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 Το φετιχιστικό αντικείμενο 

Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής  

 

Η έννοια του φετιχιστικού αντικειμένου και του φετιχισμού γίνεται κατανοητή υπό 

το πρίσμα της διχοτόμησης του Εγώ.   Περιλαμβάνεται στις σεξουαλικές 

διαστροφές. Ομιλούμε για  διαστροφή στο μέτρο κατά το οποίο το φετιχιστικό 

αντικείμενο αποτελεί μια απόλυτη συνθήκη. Ακόμα και όταν μπορεί να έχει 

«φυσιολογικές» σεξουαλικές σχέσεις, ο φετιχιστής δεν ευχαριστιέται παρά μόνον 

όταν η ερωμένη του συμφωνεί να εμφανίζεται πχ σε μια συγκεκριμένη περιβολή. 

Έτσι ο σεξουαλικός σκοπός δεν είναι η ολοκληρωμένη σεξουαλική πράξη αλλά 

σχετίζεται με μια υπερεκτιμημένη πλευρά του σώματος  ή μ’ένα αντικείμενο σε 

στενή σχέση με κάποια πλευρά του σώματος (π.χ. εσώρουχο). Ας σημειωθεί ότι 

κάποιος βαθμός «φετιχισμού»  απαντάται και στη φυσιολογική σεξουαλική ζωή. 

 

Feitico : πορτογαλική λέξη η οποία σημαίνει μαγεία, γοητεία, το άψυχο αντικείμενο 

στο οποίο αποδίδονται υπερφυσικές ιδιότητες. 

Πρόκειται για την παρορμητική προσφυγή σ’ένα αντικείμενο μη σεξουαλικό (π.χ 

γυναικεία γόβα) το οποίο γίνεται αναγκαία συνθήκη (απαραίτητο) ώστε κάποιος να 

φτάνει σε οργασμό μ’έναν ερωτικό σύντροφο. Άνευ του (φετιχιστικού) αντικειμένου 

ο φετιχιστής άνδρας καθίσταται ανίκανος. Αυτή η διαστροφή αφορά τους άνδρες. 

Η γυναίκα φετιχίστρια δε μπορεί να δεχθεί   δεν έχει πέος, οπότε διαψεύδει την 

έλλειψη αυτή με το φετιχιστικό αντικείμενο: στη θέση της απώλειας (έλλειψη) βάζει 

κάτι άλλο για να πει ότι δε λείπει. Ιδού η  διάψευση του ευνουχισμού της. Το 

σκεπτικό της είναι «κάποτε είχα κι εγώ, αλλά το έχασα». Δεν μπορεί να συμβιβαστεί 

με τη σεξουαλικότητα που προϋποθέτει την απουσία του πέους, οπότε διαψεύδει το 

τετελεσμένο (διάψευση της πραγματικότητας).  Το άγχος της είναι ότι έχει χάσει 

(άγχος της έλλειψης) και δε μπορεί να το δεχθε.ί. Διαψεύδει ότι έχει γίνει.  
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Κλινικό παράδειγμα: Νεαρός ασθενής σε ψυχωσική παλινδρόμηση. Κολλώδης σχέση 

με τη μητέρα.  Η μητέρα είναι υπερπροστατευτική (υπερπαρούσα, υπερδιεγείρουσα). 

Ο ασθενής προσπαθεί να διαδεχθεί τον πατέρα του στην επιχείρηση («να πάρει τα 

ινία») που αφορά σε εισαγωγές τροφίμων. Η ψυχωσική κάμψη έλαβε χώρα μετά από 

επαγγελματικό του ταξίδι, με τον πατέρα του, στο εξωτερικό. Κατά την αεροπορική 

πτήση προς τον προορισμό τους, η μητέρα είχε δώσει ένα τάπερ με κεφτεδάκια . 

