας Μπακιρτζόγου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 

Η Janine Chasseguet-Smirgel (1928 - 5 Μαρτίου 2006) (της οποίας το επώνυμο είναι 

εναλλακτικά γραμμένο Chasseguet-Smirguel, αλλά γενικά  ήταν  κορυφαία Γαλλίδα  ψυχαναλύτρια, Πρόεδρος 

της Société psychanalytique de Paris στη Γαλλία. Από το 1983 έως το 1989, ήταν αντιπρόεδρος της Διεθνούς 

Ψυχαναλυτικής Διετέλεσε  καθηγήτρια  της φροϋδικής θεωρίας  στο University College του Λονδίνου και της 

Ψυχοπαθολογίας στο Πανεπιστήμιο Lille Nord de France. Είναι πιο γνωστή για την αναδιατύπωση της θεωρίας 

του Φρόιντ για το Ιδεώδες του Εγώ και τη σύνδεσή του με τον πρωτογενή ναρκισσισμό, καθώς και για την 

επέκτασή της ψυχανάλυσης σε μια κριτική ουτοπικής ιδεολογίας. 

Κατά τη συγγραφέα, η ερωτική μεταβίβαση διαφέρει στους  άντρες και τις γυναίκες τόσο 

ως προς τη φύση της όσο και ως προς τον τρόπο που εκδηλώνεται.  Ο Freud αναφέρθηκε 

στο φαινόμενο της ερωτικής μεταβίβασης  μόνο αναφορικά με γυναίκες αναλυόμενες.   

Γνωρίζουμε  ότι τα παθιασμένα αισθήματα της  Άννας Ο για τον Breuer (τον αναλυτή της),  

οδήγησαν τον τελευταίο «να το βάλει στα πόδια» γεγονός που οδήγησε τον Freud να 

αναγνωρίσει την ύπαρξη της μεταβίβασης. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι: είναι απαραίτητο να είναι κάποιος γυναίκα και δη υστερική 

έτσι ώστε να αναπτύξει μια ερωτική μεταβίβαση? 

Κατά τον Freud, το κορίτσι εισάγεται στην οιδιποδειακή κατάσταση ως εάν σε ένα λιμάνι –

καταφύγιο.  Είναι ανυποψίαστη για το άγχος ευνουχισμού, δεν νοιώθει να επαπειλείται 

από το ομόφυλο αντικείμενο, τη μητέρα, όπως το αγόρι από τον πατέρα (υπερεγωτική 

τιμωρία του αγοριού επειδή στοχεύει στο αιμομικτικό αντικείμενο, τη μητέρα). Καθώς 

γεννήθηκε «ατελές»  το κορίτσι θα προστρέξει στην αγκαλιά του πατέρα για να αποκομίσει 

απ’αυτόν το πέος που της λείπει, ιδού μια ασυμμετρία σε σχέση με το αγόρι,  με την έννοια 

ότι το κορίτσι θα χρειαστεί να κάνει την επονομαζόμενη αλλαγή του αντικειμένου: να 

περάσει από το ομόφυλο στο ετερόφυλο αντικείμενο, ενώ στο αγόρι  το (πρώτο) 

αντικείμενο ανάγκης είναι εξαρχής ετερόφυλο.  

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 
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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).  

Οι ισχυρισμοί του Stoller αντιβαίνουν  τις κλασσικές φροϋδικές θέσεις. Επί παραδείγματι,  δεν είναι το πέος που 

λαχταρά  το παιδί, αλλά αντίθετα μάλλον επιθυμεί   τις γυναικείες ιδιότητες και ακόμα περισσότερο όταν οι 

άνδρες στην φαντασία τους εκχωρούν ένα πέος στην γυναίκα (φετιχισμός) 1  δεν είναι για να αρνηθούν -

διαψεύσουν την δική της κατωτερότητα επειδή δεν έχει πέος, αλλά μάλλον την ανωτερότητά της (Ferraz στους 

Figueiredo Lattanzio & Ribeiro 2017).  

Ο Jacques André σημειώνει ότι η φροϋδική  θεωρητική θέση αφήνει το κορίτσι «άνευ φύλου» έως την εφηβεία, 

περίοδο στην οποίαν ο Freud τοποθετεί την απαρχή της λιβιδινικής επένδυσης του κόλπου. Ωστόσο στα 

φροϋδικά κείμενα το ερώτημα της αλλαγής της ερωτογενούς ζώνης στα κορίτσια2 από την κλειτορίδα στον 

κόλπο, καθώς και το θέμα της απώλειας της ερωτογενούς ζώνης ανάμεσα στην απώθηση της πρωτογενούς  

αρρενωπής σεξουαλικότητας και στη στιγμή της ανακάλυψης του κόλπου κατά την εφηβεία είναι ελάχιστα 

διερευνημένα.  

Η Horney τοποθετεί στο κορίτσι  πρώιμα την ανακάλυψη των κολπικών αισθήσεων, ενώ ο Ernest Jones δεν 

εννοεί να βλέπει στην γυναίκα έναν «ελλειμματικό άνδρα». Δε συνδέει, όπως ο Freud, το γυναικείο άγχος με τον 

ευνουχισμό, αλλά με τον κίνδυνο της απώλειας της ένδον αισθαντικότητας και της ερωτικής επιθυμίας (άγχος 

αφάνισης)3. Με αυτήν την έννοια ο Jones εγκαταλείπει τον  φροϋδικό  φαλλοκεντρικό άξονα (φθόνος του 

πέους), ως αποκλειστική παράμετρο της γυναικείας σεξουαλικότητας. Επίσης η  Chasseguet- Smirgel (στην 

Schneider 2002), όπως και η Klein άλλωστε, υποστηρίζει ότι το κορίτσι έχει από την αρχή μια συνειδητότητα του 

κόλπου και ότι ο φθόνος του πέους εκπορεύεται από τη σύγκρουση με τη μητέρα του και από την επιθυμία του 

να δραπετεύσει από τον έλεγχο και την εξουσία επάνω της. Με αυτήν την έννοια ο φθόνος του πέους και ο 

πόθος της κατοχής του ανδρικού μορίου δεν αποτελούν παρά μια εξέγερση απέναντι στην μητέρα. Η Catherine-

Parat βλέπει εδώ μια άμυνα του κοριτσιού ενάντια στον φόβο διείσδυσης και  εισβολής άλλως ειπείν είναι ο 

τρόπος  του ώστε να απαρνηθεί την ευαλωττότητά του. Η J.Mc Dougall υποστηρίζει ότι η επιθυμία του 

κοριτσιού να έχει πέος προέρχεται από την επιθυμία της να κατέχει τα μέσα ώστε να αποκαταστήσει4  αυτό που 

 
 
1 Προβληματική του φετιχισμού: Ο φετιχιστής άνδρας ή γυναίκα , διαμέσου του φετιχιστικού αντικειμένου (πόδι, στόμα, 
στήθος, μαλλιά, παπούτσια, σκουφάκι κλπ) , διαψεύδει την έλλειψη του πέους, ανατομική πραγματικότητα στο γυναικείο 
φύλο. Είναι μια άμυνα κατά του άγχους ευνουχισμού.  Ο άνδρας με το φετιχιστικό αντικείμενο «επαναφέρει» το ελλείπον  
πέος  στη γυναίκα,  γεγονός που αποκλείει την έννοια του ευνουχισμού σε αυτόν τον ίδιο, και την πιθανότητα να του συμβεί. 
 
