
Ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους 
περόνας ἀπ’ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο, 
ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων, 
αὐδῶν τοιαῦθ’, ὁθούνεκ’ οὐκ ὄψοιντό νιν 
οὔθ οἷ’ ἔπασχεν οὔθ ὁποῐ ’ ἔδρα κακά, 
ἀλλ’ ἐν σκότωι τὸ λοιπὸν οὓς μὲν οὐκ ἔδει 
ὀψοίαθ’, οὓς δ’ ἔχρηιζεν οὐ γνωσοίατο.

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274.

Σπάζει αυτός τις χρυσές πόρπες, που εκράτουν 
το φόρεμά της, τις αρπά και μπήγει 
τις βελόνες στις κόγχες των ματιών του 
σκούζοντας: «Να μη δήτε ποτέ σας 
τα όσα έπαθα φριχτά, κι όσα έχω κάνει, 
σε σκοτάδι να βλέπω όσους δεν πρέπει, 
να μη νιώθω όσους ποθούσα να ξέρω».

μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος.

Το θάρρος να μην κρατάς κανένα ερώτημα 
στην καρδιά σου είναι αυτό που φτιάχνει  
τον φιλόσοφο. Αυτός οφείλει να εξομοιώνεται 
τον Οιδίποδα του Σοφοκλή, ο οποίος, 
αναζητώντας να εξιχνιάσει το φρικτό του 
πεπρωμένο, ασίγαστος ερευνά ακόμη κι όταν 
διαισθάνεται πως από τις απαντήσεις  
θα προκύψει για τον ίδιο η πιο αποτρόπαια. 
Όμως σ’ αυτό το σημείο οι περισσότεροι 
φέρουν μέσα τους την Ιοκάστη που εκλιπαρεί 
στο όνομα όλων των θεών τον Οιδίποδα να 
μη διερευνήσει πιο πέρα: και οι περισσότεροι 
ενδίδουν στα λόγια της και γι’ αυτό  
η Φιλοσοφία βρίσκεται εκεί που βρίσκεται.

Από επιστολή του Σοπενχάουερ στον Γκαίτε, 11.11.1818,  
που αναφέρεται από τον Ferenczi στο First Contributions 
to Psycho-Analysis.
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Σημείωμα των εκδοτών

Η «μητέρα» παραμένει ένα πρόσωπο μυθικό και συγχρόνως εσχατολογικά πραγματικό. 
Αναφέρεται στην προέλευση κάθε ζωής και στην πραγματικότητα της συγκεκριμένης ζωής.  
Η ψυχανάλυση, η οποία πρεσβεύει μία δημιουργική σχέση φαντασίας και πραγματικότητας, 
είναι ενδεχομένως από τα προνομιακά συστήματα σκέψης για τη μελέτη της μητρικής οντό-
τητας. Η ψυχανάλυση έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει στον ρόλο της μητέρας, στον ψυχι-
κό χώρο που σχετίζεται με την αρχή της πραγματικότητας καθώς και σε αυτόν που σχετίζε-
ται με την αρχή της ευχαρίστησης και δυσαρέσκειας. Η μητέρα ως τροφοδότης μαστός και 
ως οιδιπόδειο αντικείμενο, ως μερικό αντικείμενο της σχιζοειδούς-παρανοϊκής θέσης και ως 
το αμφιθυμικά επενδεδυμένο ολικό αντικείμενο της καταθλιπτικής θέσης, είναι στο επίκε-
ντρο κάθε προσπάθειας κατανόησης των πλέον στοιχειωδών ψυχικών κινήσεων. 

Στη μητέρα αποδίδονται όλα και καταλογίζονται όλα. Η κλινική πραγματικότητα της ψυ-
χανάλυσης είναι το πεδίο στο οποίο οι αρχέγονοι φόβοι και οι ώριμες προσδοκίες που απευ-
θύνονται στο μητρικό αντικείμενο βρίσκουν πεδίο έκφρασης και προσφέρονται στην ψυ-
χαναλυτική διεργασία. Στο τεύχος αυτό του Οιδίποδα καταβάλαμε την προσπάθεια να 
προσεγγίσουμε το πολύπλευρο και θεμελιώδες αυτό φαινόμενο.

Στον «Διάλογο», οι Σάββας Σαββόπουλος και Αθανάσιος Αλεξανδρίδης αποδίδονται σε μία συ-
στηματική προσέγγιση του μητρικού φαινομένου στις πολιτισμικές και κλινικές εκφάνσεις του. 
Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά τους στα ερωτήματα που θέτει η διαμόρφωση της οικογένει-
ας στις σύγχρονες κοινωνίες με τις μονογονικές οικογένειες και τις ομοφυλοφιλικές οικογένειες 
να θέτουν ερωτήματα που δοκιμάζουν τις έννοιές μας και τις βοηθούν να εξελιχθούν.

Στον «Αναλυτή στη Συνεδρία» ο Κώστας Ζερβός μάς εισάγει με αφοπλιστική αμεσότητα 
στην παρουσία του μυθικού στοιχείου στην κλινική πραγματικότητα με την επικέντρωσή του 
στο φαινόμενο της Μήδειας. Οι Σταυρούλα Μπεράτη και Μαρίλια Αϊζενστάιν ανταποκρί-
νονται σε αυτήν την πρόσκληση κατανόησης των πιο αρχέγονων εκδηλώσεων του ανθρώπι-
νου ψυχισμού. Η έμμετρη απάντηση του Κώστα Ζερβού δείχνει τη δυνατότητα του έντεχνου 
λόγου να συμβάλλει στην κατανόηση σύνθετων επιστημονικών θεμάτων.

Στα «Εκπαιδευτικά» η Σταυρούλα Μπεράτη και ο Βασίλης Δημόπουλος μας παρουσιάζουν με 
έναν συστηματικό τρόπο τις φροϋδικές και μεταφροϋδικές προσεγγίσεις στην έννοια της μητέ-
ρας με την υποστήριξη κλινικών αναφορών. Ο σχολιασμός των Φώτη Μπόμπου και Δημήτρη 
Τζάκσον εμπλουτίζει την ανάλυση του θέματος και οι αναγνώστες με την ολοκλήρωση της ανά-
γνωσης του εκπαιδευτικού τμήματος θα έχουν μία ουσιαστική και μεθοδική προσέγγιση της θε-
ματικής της μητρικής λειτουργίας. 

Στα «Κλινικά και Θεωρητικά» έχουμε δύο άρθρα τα οποία συμβάλλουν στην περαιτέρω εμ-
βάθυνση σε αυτήν τη θεματική. Ο Χρήστος Ζερβής μάς παρουσιάζει την προβληματική της 
«Νεκρής Μητέρας», μία νεότερη κατάκτηση της ψυχανάλυσης στην προσπάθεια κατανόη-
σης των δύσκολων ασθενών και διεύρυνσης των θεραπευτικών δυνατοτήτων της. Η Χρυσή 
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Γιαννουλάκη μάς παρουσιάζει την «Αρκετά καλή Μητέρα» του Winnicott, μία θεμελιώδη έν-
νοια της ψυχανάλυσης, η οποία –σε αντίστιξη με τη «Νεκρή Μητέρα»– μας δείχνει την ου-
σιαστική συνεισφορά της μητρικής λειτουργίας στην κατανόηση και υποστήριξη της ψυχα-
ναλυτικής διαδικασίας. 