Ασθενής: «μύριζε σκόρδο όλο το αεροπλάνο». Ο γιός είναι ο ναρκισσιστικός φαλλός 

της μητέρας του, η προέκταση της. Αν ο γιός είχε πάρει τα ινία της επιχείρησης, η 

μητέρα δεν θα είχε ποιόν να ταΐζει (στοματική σχέση). Θα τον αφήσει ποτέ να 

συνέλθει δηλαδή ν’ αποκτήσει τη δική του σχέση με το φαί που συμβολίζεται από τη 

σχέση του με τα εισαγόμενα τρόφιμα του πατέρα;. Από τις συνεδρίες του ασθενούς 

(κλινικό υλικό) φαίνεται ότι η μητέρα του δε μπορεί να δεχθεί την έλλειψη του πέους.  

Πρέπει να έχει στον εξωτερικό χώρο ένα αντικείμενο (γιός) που δε θα συμβολίζει 

αλλά  θα ισοδυναμεί με το πέος που γίνεται τότε φετίχ: δεν  αφήνει το γιό να πάρει 

απόσταση. Αν είχε μπει στη συμβολική τάξη των πραγμάτων (στη νεύρωση), τότε θα 

υποκαθιστούμε μέσα της την έλλειψη του πέους με το παιδί το οποίο τότε θα 

συμβόλιζε το πέος που δεν έχει (το παιδί  ως αναπαράσταση του πέους, το παιδί σαν 

το πέος). Θα υπήρχε τότε απόσταση ανάμεσα στο σύμβολο και το πράγμα (αυτό  

διαφέρει από το  παιδί ως ισοδύναμο του πέους) και θα επέτρεπε  στο γιό της να 

αποστασιοποιηθεί αντί να συντηρεί την κολλώδη σχέση μαζί του (πρώτη σχέση 

μάνας παιδιού) μέσω της ψυχωτικής του παλινδρόμησης. 

Στην περίπτωση των γυναικών ο φετιχισμός των ρούχων (τα ρούχα γίνονται φετίχ) 

είναι φυσιολογικές στο μέτρο κατά το οποίο «φετιχοποιείται» το σύνολο του 

σώματος, ολόκληρο το σώμα   και όχι ένα (μερικό) αντικείμενο. Θα λέγαμε ότι, στην 

περίπτωση των γυναικών, η λατρεία των ρούχων αφορά σε μια «ναρκισσοποίηση» 

του σώματος . Κατά την Robert Stoller (εξειδικευμένη στις διαταραχές της 

σεξουαλικής ταυτότητας) οι γυναικείος φετιχισμός αφορά σε μια «φετιχοποίηση» της 

σχέσης αυτής καθ αυτής ενώ ο ανδρικός φετιχισμός (ομοφυλόφιλος ή 

ετεροφυλόφιλος) αφορά σε φετιχοποίηση του (μερικού) αντικειμένου (του 

οργάνου). Έτσι μια νεκρόφιλη γυναίκα ερωτεύεται το πτώμα που επιθυμεί και γίνεται 

ο ερωτικός της σύντροφος ενώ ένας νεκρόφιλος άντρας  ιδοποιείται το πτώμα ως ένα 

(μερικό) κομμάτι του σώματος. Γενικά ο γυναικείος φετιχισμός και γυναικεία 

διαστροφή αμφισβητείται από πολλούς ψυχαναλυτές τουλάχιστον με την έννοια της 

κατασκευής ενός φετιχιστικού αντικειμένου όπως στους άνδρες. Έχει υποστηριχτεί 
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ότι η γυναίκα μέσα από την ερωτομανιακή σχέση με το παιδί της δομείται αυτή η ίδια 

ως ένα παντοδύναμο είδωλο δηλαδή ως ένα φετίχ : γίνεται αυτή η ίδια το δικό της 

φετίχ. 

 

Στις ασυνείδητες φαντασίες του φετιχιστή το φετιχιστικό αντικείμενο αποτελεί μέρος 

του γυναικείου σώματος  συμπληρώνοντας  το πέος που λείπει στη γυναίκα : 

συμπληρώνει τη γυναίκα (στη φαντασία του άνδρα) καθιστώντας την φαλλική. 

Στα μάτια του φετιχιστή μέσω του φετίχ τα σεξουαλικά όργανα της γυναίκας χάνουν  

τη σεξουαλικότητα τους η οποία τότε συγκεντρώνεται όλη στο φετιχιστικό 

αντικείμενο.  Μόνο αυτό αποτελεί για εκείνον πηγή (σεξουαλικής) διέγερσης. Ο 

φετιχιστής εξιδανικεύει το φετιχιστικό αντικείμενο όπως εξιδανικευμένο είναι και το 

πέος του.  