2 Σε μια δεύτερη φάση της γυναικείας ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης,  την οποία ονομάζουμε φάση αλλαγής αντικειμένου (4ο-5ο 
έτος), το μικρό κορίτσι καλείται αρχίζει να συμφιλιώνεται με την ανατομική του διαμόρφωση (έλλειψη του πέους) οπότε 
αποεπενδύει  προοδευτικά τη μητέρα ως αντικείμενο αγάπης για να επενδύσει στον πατέρα. Το κοριτσάκι εδώ, προκειμένου 
να γίνει γυναίκα, παραιτείται από την επιθυμία να κατέχει τη γυναίκα (τη μαμά). Η φάση της αλλαγής αντικειμένου στο 
κορίτσι, συνοδεύεται από επιθετικότητα συγκινησιακές εκφορτίσεις και συχνά υπνηλία. Στη διάρκειά της το κορίτσι μπαίνει 
στον παθητικό σεξουαλικό ρόλο σε σχέση με το αντικείμενο αγάπης (φαντασίες παθητικές προς τον πατέρα). Εδώ η 
παλαιότερη ναρκισσιστική ενεργητική επιθυμία του κοριτσιού να έχει έναν φαλλό αντικαθίσταται από την αντικειμενοτρόπο 
παθητική επιθυμία της να «ευνουχιστεί» από τον πατέρα μέσω ενός βιασμού απ’αυτόν από τον οποίον  θα προκύψει ένα 
παιδί. Έχουμε τότε αλλαγή της ενεργητικής θέσης σε παθητική οπότε συντελείται παράλληλα και αλλαγή της ερωγόνου ζώνης: 
η κλειτορίδα (αρσενική σεξουαλικότητα) δίνει τη θέση της στον κόλπο (θηλυκή σεξουαλικότητα). Πρόκειται για τη διαδικασία 
αλλαγής του οργάνου: από την κλειτορίδα στον κόλπο. 
 
3Αφάνισις: Κατά τον Ε.Jones, αφορά στην εξαφάνιση της σεξουαλικής επιθυμίας. Η  αφάνιση, όπως σημειώνει, είναι και στα 
δύο φύλα, το αντικείμενο ενός φόβου πολύ πρωταρχικότερου από το άγχος ευνουχισμού. Ο Jones (στον Golse 2002), 
κατέφυγε σε αυτήν την έννοια στα πλαίσια του εγχειριδίου του για την πρώιμη ανάπτυξη της γυναικείας σεξουαλικότητας. 
Ετυμολογικά ο όρος προέρχεται από την ελληνική λέξη «αφάνιση», η οποία σημαίνει την εξαφάνιση της λάμψης  και, από 
αστρονομικής πλευράς,  την  εξαφάνιση, την έλλειψη ορατότητας π.χ. ενός άστρου. Η έννοια της αφάνισης είναι ευρύτερη 
από αυτήν του ευνουχισμού. Οι Laplanche και Pontalis υποστηρίζουν ότι στη γυναίκα ο φόβος της αφάνισης συμπυκνώνεται 
στο φόβο του αποχωρισμού από το αγαπώμενο αντικείμενο. Σχετικά με αυτό, το 1963 ο Bowlby (στον Golse 2002), 
επαναφέρει την αντίληψη της αφάνισης επεξεργαζόμενος το άγχος αποχωρισμού. Η εξαφάνιση του αντικειμένου φέρνει το 
παιδί αντιμέτωπο με τον φόβο του να μην δύναται πλέον να εστιάσει τις ενορμητικές ενστάσεις του, και ως εκ τούτου με τον  
φόβο να απωλέσει τη δυνατότητα καθώς και την ευχαρίστηση να επιθυμεί. 
 
4 Η έννοια της αποκατάστασης, ως συνώνυμος με την έννοια της επανόρθωσης, διατρέχει ολόκληρο το κλαινικό έργο. 
Πρόκειται για μια ανάγκη που κάνει την εμφάνισή της στην καταθλιπτική φάση (δεύτερο εξάμηνο της ζωής) και συνδέεται με 
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λείπει στην μαμά της, αυτό δε η αποτελεί μια παράμετρο της γυναικείας ομοφυλοφιλίας. Ο Bela Grunberger 

σημειώνει χαρακτηριστικά ότι η σχέση μάνας-κόρης είναι ελλειμματική καθώς καμιά από τις δύο δεν είναι ένα 

ικανοποιούν αντικείμενο (Budd  S. Rusbridger R. 2005),  και βλέπει τον γυναικείο ναρκισσισμό   περισσότερο ως 

την απόπειρα του κοριτσιού να καλύψει το μητρικό έλλειμμα παρά ως την προσπάθειά του να καλύψει την 

δική του έλλειψη πέους, όπως υποστηρίζει ο Freud.   

H Chasseguet- Smirgel υποστηρίζει ότι αν ο κόλπος του κοριτσιού δεν γίνεται αισθητός στην πρώιμη παιδική 

ηλικία, αυτό οφείλεται σε ένα είδος γυναικείας ενοχής, την οποίαν ονομάζει ενοχή της ενσωμάτωσης 

(incorporation guilt), σχετικής με την  γυναικεία  φαντασία επανάκτησης του ελλείποντος πέους. Το κοριτσάκι 

μπορεί να επιχειρήσει να γίνει ο φαλλός διαμέσου της αισθητικής και τoυ καλλωπισμού, μπορεί όμως ακόμα 

φαντασιακά να ενσωματώσει το πέος, να το κρατήσει μέσα της, και να το επανακτήσει διαμέσου της γέννησης 

ενός παιδιού. Ήδη ο Freud θεωρούσε την γυναικεία σεξουαλικότητα ως «καννιβαλική» και κατανοούσε την  

συγχωνευτική τάση της μητέρας με το παιδί της ως την δυσκολία αποχωρισμού από το παιδί της, επενδεδυμένο 

εν είδει φαλλού. Πιο συγκεκρμένα, η Chasseguet- Smirgel διατείνεται ότι  καθώς το κορίτσι μετακινείται και 

κατευθύνεται από την μητέρα στον πατέρα (αλλαγή αντικειμένου), οφείλει να απωθήσει τα εχθρικά της 

ένστικτα απέναντί του, μια επιθετικότητα η οποία ούτως ή άλλως είναι πηγή ενοχής. Είναι για αυτόν ακριβώς 

τον λόγο που συχνά οι γυναίκες δυσκολεύονται να επικρατήσουν σε πεδία τα οποία έχουν ασυνείδητη φαλλική 

σημασία, επειδή η κατάκτησή τους  βιώνεται  ως ευνουχισμός του πατέρα. Κατά την συνουσία, η γυναίκα 

ενσωματώνει το ανδρικό πέος. Μολονότι πρόκειται για μια μερική και προσωρινή κατοχή οι γυναίκες 

επιθυμούν στη φαντασία τους την μόνιμη σύλληψη του οργάνου, όπως άλλωστε σημειώνει και ο Freud (1924). 

H  Chasseguet- Smirgel σημειώνει σε ποιο βαθμό μπορεί να προκύπτουν προβλήματα εξαιτίας αυτής της 

επιθυμίας ενσωμάτωσης του πατρικού πέους (καταστροφή του πατέρα διαμέσου ενσωμάτωσης). Η συνουσία 

των γονιών μπορεί να σηματοδοτείται ως μια εχθρική ενσωμάτωση του πατρικού πέους από την μητέρα, το δε 

καταστροφικό χαρακτηριστικό του κόλπου συνδέεται με τον πρωκτικό σφικτήρα. Προκύπτει, κατά συνέπεια, 

ενοχή λόγω της οιδιπόδειας επιθυμίας της γυναίκας να καταβροχθίσει το πατρικό πέος, ωστόσο πράττοντας 

αυτό στη φαντασία της, η εχθρότητα στρέφεται εναντίον αυτής της ίδιας καθώς ολόκληρο το σώμα της 

ταυτίζεται με το πέος του πατέρα, ενώ ο καταστροφικός κόλπος προβάλλεται στον εξωτερικό κόσμο και 

βιώνεται σαν ένα κοίλωμα εντός του οποίου το κορίτσι εξαφανίζεται. Προκύπτει έτσι μια αντιστροφή του 

εμπεριέχοντος-περιεχομένου. Η γυναίκα από εμπεριέχον γίνεται το περιεχόμενο που εξαφανίζεται (εντός του 

εμπεριέχοντος).  Η Chasseguet- Smirgel αναφέρει σχετικά περιπτώσεις γυναικών που υποφέρουν από φοβία να 

καταποντιστούν μέσα στο νερό, κλειστοφοβία5,  παρορμητικές ιδέες ότι θα πέσουν μέσα στο νερό, ή από 

μεγάλο ύψος, ζάλη, γενικότερους φόβους πτώσης κ.λ.π. Συχνά επίσης, σε άλλες περιπτώσεις,  η σεξουαλική 

ευχαρίστηση περιορίζεται μόνο στην κλειτορίδα. Αυτό το ιδιαίτερο πρόβλημα σχετίζεται, κατά την συγγραφέα, 

με την ενοχή της ενσωμάτωσης η οποία απαγορεύει την επένδυση του κόλπου, το όργανο της καταβρόχθισης. 