Ο Γιάννης Κόντος με το άρθρο του «Συναίσθημα, Aναπαράσταση, Λειτουργία, Αντικείμενο» 
προβαίνει σε μία παρουσίαση των δομικών λίθων της ψυχαναλυτικής θεωρίας με έναν τρό-
πο που συμβάλλει στην προσέγγιση ασθενών σε σοβαρή παλινδρόμηση.

Οι Μαρίνα Σκουρτέλη και Στέλιος Στυλιανίδης αναμετρώνται με ένα επίκαιρο και με κοι-
νωνική ευαισθησία θέμα: «Η αλληλεπίδραση αντικειμενικών και υποκειμενικών παραγόντων 
στις ψυχικές επιπτώσεις της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης». Η σύνδεση του ατομικού και 
του κοινωνικού είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο θέμα και δημιουργεί ακόμη περισσότερες απαι-
τήσεις όταν επιχειρεί να προσδιοριστεί σε συνθήκες κοινωνικής και οικονομικής κρίσης.

Στις Επιστήμες και Τέχνες ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος μας μεταφέρει στην παρουσία 
της μητέρας στον Πλάτωνα με αναφορές στη σύγχρονη φιλοσοφία δίνοντάς μας τη δυνατό-
τητα να παρακολουθήσουμε τη διαπραγμάτευση αυτού του θέματος στον όμορο τομέα της 
φιλοσοφίας. Ο Χάρης Μωρίκης παρουσιάζει την κατάρρευση των πατρικών λειτουργιών στη 
σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και διευρύνει την οπτική και προς την άλλη πλευρά 
του γονικού ζεύγους. Ο Μιχάλης Πέτρου ασχολείται με την προβληματική της Μητριαρχίας 
από μία ανθρωπολογική και ψυχαναλυτική προσέγγιση με έναν σχολιασμό της Άννaς Ποτα-
μιάνου. Πρόκειται για μία διεπιστημονική προσέγγιση της πραγματικότητας και του μύθου 
της μητριαρχίας. Η Ναυσικά Τσιπά προσεγγίζει τον χορό σε σχέση με τη μητρική λειτουρ-
γία και μας παραθέτει μία δική της συνέντευξη με τη χορεύτρια και χορογράφο Alexandra 
Bansch για να υποστηρίζει το επιχείρημά της.

Στον Κινηματογράφο ο Ηλίας Βλάχος παρουσιάζει το Αυγό του φιδιού του Ingmar Bergmann 
και η Αρετή Σπυροπούλου το Μέλι (Bal) του Σεμίχ Καπλάνογλου. Στα Βιβλία ο Χάρης Μωρί-
κης παρουσιάζει την «Έννοια του Αρνητικού στην Ψυχανάλυση», μία μονογραφία της Ελλη-
νικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και η Χρυσή Γιαννουλάκη το βιβλίο «Ένας τόπος ασφαλής» 
του Leston Havens με κριτικές απόψεις για τις ψυχοθεραπείες.

Στο παρόν τεύχος το πλήθος των άρθρων που είχαν υποβληθεί και η ποιότητά τους δέσμευ-
σαν τον διαθέσιμο χώρο και έτσι η συνέντευξη που είχαμε ετοιμάσει με τον Κώστα Γεωρ-
γουσόπουλο με θέμα τον «Οιδίποδα Τύραννο» μετατίθεται για ένα από τα επόμενα τεύχη. 

Η εμβάθυνση στις έννοιες αλληλοπροσδιορίζεται με την κλινική της ψυχανάλυσης και δη-
μιουργεί ένα γόνιμο πεδίο ανάπτυξης της σκέψης και της πράξης. Ελπίζουμε ότι οι αναγνώ-
στες που θα διαβάσουν αυτό το τεύχος θα αισθανθούν ότι κινούνται στην κατεύθυνση αυτήν.

Ιωάννης Βαρτζόπουλος, Νίκος Λαμνίδης
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Η Μητέρα στην Ψυχανάλυση

ό «διάλογος» των Σάββα Σαββόπουλου (Σ.Σ.) και Αθανασίου Αλεξανδρίδη (Α.Α.) με θέμα  
«Η Μητέρα στην Ψυχανάλυση» έλαβε χώρα στην Αγία Παρασκευή, το Σάββατο 14 δεκεμ-
βρίου 2013. τη συζήτηση εκ μέρους του όιδίποδα συντόνισε ο Ιωάννης Βαρτζόπουλος (Ι.Β.).

Ι.Β.: Σας ευχαριστώ για την προθυμία σας να συμμετέχετε σε αυτόν τον διάλογο. Θα ξεκινήσου-
με με τον Freud. έίχε η μητέρα στον Freud τη σημασία που της αποδίδουμε σήμερα; Η μητέρα 
στον Freud είχε τη θέση της στο οιδιπόδειο, έχουμε όμως αναφορές στην προοιδιπόδειο μητέρα;

Η υιοθέτηση της αυτοερωτικής φάσης και του πρωτογενούς ναρκισσισμού εκ μέρους του δεν 
θέτει το θέμα αναπτυξιακών φάσεων χωρίς την παρουσία της μητέρας, δεν αποδίδει στη μητέ-
ρα έναν ύστερο ρόλο;

Α.Α.: θα έλεγα ότι η μητέρα στον Freud δεν έχει τη σημασία που της αποδίδουμε σήμε-
ρα. Η έννοια της μητέρας και της μητρικής φροντίδας έχει προσλάβει σήμερα μεγάλες δι-
αστάσεις σε ειδικές εκφάνσεις της ψυχοπαθολογίας. Έχει μελετηθεί επίσης σε σημαντι-
κό βαθμό η προοιδιπόδεια λειτουργία της μητέρας. θα συμφωνούσα με την ερώτηση που 
θέτει ο Οιδίποδας ότι ο Freud γνωρίζει πρώτα την οιδιπόδεια μητέρα μέσα από την κλι-
νική των νευρώσεων. Με τις μελέτες του για την υστερία γνωρίζει ήδη τον ρόλο της μη-
τέρας στον οιδιπόδειο χώρο. Όμως ο Freud δεν αργεί να γνωρίσει την προοιδιπόδειο μη-
τέρα και ως ορόσημο μπορούμε να θεωρήσουμε τα τρία δοκίμια του 1905 όπου θέτει το 
θέμα της ανακλιτικής λειτουργίας. Στο άρθρο αυτό οι ενορμήσεις αυτοσυντήρησης δια-

Ο Σάββας Σαββόπουλος (savvassav@yahoo.gr) είναι ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, διδάσκων της Ελληνι-
κής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ψυχοσωματικής Εταιρείας και μέλος της 
Ψυχοσωματικής Εταιρείας των Παρισίων.