Κατά τον Freud η ψυχοπαθολογική λειτουργία του φετιχιστή αποτελεί παροξυσμική 

έκφραση μιας οικουμενικής αγωνίας. Πηγάζει (στον άνδρα) από ένα παροξυσμικό 

άγχος ευνουχισμού Πρόκειται για τη δυσκολία που δοκιμάζουν όλοι οι άνδρες στο να 

δεχθούν την διαφορά των φύλων ( άνδρας-γυναίκα) στο μέτρο κατά το οποίο η θέα 

των γυναικείων γεννητικών οργάνων τους προξενεί  άγχος ευνουχισμού ( κινδυνεύω 

και εγώ να  χάσω το πέος μου αφού εκείνη δεν έχει, δηλαδή το ‘χασε). Αν η γυναίκα 

δεν έχει πέος αυτό σημαίνει ότι ο ευνουχισμός είναι κάτι δυνατό να του συμβεί 

(άγχος ευνουχισμού) οπότε είναι επιτακτικό να επανορθώσει αυτήν την 

αναφομοίωτη πραγματικότητα αποδίδοντας (μέσω του φετιχιστικού αντικειμένου) 

ένα πέος στη γυναίκα. Το αγόρι όταν βλέπει ότι το κοριτσάκι δεν έχει πέος 

(αντιληπτική εντύπωση) διαψεύδει  αυτά που βλέπει και στη θέση του 

(αντικατάσταση της πραγματικότητας) βάζει ένα φανταστικό πέος (φετιχιστικό 

αντικείμενο π.χ. γοβάκι) που είναι το υποκατάστατο του πέους. Το σκεπτικό του είναι 

«αφού το κοριτσάκι δεν έχει, θα μπορούσα και εγώ κάποτε να το χάσω». 

 Εν κατακλείδι, στον φετιχισμό έχουμε καθήλωση της (μερικής) σεξουαλικής 

ενόρμησης σ’ένα μερικό αντικείμενο (το φετιχιστικό αντικείμενο) π.χ., ένα σύμβολο 

του πέους (το γοβάκι είναι ένα μερικό αντικείμενο ένα συμβολικό ισοδύναμο του 

πέους).  Ο φετιχισμός είναι μια (ασυνείδητη) αμυντική λειτουργία  ώστε το 

υποκείμενο να διαψεύσει  τον ευνουχισμό (της γυναίκας) και έτσι να τον εξαλείψει 

ως ένα  εν δυνάμει απειλητικό συμβάν στη ζωή του. Έτσι ο ευαίσθητος ψυχισμός του 
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προστατεύεται από την κατακλυσμική επιστροφή των διαταρακτικών σεξουαλικών 

ιδεών (περί έλλειψης πέους στη γυναίκα). Γι αυτό διαλέγει μονίμως κάποιο διαθέσιμο 

αντικείμενο (π.χ παπούτσι με ψηλό τακούνι). Ιδού η μαρτυρία ενός φετιχιστή :  

«Κάθε φορά που βρίσκομαι με μια γυναίκα γυμνή, φαντάζομαι ένα ψηλό τακούνι. Δεν 

ξέρω, δεν έχω ιδέα πως είναι φτιαγμένο ένα αιδοίο». Το fetich καθιστά τη γυναίκα 

αποδεκτή (ανεκτή) ως αντικείμενο επιθυμίας. 

Φετιχιστικά αντικείμενα μπορεί να είναι και μέρη του σώματος του ερωτικού 

συντρόφου (πόδι, στόμα, στήθος, μαλλιά). Γενικά επίσης αντικείμενα τα οποία 

σχετίζονται με το σώμα του ερωτικού συντρόφου (παπούτσια, σκουφάκι κλπ) . 

Προκύπτει έτσι ο φετιχισμός του πέλματος του ποδιού, του ρούχου, της μυρωδιάς, 

της θέασης κλπ. Έτσι το φετιχιστικό αντικείμενο αφορά σε μετάθεση μιας 

ερωτογενούς ζώνης στο φετιχιστικό (μερικό) αντικείμενο.  