Η επένδυση τότε μετατοπίζεται σε ένα εξωτερικό όργανο, στην κλειτορίδα. Κάποιες περιπτώσεις γυναικείας 

ομοφυλοφιλίας μπορεί να αποτελούν άμυνα στην σύγκρουση της επιθυμίας ενσωμάτωσης. Μια ασθενής που 

υπέφερε από δυσπαρευνία (επώδυνη σεξουαλική επαφή), εμφάνιζε μια έλλειψη κολπικής συστολής (το 

αντίθετο του vaginismus)6 κατά την συνουσία. Πρόκειται για σύμπτωμα-αντιεπένδυση του πρωκτικού-

σαδιστικού ενστίκτου για  επιβολή έλεγχου. Όταν αυτό ακριβώς το εχθρικό χαρακτηριστικό απαρτιώθηκε από το 

Εγώ της ασθενούς, τότε ο κόλπος ήταν σε θέση εκ νέου να κλείνει γύρω από το πέος.  Αυτές oι ασθενείς 

συνήθως θεωρούν ότι το πρόβλημά τους οφείλεται σε ανατομικά αίτια αλλά είναι μόνο  όταν τα συμπτώματα 

αρχίζουν να αποδράμουν στη διάρκεια της θεραπείας, που δύνανται να  συνειδητοποιούν τον ψυχογενή τους 

 
τις τύψεις του βρέφους λόγω της μανιακόμορφης φαντασιακής επίθεσης εναντίον του σώματος της μητέρας κατά τους έξι 
πρώτους μήνες (σχιζοπαρανοειδής θέση). 
5 Στην κλαινική ψυχανάλυση, η κλειστοφοβία είναι  συνυφασμένη με την  φαντασία εισόδου εντός του σώματος της μητέρας. 
Είναι χαρακτηριστική   η φαντασία του βρέφους της πρώτης ηλικίας της ζωής του, η  επιθυμία του να μπει  στην κοιλιά της 
μαμάς του για να κλέψει το «πολύτιμο» που υπάρχει μέσα της, δηλαδή το πέος  το οποίο εκείνη έχει πάρει από τον πατέρα. 
Προκύπτουν   οι συνεπαγόμενες ενοχές και ο φόβος αντιποίνων που εκδηλώνονται με τη μορφή ασφυκτικού άγχους 
εγκλωβισμού (θα μπει  μέσα και  δεν θα μπορέσει να βγει). 
 
6 Vaginismus ή vaginism είναι μια συνθήκη η οποία προσβάλει την ικανότητα της γυναίκας για κολπικές διεισδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών, του αυνανισμού, της τοποθέτησης tampons περιόδου, της ανοχής γυναικολογικών 
εξετάσεων ( παπ test  κ.λ.π). Πρόκειται για το αποτέλεσμα ενός ακούσιου μυϊκού σπασμού, ο οποίος καθιστά επώδυνο ή 
αδύνατο οποιοδήποτε είδος κολπικής διείσδυσης. Η γυναίκα που υποφέρει από vaginismus δεν ελέγχει συνειδητά τον 
σπασμό. Είναι ένα ανακλαστικό που συγκρίνεται με το αυτόματο κλείσιμο του ματιού όταν κάποιο αντικείμενο πάει να μπει 
μέσα του.  
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χαρακτήρα. Η Chasseguet- Smirgel φτάνει να συνδέει με την επιθυμία ενσωμάτωσης  την υπολειπόμενη  θέση 

της γυναίκας στον πολιτισμό και την κοινωνία. Αναφέρεται στην οιδιπόδεια ενοχή που σχετίζεται με την 

πρόθεσή της να ξεπεράσει την μαμά της αλλά και στην ενοχή απέναντι στον πατέρα με συνέπειες στον 

επαγγελματικό και κοινωνικό τομέα. Η συγγραφέας βρήκε σε ασθενείς  αμφοτέρων των φύλων που υπέφεραν 

από χρόνιες κεφαλαλγίες, σύνδεση των συμπτωμάτων  τους με την  ενοχή που αφορούσε στο ξεπέρασμα των 

γονιών τους σε διανοητικό επίπεδο, ειδικότερα στο ξεπέρασμα του πατέρα. Σε αυτήν την περίπτωση οι 

πονοκέφαλοι των ασθενών νοηματοδοτούνταν ως   αυτο-ακρωτηριασμοί των διανοητικών τους δυνατοτήτων. 

Και στα δύο φύλα, η διανοητική δραστηριότητα αναπαριστά την κατοχή του πέους7. Στα κορίτσια αυτό σημαίνει 

ότι κατέχουν το πατρικό πέος το οποίο, τοιουτοτρόπως, αφαίρεσαν από την μητέρα (το οιδιπόδειο δράμα).  

Επιπροσθέτως, κατέχοντάς το, ευνούχισαν τον πατέρα. Η χρήση αυτού του πέους,  επισύρει από το ασυνείδητο 

την κοπρώδη καταγωγή αυτής της εικόνας, την κατοχή ενός κοπρώδους φαλλού8 σε τελευταία ανάλυση, η 

οποία με τη σειρά της προξενεί ενοχή. 

Επανερχόμενοι στο άρθρο της Chasseguet-Smirgel (1988) τα χαρακτηριστικά της ανδρικής 

ερωτικής μεταβίβασης είναι: 

1. Είναι περισσότερο κεκαλυμμένη απ’ότι στις γυναίκες.  Αναφορικά με τις γυναίκες, ο 

Freud συνέδεσε την ερωτική μεταβίβαση με την αντίσταση, με την έννοια ότι αυτές 

διαμέσου του ερωτικού μεταβιβαστικού φαινομένου, προτιμούν να ζουν και να νοιώθουν 

από το να καταλαβαίνουν, χάνοντας έτσι την επαφή τους με τους σκοπούς της ανάλυσης. 

Έτσι, ενώ οι γυναίκες αντιστέκονται στην ανάλυση διαμέσου της ερωτικής μεταβίβασης, οι 

άνδρες κατά το μάλλον αντιστέκονται στην ερωτική μεταβίβαση. 

2. Στις περιπτώσεις «καυτής» ερωτικής μεταβίβασης στον άνδρα, αυτή προκύπτει έντονα 

σεξουαλικοποιημένη και στερείται των συγκινησιακών στοιχείων. Οι αιμομικτικές 

φαντασίες δε είναι συχνά συνειδητές, προσδίδοντας μια εικόνα διαστροφής. Πρόκειται 

περισσότερο για σεξουαλική, παρά ερωτική μεταβίβαση. 

3. Η αντίσταση του ανδρός στην ερωτική μεταβίβαση τον εξωθεί να γυρέψει καταφύγιο στις 

στοματικές και γενικότερα τις προοιδιπόδειες συνιστώσες (διαστροφή), και κατά συνέπεια 

στην επισυναπτόμενη σε αυτές επιθετικότητα. 