Ο Αθανάσιος Αλεξανδρίδης (athanasiosalexandridis@yahoo.gr) είναι ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος, ψυχα-
ναλυτής, διδάσκων της Ελληνικής και της Γαλλικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, μέλος της διεθνούς Ψυχα-
ναλυτικής Ένωσης.
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πλέκονται με τις σεξουαλικές ενορμήσεις και ουσιαστικά βρίσκουν την υποστήριξή τους 
από το αντικείμενο μητέρα που στο συγκεκριμένο κείμενο υποστασιοποιείται στο στή-
θος. Η μητέρα λοιπόν δίδεται από νωρίς στο φροϋδικό έργο ως το απαραίτητο αντικεί-
μενο στο οποίο θα έρθουν να ακουμπήσουν οι ενορμήσεις και οι διεγέρσεις του παιδιού 
ώστε να πάρουν μορφή. Συγχρόνως η συνάντηση με το κατάλληλο αντικείμενο, η ικανο-
ποίηση και η συνακόλουθη πτώση της διέγερσης γεννά μία εμπειρία, η οποία θα αρχίσει 
να εγγράφεται και να δημιουργεί ψυχικά παράγωγα.

Στο ερώτημα εάν ο Freud αποδίδει στη μητέρα έναν ύστερο ρόλο λόγω της υιοθέτησης 
της αυτοερωτικής φάσης από την οποία απουσιάζει η μητέρα, θα απαντούσα ότι ο Freud 
έχει ήδη ανακαλύψει τη λειτουργία της μητέρας ως έρεισμα. Όταν μιλά για αυτοερωτι-
σμό εννοεί μία συνθήκη ψυχικής οικονομίας, όπου η μητέρα υπάρχει αλλά δεν εμφανίζε-
ται ψυχικά. Το αρχικό εγώ είναι ένα εγώ-ευχαρίστηση και οτιδήποτε έρχεται από έξω και 
είναι ταιριαστό και συμβατό, το θεωρεί δικό του. Αυτός είναι ο αυτοερωτισμός. Η ψυχο-
νοητική κατάσταση της περιόδου αυτής δεν επιτρέπει την αντίληψη του διαφοροποιημέ-
νου αντικειμένου, γι’ αυτό είναι αυτοερωτική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το αντικείμενο 
μητέρα δεν λειτουργεί αυτήν την περίοδο.

Ι.Β.: Αυτό είναι ρητά διατυπωμένο ή μία εν δυνάμει ερμηνεία;

Α.Α.: Είναι μία ερμηνεία στα κείμενα. Ο αυτοερωτισμός στον Freud είναι μία πρώτη συν-
θήκη ύπαρξης του ψυχικού κόσμου, αλλά αν συνδυάσουμε τα κείμενά του, προϋπόθεση 
για την ψυχική λειτουργία είναι η ανάκλιση, το έρεισμα. 

Ι.Β.: Στο αντικείμενο ανάγκης;

Α.Α.: Το οποίο δεν είναι μόνο αντικείμενο ανάγκης, γρήγορα είναι και αντικείμενο ευχα-
ρίστησης και διαπλέκεται η ανάγκη και η ευχαρίστηση.

Σ.Σ.: Νομίζω, ότι με τον Freud η έννοια της μητέρας, λόγω της εισαγωγής της σεξουαλι-
κότητας στη σχέση της με το παιδί της, παίρνει νέες διαστάσεις. Έως τότε η παράμετρος 
της παιδικής σεξουαλικότητας δεν είχε ληφθεί συστηματικά υπόψη από τις επιστήμες, 
ούτε και από τη φιλοσοφία. Ο Freud με τη δική του ανάγνωση του Οιδίπους Τύραννος και 
την κατανόηση που μας πρόσφερε στις νευρώσεις, έθεσε τις ψυχαναλυτικές βάσεις για τον 
προσδιορισμό της έννοιας μητέρα, διευρύνοντάς την κατ’ αυτόν τον τρόπο. Όπως ακρι-
βώς και στη μελέτη του για το πένθος και τη μελαγχολία, επέτυχε να αλλάξει τις απόψεις 
που είχε έως τότε ο κόσμος για το πένθος, μια και με τη δική του θεώρηση εμπλούτισε την 
έννοια πένθος με άλλες διαστάσεις. Η έννοια της μητέρας γίνεται με τον τρόπο αυτόν, 
στο ψυχαναλυτικό πεδίο, μία σύνθετη έννοια, η οποία μας παραπέμπει τόσο στο σωματι-
κό όσο και στο ψυχικό, τόσο στο φυσικό όσο και στο πολιτισμικό, τόσο στη ζωή όσο και 
στον θάνατο. Από την άλλη πλευρά, η σύγχρονη κλινική μάς εισάγει, διά της έννοιας της 
μητρικής διαχείρισης, στο πλήρες και στο κενό, στο οικείο και στο ανοίκειο, στο βίαιο και 
στο μη-βίαιο. Όλα αυτά τα ζητήματα τίθενται ήδη στο έργο του Freud ως ερωτήματα, αν 
και όχι άμεσα, διότι ο Freud πρόβαλλε στην έννοια μητέρα την εξιδανικευμένη μορφή της 
μητέρας του Αμαλίας. Ουσιαστικά ο Freud μελέτησε τα θέματα της θηλυκότητας μετά τον 
θάνατο της Αμαλίας, στα ενενήντα της. δεν είναι τυχαίο ότι στα κείμενά του αναφερόταν 
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στις θεές της Εφέσου, την Άρτεμη και την Παναγία, δηλαδή σε θείες μορφές, απαλλαγ-
μένες από τη γεννητική σεξουαλικότητα. Μάλιστα η Παρθένος Μαρία θεωρείται η φετι-
χοποιημένη καλοσύνη της μητέρας. 

Το βρέφος, λόγω της ανάγκης που έχει για το προϊόν γάλα, μέσω της σαγηνευτικής πα-
ρέμβασης της μητέρας, ανακαλύπτει την επιθυμία για το αντικείμενο-στήθος. Η μητέρα 
γίνεται η απαραίτητη πλανεύτρα που θα του ξυπνήσει τη σεξουαλικότητα. Μην ξεχνά-
με ότι στα χρόνια του Freud βρισκόμαστε σε μια φαλλοκεντρική εποχή, όπου ηγεμόνευε 
η πατρική αυθεντία. Από το «Αναστολή, σύμπτωμα και άγχος» το 1926 αρχίζει να περι-
γράφεται η μητέρα ως μία σημαντική φιγούρα που συμμετέχει στη δημιουργία του άγχους 
αποχωρισμού. Όμως, θα έλεγα ότι η προοιδιπόδεια μητέρα είναι επίσης παρούσα τόσο 
στον «Μωυσή», όσο και στο «Τοτέμ και Ταμπού», όπου είναι εμφανείς οι αναφορές του 
σε πιο πρώιμες μητρικές μορφές. Ξέρουμε βέβαια ότι ο Freud δεν αισθάνθηκε ποτέ άνε-
τα σε μία μητρική θέση στη μεταβίβαση. Ο ίδιος δε ομολογούσε ότι δεν μπορούσε να αι-
σθανθεί ως γυναίκα, ως μητέρα όταν εργαζόταν με τις υστερικές ασθενείς του. Αισθανό-
ταν σαφώς πιο άνετα στη θέση του πατέρα.