Μέσω του φετιχιστικού αντικειμένου και τα δυο φύλα-άνδρας και γυναίκα- διαθέτουν 

πέος γεγονός που αποκλείει την έννοια του ευνουχισμού και την πιθανότητα να 

συμβεί. 

 

Συμπερασματικά: Ο φετιχιστής αντικαθιστά την πραγματικότητα με το φετιχιστικό 

αντικείμενο  και αυτό είναι κοντά στην ψύχωση.  Ο άνδρας φετιχιστής: διαψεύδει για 

να μην χάσει. Διαψεύδει για να μην γίνει. Πρόκειται για την  διάψευση της 

πραγματικότητας (ότι το κοριτσάκι δεν έχει πέος). Είναι καταρχάς μια άμυνα στο 

άγχος ευνουχισμού.  Διαψεύδει την έλλειψη του πέους στο κορίτσι: Σα να λέει «να το 

πέος» ( φετιχιστικό αντικείμενο). Όταν ο φετιχιστής κάνει έρωτα, θέλει να έχει , π.χ. 

το γοβάκι γιατί έτσι απαλλάσσεται από το άγχος ευνουχισμού  οπότε μπορεί να 

λειτουργήσει σεξουαλικά. Το Εγώ του φετιχιστή διχάζεται (διχοτόμηση του Εγώ) : 

μέσα του είναι (διατηρούνται) συγχρόνως δυο τάσεις . Η  μια τάση μένει στη θέση 

«δεν υπάρχει πέος» ( τρόμος του ευνουχισμού). Η δεύτερη τάση έρχεται να καλύψει 

το κενό με το φετιχιστικό αντικείμενο (υπάρχει πέος).  

 

Κατά τον Freud ο φετιχισμός ως παθολογική δομή επιτρέπει την προσέγγιση και 

κατανόηση των  δυο σημαντικών  αμυντικών μηχανισμών του Εγώ που περιγράψαμε 

πρωτύτερα: της σχάσης  και της διάψευσης και  του Εγώ (διάψευση  του 

ευνουχισμού, της απώλειας του πέους, της διαφοράς των φύλων). Στο μέτρο κατά το 

οποίο η σχάση  του Εγώ και η διάψευση  είναι προεξάρχοντες αμυντικοί μηχανισμοί  
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στην ψύχωση,   ο φετιχισμός μπορεί να ειδωθεί και σαν προστασία του Εγώ κατά της 

ψύχωσης.  Γενικά ο φετιχισμός αποτελεί το κατ εξοχήν παράδειγμα της διαστροφής.  

Ιδού  η βασική διαφορά  ανάμεσα στην  ψύχωση  και το φετιχισμό (διαστροφή): Ο 

φετιχιστής (διαστροφικός) αντικαθιστά την πραγματικότητα ( η γυναίκα δεν έχει 

πέος) με το φετιχιστικό αντικείμενο στη θέση αυτού που λείπει (πέος) από την 

πραγματικότητα. Βάζει στη θέση της πραγματικότητας το αντικείμενο. Το φετίχ είναι  

υποκατάστατο του ελλείποντος αντικειμένου . 

Ο ψυχωτικός αντικαθιστά την πραγματικότητα μέσα από το παραλήρημα. Βάζει στη 

θέση της πραγματικότητας το παραλήρημα . Διαψεύδει την πραγματικότητα μέσω 

του παραληρήματος. 

  

  

Ο φετιχισμός (διαστροφή) είναι πολύ κοντά στην ψύχωση. Ο φετιχιστής αμύνεται 

κατά της ψύχωσης βάζοντας στο «παιχνίδι» το φετιχιστικό αντικείμενο αντί για το 

παραλήρημα Πρόκειται για ένα ήμι-παραλήρημα το οποίο σώζει το Εγώ από το 

παραλήρημα (ψύχωση).  