4. Η εξιδανίκευση της αναλύτριας από τον άνδρα αναλυόμενο (μεταβιβαστικά εξιδανίκευση  

της μητέρας) είναι σπανιότερη απ’ότι η εξιδανίκευση του άνδρα αναλυτή από τη γυναίκα 

αναλυόμενη (μεταβιβαστικά, εξιδανίκευση του πατέρα). Ακόμα και όταν η εξιδανίκευση εκ 

μέρους του άνδρα υπάρχει, οι ερωτικές πλευρές της απωθούνται ισχυρά και υφίστανται 

αντιεπενδύσεις.  Η δε τρυφερή συνιστώσα διχοτομείται από την αισθησιακή (σεξουαλική), 

δεν δύνανται να συνυπάρχουν αμφότερες. 

Η Chasseguet Smirgel (1986) όπως αναφέρεται στον Kernberg (1995) μελέτησε  τις αρχαϊκές πλευρές του 

οιδιποδείου συμπλέγματος: φαντασιακή καταστροφή του εσωτερικού του μητρικού σώματος, του πατρικού 

πέους, των μωρών του μπαμπά, και μετατροπή του εσωτερικού της μαμάς σε μια κοιλότητα χωρίς όρια και 

σύνορα.  

 
7 Στην ψυχαναλυτική σκέψη, η λογική (ο Λόγος) είναι γένους αρσενικού, ενώ το πάθος είναι γένους θηλυκού. 
 
8 Στο πρωκτικό στάδιο (πρώτη πρωκτική φάση, πριν το μυϊκό έλεγχο των σφικτήρων) το παιδί «χάνει» τα «κακά» του 
(απώλεια κοπράνων). Βιώνει τα κόπρανα του εν ειδει κοπρώδους φαλλού σαν κάτι δικό του, οπότε η απώλεια τους είναι ένας 
ευνουχισμός (πρωκτικός ευνουχισμός). Έχει απώλεια, χάνει το αντικείμενο, και αυτό είναι  ένας χαμός και καταστροφή του 
αντικειμένου. Σε αυτή τη φάση το παιδί χάνει το αντικείμενο, αλλά και μέρος του εαυτού του. Πρόκειται για τον πρωκτικό 
ευνουχισμό που είναι ένα προστάδιο  του γενετικού ευνουχισμού: ο φόβος του υποκειμένου ότι θα χάσει το πέος του 
(οιδιπόδεια τιμωρία) έχει ένα προηγούμενο, το προηγούμενο ότι θα χάσει τα κόπρανα του.  
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Φαίνεται ότι η επίθεση του μωρού εναντίον της μητέρας (διχοτόμηση του μητρικού αντικειμένου σε καλό και 

κακό) απευθύνεται πρωτίστως εναντίον του εσωτερικού του μητρικού σώματος ενώ κρατάει την εξιδανίκευση 

για το εξωτερικό του.  Η επιθυμία του παιδιού  (φαντασία) να εισβάλει βίαια μέσα στο σώμα της μαμάς αφορά 

σε μια έκφραση επιθετικότητας, αλλά και φθόνου  της εξωτερικής της εμφάνισης και της ικανότητάς της να δίνει 

ζωή και αγάπη. Μέσω προβλητικών διαδικασιών το παιδί βιώνει ως  απειλητικό  το εσωτερικό του μητρικού 

σώματος. Αντίθετα, η εξιδανίκευση της επιφάνειας του μητρικού σώματος συνιστά μια άμυνα ενάντια στην 

απειλητική εχθρότητα η οποία σοβεί κάτω απ’αυτήν την επιφάνεια. Μέσω ενδοβολής και πρωτογενούς 

ταυτίσεως με τη μαμά, το νήπιο καταλήγει να εξιδανικεύει αυτό το ίδιο του το σώμα. 

Κατά τη συγγραφέα η εξιδανίκευση του γυναικείου σώματος από τους άντρες εγγράφεται  στην εξιδανίκευση 

της επιφάνειας του γυναικείου σώματος και πηγάζει απ’ αυτήν. Αντιστοίχως οι απαρχές των ασυνείδητων 

ανδρικών φόβων που συνδέονται με τον κόλπο (τη μήτρα) και το εσωτερικό του γυναικείου κορμιού 

εγγράφονται στις πρώιμες σχέσεις με τη μητέρα. Στους ομοφυλόφιλους  άντρες η εξιδανίκευση μερών του  

σώματος των ομόφυλων συντρόφων τους εγγράφεται-επίσης-στην εξιδανίκευση του μητρικού σώματος. Στις 

γυναίκες  η εξιδανίκευση μερών του ανδρικού σώματος αρχικά είναι λιγότερο έντονη αλλά αυξάνεται διαμέσου 

της ικανοποίησης των σεξουαλικών σχέσεων μ’έναν άντρα ο οποίος ασυνείδητα αναπαριστά τον οιδιπόδειο 

πατέρα καθώς αυτός της επιβεβαιώνει την ομορφιά και την αξία του σώματός της απελευθερώνοντας έτσι τη 

σεξουαλικότητά της από την πρώιμη παιδική αναστολή . 

Έτσι η όλη εικόνα της ερωτικής μεταβίβασης συμπίπτουσας  με την ερωτική κατάσταση 

όπως περιγράφηκε από τον Freud (προβολή του ιδεώδους Εγώ στο αντικείμενο, 

ανεμπόδιστος ερωτισμός συνοδευόμενος από τρυφερά αισθήματα) φαίνεται να σπανίζει 

στα μεταβιβαστικά φαινόμενα των ανδρών αναλυομένων, περισσότερο από ότι  στις 

γυναίκες. 

Η Chasseguet-Smirgel (1988), σημειώνει ότι ένας αναλυόμενος, εντός της ίδιας συνεδρίας, 

δύναται να μετακινείται ψυχικά από τη μητρική μεταβίβαση στην πατρική. Κατά τη 

συγγραφέα αυτή η ευχερής κινητικότης, είναι ένδειξη ότι ο ασθενής έχει μια (στέρεα) 

σεξουαλική ταυτότητα (δεν επαπειλείται να ζει τον αναλυτή άλλοτε ως ομόφυλο- πατρικό 

και άλλοτε ως ετερόφυλο αντικείμενο) , ενώ οι βαθειά παλινδρομημένοι ασθενείς,αβέβαιοι 

καθώς μπορεί να είναι για την σεξουαλική τους ταυτότητα, προσκολλώνται με απελπισία 

στο πραγματικό φύλο του αναλυτή, ως εκ τούτου εμφανίζουν την περισσότερη αντίσταση 

και  ανθίστανται σθεναρά στο να χρησιμοποιούν τον αναλυτή ως μεταβιβαστικό 

αντικείμενο αμφοτέρων των φύλων. Πάνω απ’όλα είναι δύσκολο γι αυτούς να δέχονται 

ερμηνείες αναφορικά με τις ανδρικές προβολές πάνω σε μία γυναίκα, να  αποδίδουν 

δηλαδή ανδρικά χαρακτηριστικά στην αναλύτρια (προφανώς επειδή μια τέτοια προβολή 

τους φέρνει κοντά στο απειλητικό μορφοείδωλο της φαλλικής αρχαϊκής μητέρας. Αντίθετα, 

είναι ευχερέστερη η προβολή του μητρικού μορφοειδώλου πάνω στον πατέρα. 