Ι.Β.: Απέδιδε ο Freud στην οιδιπόδεια μητέρα έναν ρόλο όχι τόσο εμφανή και καθοριστικό όσο 
αυτόν του οιδιπόδειου πατέρα;

Σ.Σ.: Στο οιδιπόδειο για τον Freud πρωτεία έχει ο πατέρας. Η μητέρα είναι βέβαια το 
αντικείμενο της επιθυμίας. Στον αυτοερωτισμό το αντικείμενο της ενόρμησης είναι το ίδιο 
το σώμα, δεν είναι ένα εξωτερικό αντικείμενο. υπάρχει δηλαδή και εδώ το αντικείμενο-
στόχος της ενόρμησης, αλλά το υποκείμενο εδώ δεν έχει ανάγκη από το εξωτερικό αντι-
κείμενο για να ικανοποιηθεί.

Ι.Β.: Αυτός ήταν ο αρχικός ορισμός.

Σ.Σ.: Ναι. Για την κατανόηση της ανάπτυξης του αυτοερωτισμού οφείλουμε πολλά στον 
Laplanche, ο οποίος μας έδειξε τη σημασία της πρωταρχικής επένδυσης του σώματος από 
τη μητέρα, ώστε να λειτουργήσει στη συνέχεια ένας δομών αυτοερωτισμός. Στο ξετύλιγμα 
αυτής της διαδικασίας μεταδίδεται και το αινιγματικό μήνυμα της μητέρας.

Α.Α.: Αυτά που είπε ο Σάββας Σαββόπουλος είναι πολύ σημαντικά. Αυτό που θα ήθελα 
να επισημάνω στο σημείο αυτό είναι ότι η εισαγωγή του άγχους αποχωρισμού έρχεται 
πολύ αργά. Είναι σχεδόν σαν μία ιδέα που δεν μπορεί να την αντέξει. Στο Fort-Da, ο μι-
κρός ζει έναν αποχωρισμό. Ο Freud δεν τον κάνει να υποφέρει από τον αποχωρισμό, του 
δίνει αμέσως μία δυνατότητα να το διαχειριστεί. Στο κείμενο για τον Da Vinci δεν υπάρ-
χει πένθος για τον αποχωρισμό από τη μητέρα. Και εκεί ίσως μας δίνει μία καλή απά-
ντηση για το πώς αντιλαμβάνεται τον αυτοερωτισμό και τον ναρκισσισμό. Ο Freud έχει 
στο μυαλό του αυτό που λέει ο Winnicott στη συνέχεια, ότι αρχικά επενδύεται η μητέρα 
ως εξωτερικό αντικείμενο, τη στιγμή όμως που πρόκειται να γίνει ψυχική αναπαράσταση 
του εξωτερικού αντικειμένου, έχουμε στροφή προς εαυτόν και ναρκισσιστική επένδυση. 
Νομίζω ότι στο μυαλό του Freud ο αυτοερωτισμός δεν αντιστοιχεί σ’ ένα ψυχικό μόρφω-
μα, είναι κυρίως μία συνθήκη διάταξης των ψυχικών ενεργειών και χάρις στο έρεισμα που 
δεν αναπαρίσταται γίνεται μία στροφή προς εαυτόν. Το πρώτο αντικείμενο που επενδύ-
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εται είναι το Εγώ και οι λειτουργίες του ενώ ταυτόχρονα γίνεται το πέρασμα στον ναρ-
κισσισμό. Μετά θα γίνει η κίνηση προς το αντικείμενο, το οποίο θα είναι ένα αντικείμε-
νο που θα αναπαριστά.

Σ.Σ.: Να πούμε ότι στον αυτοερωτισμό οι ενορμήσεις είναι μερικές και ότι η κάθε μία ικα-
νοποιείται ξεχωριστά. Το πέρασμα από τον αυτοερωτισμό στον ναρκισσισμό σηματοδο-
τεί την ενοποίηση αυτού του συστήματος. θα υπάρξει μία σύγκλιση των ενορμήσεων, μία 
ομογενοποίηση που θα κατατείνει στο πάντρεμά τους.

Ι.Β.: Μία σύγκλιση στο αντικείμενο μητέρα.

Σ.Σ.: Πρώτα στο ίδιο το σώμα.

Α.Α.: Η μητέρα έχει δουλέψει ώστε οι διάφορες ερωτογόνες ζώνες και οι ενορμήσεις στις 
οποίες δίνουν γέννηση, στοματικές, πρωκτικές, γενετήσιες, συγκλίνουν προς ένα αντικεί-
μενο. Το αντικείμενο αυτό όμως δεν αναπαριστάται διότι προέχει η ανάγκη της ομοιογε-
νοποίησης με τον σχηματισμό ενός αντικειμένου πιο σταθερού που είναι ο ίδιος ο εαυτός 
και που τότε αρχίζει και αναδεικνύεται. Εδώ θεωρώ ότι υπάρχει μια σταθερή κίνηση αυ-
τοσυντήρησης. Εάν μπορώ να χτίσω κάτι, προέχει να χτίσω μια εικόνα δική μου.

Για να επανέλθουμε στο ερώτημα της μητέρας στο οιδιπόδειο, η σκέψη του Freud καθο-
ρίζεται από το άγχος ευνουχισμού. Η μητέρα είναι το πρώτο αντικείμενο που κάνει τη σύ-
γκλιση και στα δύο φύλα. Και αμέσως, τουλάχιστον προς την κόρη, τίθεται το αντικείμενο 
της απειλής του ευνουχισμού. Ή, μάλλον, ακόμη πιο άγρια, η μητέρα είναι αυτή που φέ-
ρει την απειλή του ευνουχισμού, αυτή η οποία δηλώνει στην κόρη ότι είναι ευνουχισμένη.

Ι.Β.: Η κλασική άποψη είναι ότι το αγόρι διαπιστώνει πως το κορίτσι δεν έχει εξωτερικά γεν-
νητικά όργανα και τότε φοβάται ότι ο ανταγωνισμός με τον πατέρα θα οδηγήσει στον ευνουχισμό, 
έτσι δημιουργείται το άγχος ευνουχισμού. 

Α.Α.: Ο Freud στα ύστερα κείμενά του αναφέρει ότι η απειλή του ευνουχισμού εκφέρεται 
από την μητέρα στο όνομα του πατρός και προς το αγόρι και προς το κορίτσι. Πολύ πε-
ρισσότερο όμως προς το κορίτσι. Είναι η μητέρα που τη βάζει στην πραγματικότητα της 
ευνουχισμένης κόρης. Η κόρη υποχρεωτικά θα φαντασιώσει αργότερα ότι θα πάψει να 
είναι ευνουχισμένη και ότι θα αποκτήσει το όργανο ή ότι η μητέρα ψεύδεται και έχει ένα 
όργανο κρυμμένο μέσα της. Έναν κρυμμένο φαλλό.