Υποστηρίχθηκε επίσης ότι ο φετιχισμός είναι μια άμυνα κατά της ομοφυλοφιλίας  

στο μέτρο κατά το οποίο δίχως το φετιχιστικό αντικείμενο που καθιστά φαντασιακά 

τη γυναίκα «φαλλοφόρο» ο φετιχιστής δε μπορεί να λειτουργεί σεξουαλικά. Άλλως 

ειπείν ο φετιχιστής επιθυμεί γυναίκα με πέος. Αυτό δε σημαίνει ότι είναι 

ομοφυλόφιλος. Από πλευράς σεξουαλικής ταυτότητας αντιλαμβάνεται τον εαυτό του 

ως άντρα σε σχέση με μια γυναίκα αν εξαιρέσουμε το ότι αυτή η γυναίκα «οφείλει» 

να έχει πέος (το φετιχιστικό αντικείμενο). Σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις ο 

φετιχιστής μπορεί να εναλλάσσεται με φάσεις ομοφυλοφιλίας     

Μολονότι διάφορες εξαιρέσεις δείχνουν το αντίθετο οι travesties είναι πιο κοντά στην 

ομοφυλοφιλία από τους φετιχιστές. 

Ο φετιχισμός ανήκει στην παθολογία του ναρκισσισμού. Εδώ οι αμυντικές 

διαδικασίες είναι αρχαϊκές. «Προικίζοντας» ο φετιχιστής τη γυναίκα (τη μητέρα στο 

ασυνείδητο του) με πέος είναι το δικό του πέος το οποίο περιφρουρεί ταυτιζόμενος με 

τη μητέρα  (πρωτογενής ταύτιση- ναρκισσιστική ταύτιση). Κατέχει έτσι τη 

φαλλοφόρο-και άρα εξιδανικευμένη- γυναίκα.  
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 Μπορούμε να δούμε τη λειτουργία και τη δομή του φετιχισμού ως μια μαζική 

παλινδρόμηση από τη φάση του οιδιπόδειου συμπλέγματος.  Το Εγώ ζει τραυματικά 

την οιδιπόδεια πραγματικότητα οπότε παλινδρομεί σε όλα τα προοιδιπόδεια επίπεδα 

πρωτίστως στο πρωκτικό και στοματικό.    

Στην διάρκεια της ψυχανάλυσης η παλινδρόμηση στο στοματικό στάδιο εκφράζεται  

σε άγχος αποσύνθεσης και αποδιοργάνωσης, Ο φετιχισμός του ποδιού έχει συχνά να 

κάνει και με μια οσφρητική διάσταση (πόδι δύσοσμο) και αυτό σχετίζεται με την 

ικανοποίηση μιας μερικής (πρωκτικής) σεξουαλικής ενόρμησης.  

Υπό  το πρίσμα της παλινδρομήσεως  ο  φετιχισμός προστατεύει το Εγώ από το 

τραύμα και την προσήκουσα κατάθλιψη.  Επίσης μέσω του φετιχισμού το άτομο  

μπορεί να αποφεύγει την έκφραση μιας ανοιχτής  περιφρόνησης  προς τη γυναίκα 

(επειδή εκείνη δεν έχει πέος).  Αποφεύγει επίσης τυχόν ψυχοσωματικά συμπτώματα: 

αν δεν έβαζε στο «παιχνίδι» το φετιχιστικό αντικείμενο μπορεί να έβαζε το σώμα 

(ψυχοσωματική οργάνωση). Εδώ θα ήταν  το σώμα στη θέση του αντικειμένου( 

ασθένεια) . 

 

Εν κατακλείδι, το φετιχιστικό (μερικό) αντικείμενο έρχεται να καλύψει ένα τρόμο 

μπρος την έλλειψη (τον ευνουχισμό). Εγκαθίσταται μετά από 6 χρόνια (μετά το 

μεταβατικό αντικείμενο) και αφορά  στην υπερεκτίμηση του μη πραγματικού. Είναι 

υπερεκτιμημένο ως «μαγικό». Είναι σαν το φετίχ των πρωτόγονων στο οποίο αυτοί 

βλέπουν ενσαρκωμένο το θεό τους. Γίνεται η απόλυτη (αναγκαία) συνθήκη της 

επιθυμίας, ο τόπος του οργασμού. 