Ο  Stoller (στους Figueiredo Lattanzio, Ribeiro 2017), πρότεινε την έννοια μιας πρωτογενούς γυναικείας 

ταύτισης, η οποία προκύπτει από τα πρώτα βιώματα του βρέφους με την μητέρα. Ενώ η ταύτιση είναι μια 

ενεργητική διαδικασία (απρόσκοπτη, ενστικτώδης επέλαση της λιβιδούς στον κόσμο των αντικειμένων), 

αντιθέτως η γυναικεία ταύτιση που προτείνει ο Stoller, είναι μια διαδικασία που δεν εκπορεύεται από το Εγώ 

αλλά μάλλον προκύπτει εν είδει «στάμπας»  κατά την οποίαν τα παιδιά λαμβάνουν  την θηλύτητα παθητικά 

διαμέσου μιας υπέρμετρης επιβολής του υπερβολικά τρυφερού σώματος της μητέρας τους. Είναι ακριβώς τα 

αποτυπώματα αυτής της θηλύτητας τα οποία, κατά τον Stoller, συμμετέχουν στην οργάνωση  της ταυτότητας 

του γένους του παιδιού, και της σεξουαλικότητάς του γενικότερα.  Αμφότερα τα φύλα, τόσο τα αγόρια όσο και 

τα κορίτσια, χρειάζονται να αποταυτιστούν από την μητέρα τους ώστε να κινηθούν προς άλλες ταυτίσεις, 

ωστόσο για τα αγόρια αυτή η εργασία απαιτεί μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Αναφορικά με αυτό, ο  Stoller 

σημειώνει ότι είναι δυσχερής και εξαντλητική η κατάκτηση της αρρενωπότητας. Αντίθετα στα κορίτσια οι 

απαιτούμενες  αλλαγές για την ταύτιση δεν είναι το ίδιο εργώδεις και σοβαρές.  
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Κατά την ανάλυση  ονείρου ενός άνδρα ασθενούς, η Chasseguet-Smirgel (1988) διατείνεται 

ότι η σαγήνη της μαμάς του θα ήταν αναστατωτική καθώς στη φαντασία του θα  

αποτελούσε μια απειλή απώλειας και έκπτωσης της προσωπικότητάς του, τόσο σαν άνδρας 

όσο και σαν ένα ξεχωριστό υποκείμενο.  Κατ’επέκταση φανταζόταν ότι η αναλύτρια του θα 

τον είχε ήδη καταπιεί. Υπό αυτές τις συνθήκες, αναλύτρια και ασθενής θα αποτελούσαν ένα 

τέρας εν είδει ζευγαριού που κάνει έρωτα και όπου δε θα ήταν πλέον δυνατό να διαχωρίσει 

κανείς τι ανήκει στη γυναίκα και τι στον άντρα, εικόνα που παραπέμπει στην έννοια των 

ενοποιημένων γονιών ( κατά M.Klein). 

H εικόνα των συνδυασμένων γονιών (ή ενοποιημένων)9, παρουσιάστηκε το 1928 από την Μ.Κlein και 

αντιστοιχεί σε μια αρχική εκδοχή της πρωταρχικής σκηνής, η οποία στην προκειμένη περίπτωση συνδέεται με 

το Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα το οποίο κατ’αυτήν εμφανίζεται πολύ νωρίς, ενώ ο Freud θεωρούσε ότι αυτό 

αναπτυσσόταν πολύ αργότερα.  Το εσωτερικό αντικείμενο των «ενοποιημένων γονέων» επισυνάπτεται σε μια 

ενορμητική προγενετήσια δυναμική στοματική, δυαδική ζωής και θανάτου. Πρόκειται για μια σκηνή όπου η 

συνουσία των γονιών βιώνεται ως εξαιρετικά βίαια και όπου είναι πανταχού παρούσα η καταστροφικότητα. Το 

παιδί εξαιρείται απ’αυτήν διαμέσου ενός βιώματος εκμηδένισης. Αυτή η φαντασία αποτελεί το έδαφος σε 

παιδικούς νυχτερινούς πανικούς. 

Πιο συγκεκριμένα η Klein oρίζει την εικόνα των ενοποιημένων γονιών ως την εναγώνια κατάσταση  την 

αρχαϊκότερη όλων.  Κατά την ψυχολογική ανάπτυξη, η επίθεση ενάντια στο σώμα της μητέρας που τοποθετείται 

στο απόγειο της σαδικής φάσης, περιλαμβάνει επίσης και  τη μάχη ενάντια στο πατρικό πέος που 

περιλαμβάνεται μέσα στο σώμα της μαμάς. Το γεγονός ότι οι γονείς βρίσκονται ενωμένοι, προσδίδει σε αυτήν 

τη συνθήκη κινδύνου μια εξαιρετικά ιδιαίτερη ένταση. Πρόκειται για συνδυασμένους γονείς που συνιστούν 

εχθρούς εξαιρετικά σκληρούς και φοβερούς (διαμέσου της  εσωτερίκευσής τους δομείται το αρχαικό-σαδικό 

υπερεγώ). Η φαντασία που αναπαριστά τους συνδυασμένους γονείς σε μια αέναη συνουσία, αποτελεί μια από 

τις πλέον εναγώνιες καταστάσεις στο παιδί. Εδώ το σώμα της μητέρας προσλαμβάνει την όψη μια τρομακτικής 

συμμαχίας των γονιών εναντίον του παιδιού.  Η Chasseguet-Smirgel (1988) σημειώνει ότι στη φαντασία αυτήν οι 

ενοποιημένοι γονείς απολαμβάνουν αμοιβαίες στοματικές, πρωκτικές και γενετήσιες απολαύσεις ενώ 

ταυτόχρονα αφυπνίζουν το σαδισμό του παιδιού, το άγχος της αμοιβαίας καταστροφής, ειδικότερα του πατέρα 

που καταπίνεται από τη μητέρα κατά τη συνουσία. Το παιδί προβάλλει επί της γονεικής συνουσίας την επιθυμία 

του και φόβο συνάμα επαναπορρόφησης από τη μήτρα.  Η ομαλοποίηση των αντικειμενοτρόπων σχέσεων και 

της σεξουαλικής ζωής του τελευταίου προϋποθέτει τη διαίρεση, κατά την ψυχοσεξουαλική του εξέλιξη,  της 

φαντασίας των ενοποιημένων γονιών.  

Παρομοίως κατά την Segal στο πρωταρχικό οιδιπόδειο σύμπλεγμα, η φαντασία των ενοποιημένων γονιών 

διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο: ο πατέρας δεν ξεχωρίζει τελείως από την μητέρα. Είναι αυτή η τρομακτική 

εικόνα που σχηματίζει συχνά τον πυρήνα των εφιαλτών και των διωκτικών παραληρημάτων. 

Παραπλήσια με την φαντασία των ενοποιημένων γονιών είναι και η φαντασία της 

επανενσωμάτωσης από τη μητέρα του προϊόντος της, του παιδιού, συνθήκη που αποτελεί 

την μήτρα των οιδιπόδειων φαντασιών. 

Στον Ησίοδο η Γη αντιπροσωπεύει την παντοδύναμη Θεά όπως η μητέρα του νεογνού. Πρωτότοκος γιος της 
Γαίας είναι ο Ουρανός και ό,τι υπάρχει στον κόσμο γεννιέται από το ζεύγος Γαία-Ουρανός. Γη και Ουρανός 
συνευρίσκονταν ακατάπαυστα: βλέπουμε εδώ την αιμομικτική έλξη του νεογνού απέναντι στη μητέρα του που 
στις πολύ πρώτες εβδομάδες της ζωής του σημαίνει την επιθυμία του  ν’απορροφηθεί από το μητρικό σώμα και 
ταυτόχρονα να το απορροφήσει το σώμα της μαμάς. Αναφερόμαστε εδώ στην οικουμενική πρωταρχική  
επιθυμία και φαντασίωση (πρωτογενής φαντασίωση) της επιστροφής στο μητρικό σώμα. Κατά την Chasseguet-
Smirgel (1988), στα αγόρια η οιδιπόδεια φαντασία συγχωνεύεται με την ιδέα της επιστροφής στον τόπο 
καταγωγής τους, στη μήτρα της μαμάς.  Την ίδια στιγμή αυτή η επιστροφή επαπειλεί το αγόρι την ανδρική του 
ταυτότητα και γενικότερα την ταυτότητά του. Αντίθετα το κορίτσι στο θετικό οιδιπόδειο, δε διατρέχει τον 
κίνδυνο να  χαθεί εντός του σώματος του πατέρα, καθώς το πέος (του), συνιστά ένα “stop” που το προστατεύει 
από τη συμβίωση, από την τήξη των ορίων μεταξύ Εγώ-μη Εγώ και άρα το προασπίζει από τον θάνατο. 