Σ.Σ.: o Green νομίζω αναφέρει στο βιβλίο του για το συναίσθημα «Le discours vivant» ότι 
σε κάθε άτομο εκτυλίσσεται ταυτόχρονα ένας θετικός και ένας αρνητικός Οιδίποδας. Φυ-
σιολογικά επικρατεί ο θετικός Οιδίποδας και στα δύο φύλα. Ο Freud λέει σχετικά με το 
κορίτσι ότι προσεγγίζει τη μητέρα, αλλά απογοητεύεται διότι ανακαλύπτει ότι η κλειτο-
ρίδα της δεν θα γίνει ποτέ πέος. Στρέφεται τότε προς τον πατέρα, από τον οποίο επιθυ-
μεί να αποκτήσει το παιδί-πέος. Το κορίτσι, για να επενδύσει πραγματικά τη θηλυκότητά 
της, έχει δύο υφάλους να ξεπεράσει, ο πρώτος είναι ο φθόνος του πέους, όπως επεσήμα-
νε ο Freud και ο δεύτερος η φαλλική θέση. Χρειάζεται η αγάπη του πατέρα για να αφήσει 
το κορίτσι αυτές τις δύο αμυντικές θέσεις.
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Α.Α.: Όχι τόσο την αγάπη, όσο το «παραμύθιασμα» που θα της κάνει ο πατέρας.

Σ.Σ.: Αυτό παραπέμπει στην ταύτιση.

Α.Α.: Ναι, ταύτιση, illusion. Ο Freud μιλά πάντα από την πλευρά του υποκειμένου. Το 
κορίτσι πρέπει να φαντασιωθεί ότι ο πατέρας την επιθυμεί. Το λέω αυτό για να κάνω τη 
διάκριση μεταξύ αγάπης και επιθυμίας, μεταξύ αγάπης και έρωτος.

Σ.Σ.: Για τον Freud πρόκειται για αποσεξουαλικοποιημένο έρωτα. Χρειάζεται μία αποσε-
ξουαλικοποιημένη επένδυση της κόρης από τον πατέρα ώστε να λάβει χώρα το πέρασμα 
αυτό για το οποίο μιλούσαμε πριν. Λιβιδινική επένδυση σημαίνει έρως.

Α.Α.: Αυτόν πρέπει να φανταστεί το κορίτσι.

Σ.Σ.: Όταν αυτό δεν συμβεί έχουμε ενδεχομένως δυσκολίες στην ψυχοσεξουαλική του 
εξέλιξη. Ο πατέρας συντροφεύει το κορίτσι όταν αυτό αποχωρίζεται τη μητέρα. Η μετά-
βαση που θα πραγματοποιήσει αυτό προς τον πατέρα, λόγω της απογοήτευσής της από 
τη μητέρα, μπορεί να υποστηριχτεί από αυτόν. Ορισμένες φορές, όμως, όταν αργότερα 
ο πατέρας έρχεται σε επαφή με την έφηβη κόρη του, η οποία αποκτά πλέον και εξωτερι-
κά χαρακτηριστικά γυναίκας, απομακρύνεται από αυτήν, απειλούμενος συχνά από τις οι-
διπόδειες επιθυμίες του και την εγκαταλείπει. Τότε, αυτά τα κορίτσια, στην ενήβωση, βι-
ώνουν ερήμωση μέσα τους, γιατί τους στερείται η δυνατότητα που προσφέρει η εφηβεία 
να επαναβιώσουν το οιδιπόδειο και να το διαπραγματευτούν με ευνοϊκότερο τρόπο, κάτι 
που μάλλον διευκολύνει τις παλινδρομήσεις προς φαλλικές θέσεις. Σε ορισμένες τέτοιες 
περιπτώσεις, που μελλοντικά θα εμφανίσουν σωματοποιήσεις ή κατάθλιψη, συχνά διαπι-
στώνουμε τόσο τη φαλλικότητα όσο και τον φθόνο του πέους να υφίστανται ως ζητήμα-
τα σημαντικά. Φαίνεται ότι η δύσκολη σχέση με τον πατέρα δεν επιτρέπει την εγκατά-
σταση και την εξέλιξη μιας αποσεξουαλικοποιημένης επένδυσης από εκείνον, κάτι που 
νομίζω θα έδινε τη δυνατότητα στο κορίτσι να προχωρήσει σε επενδύσεις πάνω και σε 
άλλα αντικείμενα.

Α.Α.: Η φαλλικότητα στηρίζεται και σε μία φαντασίωση που έχει το κορίτσι ότι η μητέ-
ρα έχει και αυτή έναν φαλλό που δεν της τον έχει δώσει. Και είναι ένας πρωτογενής θη-
λυκός φαλλός; Μπορούμε να μιλήσουμε για αρσενικό και θηλυκό φαλλό ή είναι ο φαλ-
λός του πατέρα;

Σ.Σ.: o Freud υποστηρίζει ότι η μητέρα πριν από τη διαφοροποίηση των φύλων μπορεί 
να αναπαρίσταται από το νήπιο ως ανδρόγυνο, να έχει δηλαδή πέος. διότι είναι μία μη-
τέρα μη ευνουχισμένη. Αυτήν τη φαντασίωση μπορεί να τη συντηρεί η μητέρα ευνουχί-
ζοντας τον πατέρα και με αυτήν τη μητρική στάση μπορεί να ταυτιστεί και η κόρη της, 
οπότε τα πράγματα επιδεινώνονται. Στην περίπτωση του κοριτσιού, ειδικά για την επέν-
δυση της θηλυκότητάς του, απαιτείται να έχει προηγηθεί η επένδυση των γεννητικών του 
οργάνων από τη μητέρα και τον πατέρα. Προϋπόθεση αυτής της επένδυσης αποτελεί η 
επένδυση των γεννητικών οργάνων της μητέρας από την ίδια, δηλαδή η ίδια η μητέρα να 
επενδύσει το άνοιγμα του κόλπου, τον ίδιο τον κόλπο και τα έσω γεννητικά όργανά της, 
ώστε να μπορέσει να πράξει ανάλογα και η κόρη της.
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Α.Α.: Νομίζω ότι υπάρχουν δύο φαλλοί. Ο πατρικός και ο μητρικός που είναι και πιο σκο-
τεινός. Ο πατρικός, ο πιο εμφανής, πράγματι δίνεται από τη γραμμή που μας έχει δώσει 
ο Freud, το κόπρανο, το παιδί, το πέος. Αλλά ο μητρικός φαλλός πρέπει να κρυφτεί πίσω 
από τη διεγερσιμότητα των γεννητικών οργάνων. Χρειάζεται η επένδυση και των δύο γο-
νέων ώστε να προκύψει η γυναικεία σεξουαλικότητα. Ο φαλλός όμως παραμένει ως υπό-
λειμμα μέσα. Είναι ένα στοιχείο που το βλέπουμε στη γυναικεία ψυχρότητα ή ακόμη και 
στη στειρότητα. Η ανάλυση στις περιπτώσεις αυτές δεν μας δείχνει ένα αίσθημα ενοχής 
για την αιμομικτική απόλαυση που θα πάρει αυτή η γυναίκα. Η ανάλυση στις περιπτώ-
σεις αυτές μας παρουσιάζει τον πατέρα ως εξαφανισμένο και μια μητέρα που διεκδικεί ως 
δικά της τα όργανα της μητέρας. Η δυνατότητα της γυναίκας να έχει την ηδονή είναι σαν 
να έχει την επικύρωση ότι και αυτή έχει τον φαλλό που είχε και η μητέρα. Και τότε έρχε-
ται η φαντασίωση ότι αυτό που θα υποστεί, εφόσον υπάρξει η απόδειξη της φαλλικότη-
τάς της μέσω της ηδονής ή της τεκνοποιίας, δεν θα είναι μία απειλή ευνουχισμού από τη 
μητέρα αλλά μία απειλή ακρωτηριασμού και γι’ αυτό καταργεί και «νεκροποιεί», νεκρώνει 
αυτές τις λειτουργίες. θα έλεγα λοιπόν ότι ο πατρικός φαλλός είναι πιο διαχειρίσιμος δι-
ότι εγγράφεται πολύ περισσότερο μέσα στο συμβολικό.