Η κατασκευή του φετιχιστικού αντικειμένου ερείδεται στην παιδική σεξουαλική 

θεωρία (παιδική σεξουαλικότητα) σύμφωνα με την οποία όλοι οι άνθρωποι (άνδρες 

και γυναίκες) είναι προικισμένοι μ΄έναν φαλλό(αυτό πιστεύουν τα μικρά παιδιά).  

Και πως γίνεται επιλογή ενός συγκεκριμένου αντικειμένου ως «φετιχιστικού» ;   Ο 

Freud υποστηρίζει ότι το φετιχιστικό αντικείμενο μπορεί να εμπεριέχει αντιληπτικά 

στοιχεία από το τελευταίο πραγματικό αντικείμενο που είχε το υποκείμενο στην 

αντίληψη του, πριν δει την έλλειψη, το κενό, π.χ. αν το τελευταίο πραγματικό 

αντικείμενο που είδε ήταν ένα ρούχο αυτό μπορεί να  γίνεται αντιληπτικό ως  φετίχ. 

Πρόκειται για την  τελευταία οπτική αντίληψη που είχε (π.χ. ένα ζευγάρι μποτάκια, η 

άκρη μιας φούστας)  κατά την πρώιμη παιδική ηλικία πριν  την τραυματική «θέαση» 
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η οποία αφορά στη μαμά χωρίς πέος. Καθώς  η μαμά του πχ γδυνόταν, πριν δει ότι 

της έλειπε το πέος ποιο ήταν το τελευταίο αντικείμενο που αντίκρισε; Ποίο ήταν το 

τελευταίο αντικείμενο που αντίκρισε σε μια στιγμή (την τελευταία) κατά την οποία 

ακόμα πίστευε ότι η γυναίκα είναι φαλλική; Η γούνα ως φετίχ, επί παραδείγματι, θα 

μπορούσε ν’αποτελεί, να παραπέμπει στο γυναικείο τρίχωμα («πέτασμα») πίσω από 

το οποίο θα μπορούσε ακόμα να σκέπτεται ότι η γυναίκα είναι φαλλική (ότι έχει 

πέος).  

 

Η παιδική σεξουαλικότητα έχει να κάνει με το αντικείμενο της ενόρμησης. Το μικρό 

παιδί ψάχνει να σβήσει τις ανάγκες του. Το αντικείμενο της ενόρμησης  προσφέρει 

ικανοποίηση (ανακούφιση) της ενόρμησης ( της έντασης) με την έννοια της 

εκφόρτισης (εκτόνωσης). Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο αλλά εδώ η ικανοποίηση 

δίδεται πρωτίστως από ένα μέρος του σώματος. 

 

Αυτό δε σημαίνει ότι οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να ικανοποιεί την ενόρμηση. 

Το πιο την ικανοποιεί εξαρτάται από την παιδική ιστορία του καθενός (καθηλώσεις). 

Επί παραδείγματι όταν κάποιος είναι καθηλωμένος στην ηδονοβλεπτική μερική 

ενόρμηση το ικανοποιούν αντικείμενο είναι η θέαση ερωτικών συνευρέσεων 

Η ενόρμηση μετακινείται από το ένα αντικείμενο στο άλλο. Αυτό είναι το 

«πεπρωμένο» της.    Η ενόρμηση έχει ως πεπρωμένο την περιπλάνηση της από 

αντικείμενο σε αντικείμενο. Μπορεί επίσης να καθηλώνεται πρωτίστως σε ένα 

αντικείμενο. Ακόμα μπορεί τελικά να επιστρέφει στο ίδιο το πρόσωπο : περίπτωση 

της επιδειξιομανίας. Αρχικά η ενόρμηση (βλέμμα) στρέφεται σ’ένα έτερο αντικείμενο 

(ηδονοβλεπτική ενόρμηση ). Στη συνέχεια το έτερο αντικείμενο εγκαταλείπεται και η 

ενόρμηση επιστρέφει σε ένα μέρος του ιδίου του σώματος (η ευχαρίστηση «να 

βλέπω» μετατρέπεται σε ευχαρίστηση να με «βλέπουν»).  
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