 
9 Γαλλιστί : “parents combines”  
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Η Chasseguet-Smirgel (1988), διατείνεται ότι η φρίκη της αιμομιξίας στην οποίαν 

αναφέρεται ο Freud, στα αγόρια δε συνδέεται μόνο με το άγχος ευνουχισμού (ή όπως 

διατείνονται κάποιοι συγγραφείς με τη δυσαναλογία-ασυμμετρία ανάμεσα στο αγοράκι της 

οιδιπόδειας ηλικίας και τη μαμά του, μια ώριμη γυναίκα η οποία ικανοποιείται μόνο με το 

μεγάλο και καρπερό πέος του πατέρα)  αλλά επίσης με το φόβο απώλειας της ταυτότητάς 

του κατά την επιστροφή του στο μέρος από το οποίο όλοι καταγόμαστε, την προηγούμενη 

κατοικία όλων των ανθρώπων, τη μήτρα της μαμάς.  

 
Μετά βεβαιότητας, στη φαντασία των ανθρώπων η ατέρμονη αμοιβαία ικανοποίηση των 

γονιών εκφραζόμενη στο μορφοείδωλο των ενοποιημένων γονιών, δεν είναι παρά μια 

επανάληψη σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου και του γενετήσιου, της φαντασίας ή 

ακόμα περισσότερο του βιολογικού και ψυχικού ίχνους της συνεχούς και ολοκληρωμένης 

ικανοποίησης του εμβρύου εντός της κοιλιάς της μαμάς του. Ταυτόχρονα χαμένος 

παράδεισος και επαπειλή απώλειας του Εγώ, την ίδια στιγμή  αιώνια ικανοποίηση και 

θάνατος, σαγήνη και φρίκη μαζί. 

 
Στο παράδειγμα της Chasseguet-Smirgel (1988), ο αναλυόμενος βίωσε μια 

απρογραμμάτιστη αργοπορία της αναλύτριας σαν μια απόπειρα εκ μέρους της να τον 

σαγηνέψει.: αν το πλαίσιο γίνεται ασταθές, όλα μπορεί να γίνουν δυνατά, προεξαρχόντως η 

αιμομιξία: το αναλυτικό πλαίσιο αναπαρίσταται ως ο αιμομικτικός φραγμός. Σε μια φάση 

της θεραπείας, η αντίσταση του ασθενούς (αργοπορούσε, έχανε συνεδρίες κ.λ.π), 

συνδέθηκε με την  ερωτική μεταβίβαση: ο ασθενής ψυχικά βρισκόταν ανάμεσα στην 

Σκύλλα (φόβος του να τον καταπιεί η μητέρα) και τη Χάρυβδη (φόβος του να «ψεκαστεί» 

από τον πατέρα). Σε ορισμένες περιπτώσεις η εγκατάσταση του θετικού οιδιπόδειου 

(ετερόφυλος σεξουαλικός προσανατολισμός)  ενδέχεται να ενέχει αμυντική λειτουργία 

κατά της ανάδυσης του αρνητικού οιδιπόδειου (ομόφυλος σεξουαλικός προσανατολισμός). 

 
Η Chasseguet-Smirgel (1988),σημειώνει ότι η ερωτική μεταβίβαση του άνδρα αναλυόμενου 
προς γυναίκα αναλύτρια,  όταν σπανίως μπορεί  να εκδηλώνεται διαμέσου της 
εξιδανίκευσης (ρομαντική τρυφερή συνιστώσα), χαρακτηριστικής της κατάστασης του 
ερωτευμένου,  δε συνιστά ωστόσο εμπόδιο στην έκφραση της σεξουαλικότητας. 
 
Στη συζήτηση επί  του  περιστατικού της η συγγραφέας σχολιάζει την έννοια του (όψιμου) 
Υπερεγώ, το οποίο, κατά τον Freud,  συνιστά στο αγόρι τον κληρονόμο του Oιδιποδείου 
Συμπλέγματος, οδηγώντας έτσι στην αποκήρυξη του οιδιποδειακού πάθους. 
 
Η μόνη διέξοδος που έχει το αγόρι για να αποφύγει το άγχος ευνουχισμού, είναι να γίνει το ίδιο ο φορέας του 
νόμου (εσωτερίκευση της αιμιμικτικής πατρικής απαγόρευσης) , μια ταυτισιακή διεργασία ομοιώσεως που θα 
του επιτρέψει-θυσιάζοντας την αγάπη του για τη μητέρα στο όνομα της περιφρούρησης της σωματικής του 
αρτιότητας κατά το «θυσιάζω το μέρος για να σώσω το όλον»- να πάρει απόσταση από την επιθυμητή μητέρα 
και να μεταφέρει την αγάπη του σε ένα άλλο αντικείμενο. Διαμέσου της υπερεγωτικής λειτουργίας ο 
ευνουχισμός συμβολικά έρχεται έσωθεν και όχι έξωθεν (ανάγκη εξωτερικής αστυνόμευσης). 
 

Η Chasseguet-Smirgel (1988), σημειώνει ότι αναμφισβήτητα το άγχος ευνουχισμού 

(διωκτικός φόβος εναντίον του Εγώ) και η παιδική ανεπάρκεια (φυσιολογική σε αυτήν την 

ηλικία) συντείνουν στη λύση του οιδιποδείου ψυχοσυμπλέγματος. Η λύση του οιδιποδείου 

έχει το απόγειό της στην ενδοβολή του γενετήσιου πέους του πατέρα ( το αγόρι γίνεται σαν 

τον πατέρα). Από τη στιγμή που η ταύτιση με τον πατέρα εγκαθίσταται το αγόρι, ακριβώς 
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επειδή κατέχει τον πατρικό διαχωριστικό φαλλό, δεν επαπειλείται από συγχώνευση με τη 

μητέρα. Όσο δεν  είναι επαρκώς διαφοροποιημένος απ’αυτήν (δεν κατέχει ακόμα τον 

πατρικό φαλλό),  δε μπορεί  να στρέφεται  προς καινούργια αντικείμενα (μετάθεση της 

λιβιδούς εξωτοιχικά-επιλογή του αντικειμένου). Είναι το άγχος ευνουχισμού με την έννοια 

του άγχους συγχώνευσης που  συνιστά κατά τη συγγραφέα έναν ισχυρό λόγο λύσης του 

οιδιποδείου για το αγόρι  δηλαδή του ανοίγματός του και στροφής προς τον κόσμο των 

εξωοικογενειακών- «εξωτοιχικών» αντικειμένων. Έτσι  το άγχος ευνουχισμού από μόνο του 

–ο φόβος απώλειας του πέους-δεν θα επαρκούσε για μια «ομαλή» λύση του οιδιποδείου 

ψυχοσυμπλέγματος. 

 
Στην ανάλυση, είναι η ενδοβολή του αναλυτικού πλαισίου εν είδει φραγμού κατά της 

αιμομιξίας  ενεργοποιεί τη στροφή του αγοριού προς τα καινούργια αντικείμενα. Όπως δε 

γνωρίζουμε, η στάση του αναλυτή αποτελεί μέρος αυτής της δουλειάς.  

 

Η αναλύτρια ερμήνευσε το στήθος εν είδει βράχου (stone breast )  σε ένα όνειρο του 

ασθενούς της, ως περιέχον το πέος του πατέρα. Kάνει δε αναφορά στον χαρακτήρα του 

«Πέτρινου Συνδαιτημόνα» (μαρμάρινο άγαλμα)από την όπερα του Mozart “Don Giovani. Ο 

«Πέτρινος Συνδαιτημόνας»  ενσαρκώνει την (επικριτική) συνείδηση, την  υπερεγωτική 

λειτουργία (διωκτικό πέος) του ήρωα με αφορμή  τον φόνο του πατέρα της ερωμένης του, 

σε αντιδιαστολή με το πέτρινο στήθος το οποίο αναπαριστά ένα «προστατευτικό stop» με 

την έννοια ότι δεν  επιτρέπει τη συνάντηση (αναμέτρηση) του παιδιού με το αιμομικτικό 

του πάθος, ενώ την ίδια στιγμή, ανοίγει δρόμους για τη λιβιδινική επένδυση άλλων 

αντικειμένων τα οποία προσφέρει η ζωή. 