Ι.Β.: Και υποστηρίζεται από αντιληπτικά στοιχεία.

Σ.Σ.: Είναι πιο κοντά στο πέος με λίγα λόγια.

Α.Α.: Βεβαίως. Ενώ η φαλλικότητα, η διεγερσιμότητα του κόλπου και της κλειτορίδας εί-
ναι πολύ λιγότερο αναπαραστάσιμη και πέφτει σίγουρα πολύ πιο εύκολα στην παιδική 
αμνησία. Και δίνει κατά τη γνώμη μου μεγάλες και δύσκολες μορφές παθολογίας όπως η 
ψυχρότητα και η ψυχογενής στειρότητα.

Σ.Σ.: Η ανάπτυξη αυτής της φαλλικότητας είναι κάτι αμυντικό στην αίσθηση της απώ-
λειας, της έλλειψης, του ευνουχισμού. Ο Grundberger έλεγε ότι ο φαλλός αποτελεί τη γέ-
φυρα ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές της πρωταρχικής σκηνής, ούτως ώστε να μην 
υπάρχει έλλειψη. Από την άποψη αυτή η φαλλικότητα δεν είναι απαραίτητα νοσογόνος.

Α.Α.: Καθόλου. Αντίθετα είναι οργανωτής.

Σ.Σ.: Οργανώνει τα πράγματα ούτως ώστε να μην κυριαρχεί η τραυματική έλλειψη και να βι-
ωθεί η ζωή ικανοποιητικά. Οι περιπτώσεις των τραυματικών ελλείψεων οδηγούν συχνά στη 
δημιουργία ναρκισσιστικών παθολογιών. Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη μίας υπερβολι-
κής φαλλικότητας, η οποία ωθεί τη γυναίκα να απεμπολά τη θηλυκότητά της και τον άνδρα 
να αρνητικοποιεί τη θηλυκή του διάσταση, συνιστά τελικά μία άρνηση, αν όχι μια διάψευση 
της θηλυκότητας, απαραίτητης για τον σχηματισμό της ψυχικής αμφιφυλοφιλίας. Ουσιαστι-
κό ζήτημα είναι το πώς θα διαπραγματευθεί κανείς στην ανάλυση αυτήν τη φαλλική θέση.

Α.Α.: Γιατί είναι οργανωτική η φαλλικότητα; διότι έρχεται να δώσει υπόσταση μεταβλητού 
αντικειμένου και στα αντικείμενα των προηγούμενων θέσεων, οι οποίες διέπονται περισσό-
τερο από την καταστροφικότητα. Στη στοματική φάση το αντικείμενο εξαφανίζεται απολύ-
τως. Στην πρωκτική μπορεί να υπάρχει νεκροποιημένο. Και ξαφνικά δημιουργείται μια συν-
θήκη όπου το όργανο μπορεί να υπάρχει μ’ έναν παιγνιώδη τρόπο και να μετακινείται από 
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άτομο σε άτομο: ο φαλλός δεν πεθαίνει ποτέ! tο ζήτημα είναι ποιος θα τον έχει. και είναι 
δυνατόν ο ένας να έχει τον πραγματικό, άλλος τον συμβολικό και άλλος τον φαντασιωσικό.

Ι.Β.: Η μοίρα του φαλλού εξαρτάται λοιπόν σε σημαντικό βαθμό από τη στάση της μητέρας.

Α.Α.: Η μητέρα παίζει οπωσδήποτε έναν ρόλο διότι καταρχήν δέχεται να μην είναι πλέον 
αντικείμενο των επενδύσεων. υποστηρίξει τη στροφή της κόρης προς τον πατέρα. Αρνεί-
ται στον γιο ότι θα είναι το αντικείμενο της επιθυμίας και του επιτρέπει να στραφεί προς 
άλλες γυναίκες. Εδώ συναντάμε την αναλυτική συνθήκη με την έννοια της ματαίωσης.  
Ο Laplanche την είχε αποδώσει ως μία θέση άρνησης της μητέρας να παραμείνει αντι-
κείμενο επιθυμίας του γιου ή άρνησης να διεκδικήσει την κόρη στο επίπεδο της πρωτογε-
νούς ομοφυλοφιλίας ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να κάνουν επενδύσεις προς άλλα 
αντικείμενα. Με αυτήν την έννοια θα έλεγα ότι η στάση που υιοθετούμε μέσα στην ανα-
λυτική συνθήκη, η στάση της στέρησης, προσομοιάζει της στάσης της μητέρας. «Ξέρω 
ότι τρελαίνεσαι από την επιθυμία να αποδεχθώ τις επενδύσεις σου, διότι θεωρείς ότι εγώ 
έχω τον φαλλό της σκέψης και θέλεις να ενωθείς μαζί μου και να τον πάρεις και εγώ σιω-
πώ για να επιτρέψω τις επενδύσεις σου να κινηθούν προς άλλα αντικείμενα, να διευρύνεις 
τη σκέψη σου και να δημιουργήσεις τον δικό σου φαλλό». Βεβαίως υπάρχει και η διάστα-
ση της αυτογένεσης που εισήγαγε o Bion και η Aulagnier. Αλλά και ο Freud είχε υποστη-
ρίξει ότι είναι έμφυτο το πρόγραμμα των φαντασιώσεων και των επενδύσεων ότι θα πάμε 
προς τη μητέρα και τον πατέρα και το οιδιπόδειο σύμπλεγμα. Τα πράγματα θα «κυλή-
σουν» αν δεν υπάρχει σοβαρή διαταραχή. Είναι όμως σημαντικό ο πατέρας και η μητέρα 
να κρατήσουν τις προβλεπόμενες θέσεις. Στον Freud δεν είναι αυτοί που δημιουργούν το 
πρόγραμμα. Ενώ σε κάποιους μεταγενέστερους τίθεται το ζήτημα ότι το πρόγραμμα δη-
μιουργείται από τη δράση με το αντικείμενο. Εκεί είναι, θεωρώ, η μεγάλη επιστημολογική 
τομή. Ένας σχετικά καλός πατέρας, μία σχετικά καλή μητέρα αρκούν και το ενυπάρχον 
πρόγραμμα θα τρέξει, ενώ στην άλλη οπτική ο πραγματικός και φαντασιωσικός γονέας 
δημιουργούν το πρόγραμμα.