 
Η μητρική λειτουργία του «πέτρινου στήθους» μου φέρνει στο νου την παρακάτω ιστορία που μου αφηγήθηκε 

άνδρας 76 ετών περίπου : « …Ήμουν μικρός, ηλικία δημοτικού και κοιμόμουν στο ίδιο κρεβάτι με τη μαμά. Μέσα 

στη νύχτα  φαίνεται πως το βυθισμένος καθώς ήμουν το πουλάκι μου σηκώθηκε και ασυναίσθητα, χωρίς να έχω 

συνειδητότητα,  άρχισα να το τρίβω πάνω στη μαμά μου. Εκείνη το αντιλήφθηκε, σηκώθηκε, πήρε μια βρεγμένη 

πετσέτα με κρύο νερό (ο φραγμός…), την έβαλε πάνω στο πουλάκι μου και μου είπε ευγενικά με τρυφερότητα  “ 

είσαι πολύ μικρός ακόμα για να σκέπτεσαι και να κάνεις τέτοια πράγματα…. Έχεις πολύ χρόνο ακόμα για να 

μεγαλώσεις…». Ο αφηγητής αυτού του βιώματος επαναλαμβάνει  την εξιστόρηση πολύ συχνά (επανάληψη του 

ταυτόσημου για να φθείρει το τραυματικό),  υποστηρίζοντας  ωστόσο ότι αυτή η αντιμετώπιση της μητέρας του 

απέναντι στο αιμομικτικό του άγχος ήταν κορυφαία και δεν του δημιούργησε τραύμα…. 

 

Η Chasseguet-Smirgel (1988) διατείνεται πως είναι πιθανόν, η ενδοβολή του πατρικού 

πέους- βάση της ταύτισης με τον πατέρα και της πρόσκτησης της ανδρικής ταυτότητας- να 

προσδίδει στην ανδρική σεξουαλικότητα και στα συνεπαγόμενα ενδιαφέροντα, μια 

χαρακτηριστικά  έντονη  ομοφιλοφυλική  χροιά  είτσι ώστε εν τέλει, αυτή η φάση να είναι 

δύσκολη στην απαρτίωσή της. Δημιουργεί σημεία καθήλωσης, με συνέπεια να οδηγεί τους 

άνδρες (συχνότερα από τις γυναίκες) να διχάζουν τα ουδετεροποιημένα (ασεξουαλικά) 

ένστικτα  από τον σεξουαλικό αισθησιασμό,  διχοτομώντας τοιουτοτρόπως το ερωτικό 

αντικείμενο. Το τελευταίο διχοτομείται λιγότερο συχνά σε Madonna και πόρνη 10και 

περισσότερο κατά το φύλο του: τα ανεσταλμένα ως προς το σκοπό τους ένστικτα (κατά 

 
10 Η γνωστή σχάση, κατά Freud, του ερωτικού αντικειμένου του ανδρός σε γυναίκα πόρνη και σε Madonna, 

άμυνα στο αιμομικτικό άγχος: « δε μπορούν να αγαπούν τις γυναίκες που ποθούν και δε μπορούν να ποθούν τις 

γυναίκες που αγαπούν».  
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κάποιον τρόπο ουδετεροποιημένα- μετουσιωμένα) οδεύουν προς τους άνδρες  και τους 

επενδύουν), ενώ το αισθησιακό-σεξουαλικό ρεύμα κατευθύνεται και επενδύει στις 

γυναίκες11.  Είναι εξαιτίας αυτού του διχασμού που οι γυναίκες διαμαρτύρονται νομίζοντας 

ότι οι άνδρες τις θεωρούν πρωτίστως ως σεξουαλικά αντικείμενα. 

 

Tα εμπόδια στην ενδοβολή του πατρικού πέους οδηγούν εν τέλει  πολλούς άντρες να 

συμπεριφέρονται ως εάν να κατέχουν ένα γενετήσιο μόριο διαμέσου ενός (προϋπάρχοντος) 

υποκαταστάτου, του πρωκτικού σαδιστικού πέους12. Ενώ οι γυναίκες λόγω της 

εξιδανίκευσης του πατέρα απωθούν και  αντιεπενδύουν την πρωκτικότητά τους,  οι άνδρες 

γυρεύουν να υποστηρίξουν εαυτούς ενάντια στα αιμομικτικά τους ένστικτα 

παλινδρομώντας και ενεργοποιώντας την πρωκτικότητά τους. Η τελευταία τους 

προστατεύει από την τήξη τους με τη μητέρα (στοματικό στάδιο)  και τους αγκυροβολεί 

γερά  σε μια ψευδοαρρενωπότητα (διαστροφή). Η συγγραφέας σημειώνει ότι στη 

διαστροφή το υποκείμενο παλινδρομεί στην πρωκτική σαδική φάση η οποία δεν αποτελεί 

παρά  μια μίμηση μόνον  ή μια παρωδία του γενετήσιου στερεώματος του πατέρα. 

Συνεχίζει διατείνοντας ότι η πρωκτική-σαδική φάση εμφανίζεται στην εξελικτική ιστορία 

του υποκειμένου ως ένα πρόχειρο (rough draft), ή ένα προκαταρτικό σκίτσο, μια 

προφόρμα  της γεννετήσιας ζωής.  Είναι αργότερα στη μεθύστερη ενήλικη  ζωή, όπου η 

πρωκτικότητα γίνεται μια μίμηση της ώριμης γενετήσιας σεξουαλικότητας.  Ο Freud 

σημείωνε ότι το πρωκτικό-σαδικό στάδιο εμφανίζεται όχι μόνο ως ένας συγκεκριμένος 

τρόπος προοιδιπόδειας οργάνωσης, αλλά ως ένα είδος πρωτογενητικότητας ή 

ψευδογεννητικότητας όπου τα αντικείμενα, οι ερωτογενείς ζώνες και οι ικανοποιήσεις 

προσαρμόζονται στους περιορισμούς του προεφηβικού παιδιού το οποίο  κατέχει (ακόμα) 

το μικρό και μη γόνιμο/καρπερό πέος, κάτι που δε συμβαίνει με τα αντικείμενα, τις 

ερωτογενείς ζώνες και τις ικανοποιήσεις του γεννητικού σταδίου. Κατά τον Freud, ο 

κοπρώδης φαλλός  προδιαγράφει-προαναγγέλει το γενετήσιο (ώριμο) πέος. Η παραγωγή 

των κοπράνων αποτελεί ένα πρωτότυπο γέννησης σύμφωνα με την παιδική σεξουαλική 

θεωρία κατά την οποία τα μωρά γεννούνται δια της πρωκτικής οδού (από τον πρωκτό),  ο 

δε καθημερινός αποχωρισμός των κοπράνων αποτελεί ένα πρωτότυπο του ευνουχισμού 

(πρωκτικός ευνουχισμός). Τέλος η πρωκτική απέκκριση αποτελεί τον πρόδρομο της 

γενετήσιας συνουσίας. 

 

Κατά τη διάρκεια της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης η πρωκτική-σαδική φάση εμφανίζεται ως 

μια κρίσιμη δοκιμασία του παιδιού προς την κατάκτηση της ενήλικης σεξουαλικότητας, 

ωστόσο στην ενήλικη ζωή  η κάθε  απόπειρα αντικατάστασης-υποκατάστασης  της 

γενετήσιας συνθήκης από το στάδιο που προηγείται (το πρωκτικό)  είναι  διαδικασία 

διαμέσου της οποίας χάνεται η πραγματικότητα και όπου ο πλανήτης των πιθήκων (των 

διαστροφικών)  καταλαμβάνει τον κόσμο των ανθρώπων… Η συγγραφέας σημειώνει 

χαρακτηριστικά πως είναι στη διαστροφή όπου οι «βρωμοδουλειές» (monkey business), 

 
11 Η θέση αυτή της συγγραφέως τέμνεται με την φροϋδική σκέψη κατά την οποία η κοινωνικές και φιλικές 

σχέσεις μεταξύ των ανδρών και μεταξύ των γυναικών,  ερείδονται στη μετουσίωση της ομοφιλοφυλικής 

λιβιδούς. 

 
12Στην πρωκτική φάση, ο προάγγελος του γενετήσιου πέους της φαλλικής και οιδιποδειακής φάσης είναι ο 
πρωκτικός κοπρώδης φαλλός (κοπρώδης μάζα).   
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φτάνουν στο απόγειό τους: αυτό είναι  ένας ανδρικός πειρασμός ο οποίος εξαπλώνεται 

πέραν της διαστροφικής οργάνωσης. Η κατοχή ενός πρωκτικού-σαδικού (κοπρώδους) 

φαλλού, επιτρέπει τη διαφυγή-απόδραση από κάποιες συγκρούσεις σχετικές με την 

επώδυνη διαφορά μεταξύ μητέρας και παιδιού.  Επιπροσθέτως το γεγονός ότι το μικρό και 

προεφηβικό πέος του παιδιού δεν είναι ικανό να ικανοποιήσει τη μητέρα κομίζει την 

επιθυμία κατοχής του μεγάλου και γόνιμου πέους του πατέρα, έτσι ώστε να ταυτιστεί μαζί 

του, μολονότι βέβαια αυτή η θέση ενέχει προβλήματα (προαναφέρθηκαν). Αντ’αυτού, 

εναλλακτικά,  θα μπορούσε  το αγόρι  να εμφανίσει χαρακτηριστικά και αντικείμενα της 

πρωκτικής-σαδικής φάσης, όπως  περιφρόνηση, αδιαφορία απέναντι στο αντικείμενο, 

δύναμη και ωμότητα, τα οποία προσδίδουν στον πολιτισμό μας τις πλέον μισητές πλευρές 

της όπως ψεύτικα εμβλήματα αρρενωπότητας, απρόσωπη γραφειοκρατία, βία, 

βασανιστήρια, ψευδώνυμες  αξίες μιας  κοινωνίας η οποία ενέχει μόνο ουτοπικά στοιχεία 

της πατριαρχικής αυθεντίας και εξουσίας. 

 
Στην κοσμογονία του Ησιόδου ο Δίας εξελισσόμενος από τον πρωτογονισμό των τιτάνων εισάγει μια προηγμένη 

μορφή εξουσίας,  μια κυριαρχία την οποίαν  κατακτά αντρίκια και ώριμα ύστερα από πάλη και σύγκρουση 

ενάντια στους διαποτισμένους από την πρωτογονότητα της στοματικής-καταβρωχθιστικής αναρχίας Τιτάνες, 

τους Γίγαντες, τους Κύκλωπες. Έγινε σε τελευταία ανάλυση Δίκαιος  εγκαθιστώντας το Νόμο του Πατρός μια 

άσκηση εξουσίας ήπια και συμβολική, συγκριτικά  με τους παλιούς χθόνιους  και αρχαϊκούς μηχανισμούς που 

προέρχονταν από τη μητρική εξουσία και επιθυμία, «Στο Όνομα Της Μητρός». Ο Freud (1919), σημείωνε πως  η 

επιμονή σε ηθικές αξίες προσιδιάζει προεξαρχόντως στους άνδρες, καθώς η λογοκρισία  των γυναικών δεν είναι 

ποτέ τόσο αποκομμένη από συναισθηματικές επιρροές. Έχουν μικρότερη αίσθηση δικαιοσύνης,  είναι πιο 

ανέτοιμες να δεχτούν αδιαμαρτύρητα τις μεγάλες απαιτήσεις της ζωής και  επηρεάζονται περισσότερο στις 

κρίσεις τους από αισθήματα στοργικά ή εχθρικά. Όσοι άνδρες επενεργούν υπό το καθεστώς του «ονόματος της 

μητρός» μπορεί να εξελίσσονται σε  άρχοντες που μοιάζουν «χτισμένοι» απευθείας μέσα  από τους  παλιούς 

χθόνιους και αρχαϊκούς μηχανισμούς που προέρχονταν από τη μητρική εξουσία ( πάσης φύσεως διχασμοί, 

άσκηση  σαγήνης, μεροληψία, κουτοπονηριά, αντεκδίκηση, καχυποψία, μνησικακία,  μισαλλοδοξία…). 

Διαπράττουν  Ύβρη διασπώντας τα όρια, υπερβαίνοντας μια ορισμένη ισορροπία δυνάμεων κοσμικών, 

κοινωνικών ή ψυχικών,  καταργώντας εν τέλει την καθεστηκυία τάξη. Απέχουν παρασάγγας-και αυτό είναι το 

δράμα τους- από   την αντρίκια και ντόμπρα πατριαρχία, την εγκατάσταση του ήπιου και Δίκαιου  Πατρικού 

Νόμου,  το θρίαμβο του πνεύματος και της σκέψης,  την καταγγελία της αυθαιρεσίας,  τη συμμαχία, το 

συμβιβασμό και την τελική συμφιλίωση. 

 

Στην  ερμηνευτική μας του Προμηθέα  υπαινιχθήκαμε  την πρωτογονότητα του τέως νεοπαγούς και νυν 

"απελθόντος" αρχηγού του ελληνικού κράτους , τα έργα και οι ημέρες του οποίου προσιδίαζαν σε 

χαρακτηριστικά διαστροφικού "μπούλη" που η μαμά του παιδιόθεν αποθέωνε (απαξιώνοντας τον μπαμπά..), 

εγκαθιστώντας του την αυταπάτη ότι δεν είχε να μοχθήσει για τίποτα , καθώς πραξικομματικά τον είχε ήδη 

χρήσει άνακτα (στη θέση του Άνακτος),.. Οι εκβλαστήσεις-παράγωγα αυτής της "διαπαιδαγώγησης" στο Όνομα 

της Μητρός, δε μπορούν παρά να "φτάνουν" στον προορισμό τους με σκαιές-συνποτικές διαδικασίες (short 

path), εκφεύγοντας των εναργών και αρρενωπών διαδρομών ζωής και αναμετρήσεων τού Δίκαιου Πατρικού 

Προτύπου και Νόμου (long path..) . Μετέρχονται της σαγήνης για να αποπλανήσουν τους οπαδούς και όχι της 

πειθούς για να πείσουν το κοινό τους (η διαφορά μνημειώδης...). Επιπροσθέτως επί του παρόντος θέλουμε, με 

όσο ψυχικό σθένος μας απέμεινε, να καταγγείλουμε το ανοσιούργημα της παραπαιδείας (άγνωστη στις 

προηγμένες χώρες του πλανήτη), η οποία μετερχόμενη των συνθλιπτικών μπαλτάδων της βαθμοθηρίας και της 

παπαγαλίας (!), κατισχύει επί του ψυχοσωματικού περιγράμματος των εκκολαπτόμενων οργανισμών 

οδηγώντας τους ολοένα συχνότερα στον ακρωτηριασμό, την αρρώστα και τη σύγχιση..." 
(https://www.facebook.com/158942984457999/photos/a.525150864503874/904265899925700/?type=3&theat

er) 

Η εξέλιξη του ανθρωπίνου είδους αφορά στην τελική επικράτηση της πατριαρχίας, στη νίκη του κανονιστικού 

εσωτερικού πατρικού νόμου, στο θρίαμβο του πνεύματος και της σκέψης, στην μετεξέλιξη από την πρωτόγονη 

https://www.facebook.com/158942984457999/photos/a.525150864503874/904265899925700/?type=3&theater
https://www.facebook.com/158942984457999/photos/a.525150864503874/904265899925700/?type=3&theater
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ωμή ενστικτώδη αμεσότητα  στην περίσκεψη και την πειθαρχία, στο ξεπέρασμα  της εκδικητικότητας του 

παρελθόντος και την καταγγελία της αυθαιρεσίας. 
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