Σ.Σ.: Εδώ τίθεται το θέμα της φυλογένεσης και της οντογένεσης που δύσκολα κανείς μπο-
ρεί να αμφισβητήσει. Πώς θα κάνουμε την οικονομία του ασυνειδήτου χωρίς τις πρωταρ-
χικές φαντασιώσεις, χωρίς την πρωταρχική απώθηση; Οι πρωταρχικές φαντασιώσεις που 
μεταβιβάζονται φυλογενετικά ενεργοποιούνται και μπορούν να συμβολοποιηθούν στη σχέ-
ση του υποκειμένου με τα αντικείμενα που το περιβάλλουν. Αλλιώς μένουν ως κενά σχήμα-
τα, εάν το υποκείμενο δεν διαπραγματευτεί κυρίως με τους γονείς τις τρεις βασικές πρω-
ταρχικές φαντασιώσεις, της αποπλάνησης, του ευνουχισμού και της πρωταρχικής σκηνής,  
οι οποίες επίσης αλληλοσυνδέονται. Εάν αφαιρέσουμε όλη αυτήν την προϋπάρχουσα αν-
θρώπινη εμπειρία που μεταφέρεται στον καθέναν μας φυλογενετικά και ωθεί το υποκείμε-
νο να τη μορφοποιήσει, πώς θα συνδεθούμε με τον κόσμο; Αυτές οι πρωταρχικές φαντα-
σιώσεις είναι σαν προαπεικονίσεις των διυποκειμενικών σχέσεων που θα εγκατασταθούν. 
Ο Bion εισήγαγε την έννοια της προέννοιας (preconception) για να αποδώσει το νόημα 
αυτού που προϋπάρχει και αναμένει να βρει το νόημα στην έννοια (conception), η οποία 
θα διασφαλιστεί με τη μεταλλακτική διαμεσολάβηση του αντικειμένου. Γενικότερα, φαί-
νεται ότι κάτι προϋπάρχει σε προ-συμβολική κατάσταση, το οποίο αναμένει να πάρει την 
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οριστική μορφή του στη συνάντηση με το αντικείμενο. Ορισμένες φορές βέβαια η μητέρα, 
η αρχαϊκή μητέρα, λειτουργεί μη αποδεχόμενη και μη υποτασσόμενη στον νόμο του πα-
τέρα. Και ως νόμο του πατέρα δεν εννοούμε τον νόμο ενός συγκεκριμένου πατέρα, αλλά 
τον νόμο του μεγάλου Άλλου, τον νόμο στον οποίο υποτάσσεται πρώτος ο πατέρας και 
του οποίου είναι εγγυητής. Η μητέρα, που αγνοεί τον νόμο του πατέρα, εμποδίζει την αυ-
τονόμηση του παιδιού παίζοντας τον ρόλο, όπως έλεγε ο Lacan, του κροκόδειλου. Ενός 
κροκόδειλου που έχει το παιδί στο στόμα του. Και ποια είναι η επιθυμία του κροκόδειλου-
μητέρας; Είναι, λέει ο Lacan, αυτή του να κλείσει τα σαγόνια. Το μόνο που σώζει το παι-
δί είναι να βάλει ο πατέρας μία πέτρινη δοκό ανάμεσα στα σαγόνια. Αυτός είναι ο φαλλός 
που επιτρέπει τον αποχωρισμό. Ο φαλλός δεν ενώνει μόνο, δεν καλύπτει τα κενά, αλλά 
είναι και αυτός που επιτρέπει τον αποχωρισμό και την αυτονόμηση.

Ι.Β.: Θα λέγατε λοιπόν ότι το φροϋδικό έργο εμπεριέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που δίνουν στη 
μητέρα τη δυνατότητα να καθορίζει και να συμμετέχει σε όλες τις φάσεις της ψυχοσεξουαλικής 
εξέλιξης και σε όλες τις βαθμίδες της παθολογίας με έναν τρόπο που θα μπορούσε να χαρακτη-
ριστεί πολύπλευρος και του ίδιου επιπέδου και της ίδιας σοβαρότητας με τον πατέρα;

Σ.Σ.: Στο ύστερο έργο του, στον «Μωυσή», ο Freud επιφυλάσσει στη μητέρα τον ρόλο των 
αισθήσεων στη σχέση της με το παιδί. Στον πατέρα επιφυλάσσεται ο ρόλος του πνεύμα-
τος. Ο πατέρας είναι εκείνος που εισάγει τον Λόγο, τον πολιτισμό και χωρίζει με την πα-
ρέμβασή του το παιδί από τη σαρκική μητέρα. Σ’ αυτήν τη φροϋδική αντίληψη φαίνεται 
σαν να υφίσταται ένα είδος διχοτόμησης και αυτό είναι λίγο προβληματικό, γιατί μοιάζει 
σαν να μην μπορεί ο πατέρας να διαθέτει μία μητρική, σαρκική πλευρά και η μητέρα μια 
πιο πνευματική, πατρική πλευρά.

Α.Α.: Νομίζω ότι ο Freud μιλάει για εσωτερικά αντικείμενα και γι’ αυτό κάνει αυτόν τον 
διαχωρισμό.

Σ.Σ.: Έχω τη γνώμη ότι μιλά κυριολεκτικά. 

Α.Α.: Ο Freud μιλά συνεχώς για πατρική και μητρική λειτουργία, όχι για πατέρα και μητέρα.

Σ.Σ.: Στο Τοτέμ και Ταμπού συζητάει τη μητριαρχία, αλλά ο πατέρας είναι ήδη εκεί, με 
τη μορφή του Τοτέμ. Η μητριαρχία υποχωρεί και οι μητέρες υπάρχουν πλέον με τη μορ-
φή των μεγάλων θεών. Πάντα ο Freud θεωρούσε ότι ο ρόλος του πνεύματος είναι αρμο-
διότητα του πατέρα. Γνωρίζουμε ότι το βασιλόπουλο το φρόντιζε στα πρώτα χρόνια της 
ζωής του η μητέρα, ενώ αργότερα την εκπαίδευσή του αναλάμβαναν παπάδες, δάσκα-
λοι, κ.λπ., δηλαδή εκπρόσωποι της πατρικής λειτουργίας. Για τον Freud, όπως τουλάχι-
στον υποστηρίζει στον «Μωυσή», υφίσταται ένας ξεκάθαρος διαχωρισμός της μητρικής 
από την πατρική λειτουργία. Σε τούτο συμβάλλει βέβαια και το πολιτισμικό περιβάλλον.  
Η βιεννέζικη οικογένεια της Αυστριακής αυτοκρατορίας που μελετούσε ο Freud δεν είναι 
η ίδια με τη σημερινή οικογένεια. δεν είναι τυχαίο ότι από τις δεκαετίες του ’60 και του 
’70 υπάρχουν συγγραφείς που αναρωτούνται εάν υπάρχει μέλλον για τον ρόλο του πατέρα.

Α.Α.: Ναι, είναι ένα ουσιαστικό ερώτημα. Συνεχίζοντας στο ερώτημα του Γιάννη Βαρτζό-
πουλου, θα έλεγα, όπως και ο Σάββας Σαββόπουλος, ότι στο φροϋδικό έργο η μητέρα κρα-



ΟΙΔΙΠΟΥΣ XI    13

Η ΜΗτέρα ΣτΗν ΨΥχαναλΥΣΗ

τά κυρίως το αισθητικό μέρος και ο πατέρας είναι εισαγωγέας του νόμου και του λόγου. 
Έχουμε μία πιο στενή αντίληψη της μητέρας, ενώ η συνέχεια της θεωρητικής και κλινικής 
εργασίας ανέπτυξε διαφορετικά τη θέση της μητέρας. Προσωπικά δεν είμαι της άποψης 
να ανακαλύπτουμε μία φράση στο έργο του Freud και να λέμε ότι εμπεριέχει εν σπέρματι 
την οποιαδήποτε ιδέα, όπως ότι είχε προβλέψει όλες τις λειτουργίες που στη συνέχεια απο-
δόθηκαν στη μητέρα. Και με την Klein δεν έχουμε ουσιαστική μετακίνηση στο θέμα αυτό.  
Η Klein αποδέχεται τη λειτουργία των πρωταρχικών φαντασιώσεων και αρκετών δυνατο-
τήτων του ψυχικού οργάνου και για τον λόγο αυτόν δεν την απασχολεί το ερώτημα εάν η 
μητέρα δημιουργεί τις συνθήκες για την ψυχονοητική ανάπτυξη του παιδιού. Ενώ θα μπο-
ρούσαμε να πούμε ότι αυτό υπάρχει στο έργο της Anna Freud. H Anna Freud μελετά πώς 
γίνεται η διαδικασία ωρίμανσης του ψυχισμού. θα έλεγα ότι η μεγάλη εξέλιξη στην αντίλη-
ψη της συμμετοχής της μητέρας στην ψυχονοητική ανάπτυξη έρχεται με τον Winnicott, με 
τη δημιουργία δηλαδή του μεταβατικού χώρου, ο οποίος είναι ένας χώρος της illusion, της 
ψευδαίσθησης. Αυτό γίνεται χάρη στη λειτουργία της μητέρας. Η μητέρα εισάγει το διπλό, 
δηλαδή το μεταβατικό αντικείμενο, ένα not-me, δηλαδή υπάρχει και ένα me. Έτσι γίνεται 
η σύγκριση, εισάγεται αυτό το διπλό πάνω στο ίδιο το αντικείμενο και η σκέψη αρχίζει να 
διαχωρίζει εάν αυτό είναι της τάξης της ψευδαίσθησης, της σκέψης ή της πραγματικότητας.

Σ.Σ.: Εδώ ίσως πρέπει να πούμε κάτι για τον καθρέφτη και το καθρέφτισμα, έννοιες που 
συνδέουν δύο μεγάλους διανοητές της ψυχανάλυσης, τον Winnicott και τον Lacan. Στη 
δόμηση του ψυχισμού του παιδιού είναι σημαντική η διαδικασία του καθρεφτίσματος της 
μιας ματιάς στην άλλη, ανάμεσα στο παιδί και τη μητέρα του, εγώ θα έλεγα τον γονιό του, 
καθρέφτισμα που συνοδεύει τη συναισθηματική ανταλλαγή που συμβαίνει μεταξύ παιδιού 
και μητέρας. Το πώς χτίζεται ο ψυχισμός του παιδιού μέσα από το είδωλό του που αντι-
λαμβάνεται να μορφώνεται στα μάτια της μητέρας του μας έδειξε ο Winnicott. Μια τέ-
τοια προσέγγιση απουσιάζει από το έργο του Freud. Στην περίφημη εργασία του για το 
στάδιο του καθρέφτη, ο Lacan μίλησε για εκείνη την ιδιαίτερη φάση της συνάντησης του 
παιδιού με την εικόνα του, την οποία του την επιστρέφει ο άλλος-καθρέφτης και για το 
πώς συγκροτείται το εγώ του παιδιού μέσα από αυτήν την εικόνα. Ο Lacan βέβαια δεν 
είχε συνδέσει τον καθρέφτη με τα μάτια της μητέρας. 

I.B.: Αυτό έκανε ο Winnicott;

Σ.Σ.: Ναι, και μετά άλλοι αναλυτές εργάστηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο Lebovici 
επέμεινε στη σημασία της καθρεφτικής σκέψης και στην αμοιβαιότητα αυτής της διαδι-
κασίας. Το βρέφος βλέπει στο πρόσωπο της μητέρας τον εαυτό του και η μητέρα τον δικό 
της στο πρόσωπο του παιδιού. Αυτό το αμοιβαίο καθρέφτισμα ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο 
ζευγάρια μάτια συνεχίζεται μέχρι το άπειρο.

Α.Α.: Ακριβώς διότι είναι δύο είδωλα. Η μητέρα στέκεται μπροστά στο παιδί, αναφέρομαι 
στο στάδιο του καθρέφτη του Lacan, το 1936. Στέκεται ως ένα ενιαίο είδωλο και απευθύ-
νεται στο παιδί ως ένα ενιαίο είδωλο. Η μητέρα είναι η υπόσχεση προς το κατακερματι-
σμένο, μη απαρτιωμένο παιδί ότι θα είναι και αυτό μία ολότητα. Έχουμε λοιπόν δύο εί-
δωλα απέναντι το ένα στο άλλο και ένα κάλεσμα για την απαρτίωση. Η μητέρα, η ύπαρξή 
της είναι απόδειξη για την απαρτίωση.
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Σ.Σ.: Όταν ενοποιείται ως είδωλο.

Α.Α.: …κάνει μία ενοποιητική διαδικασία των διεγέρσεών του.

Σ.Σ.: Αυτό που έχει σημασία για την κατανόηση του σταδίου του καθρέφτη είναι ότι το παι-
δί από έξι μηνών έως δυόμισι ετών ταυτίζεται με τη συμπεριφορά του άλλου. Με αυτό που 
βλέπει στον άλλον. Για παράδειγμα κλαίει το ένα παιδάκι επειδή βλέπει ένα άλλο παιδάκι να 
πέφτει. Πρόκειται για μια πραγματική αιχμαλωσία του παιδιού από την εικόνα του άλλου.

Α.Α.: Εδώ έρχεται και η μεγάλη σημασία της μίμησης στην αναλυτική πράξη που εισήγα-
γε ο Gaddini. Αρχίζει από νωρίς και ως ψυχική δυνατότητα δεν χάνεται ποτέ. Και όπως 
λέει, όταν στις παλινδρομήσεις καταρρέει η πιο εξελιγμένη ταύτιση, επανέρχεται ως κά-
ποια λύση η μιμητική ταύτιση.

Σ.Σ.: Έτσι το παιδί που χτυπάει ένα άλλο λέει ότι χτυπήθηκε το ίδιο. Το υποκείμενο βι-
ώνει τον εαυτό του μέσα στον άλλον. 

Α.Α.: Και δυστυχώς αυτό το βλέπουμε να παρατείνεται στα ψυχωσικά παιδιά.

Σ.Σ.: Στην ψύχωση εμφανίζονται σημαντικές δυσκολίες στη συμβολική λειτουργία, ιδιαί-
τερα στην αναπαράσταση του αντικειμένου. Η μητέρα δηλαδή δεν αναπαρίσταται ως πε-
ριβάλλουσα ή πλαισιώνουσα μητέρα, ως το απαραίτητο πλαίσιο δηλαδή πάνω στο οποίο 
θα προβληθούν οι επιμέρους ψυχικές κινήσεις του υποκειμένου.

Ι.Β.: Θα μιλούσαμε για μία μετακίνηση της έμφασης από τον φαλλό στην πλαισιώνουσα μητέρα;

Α.Α.: Ο φαλλός παραμένει στο κέντρο. Το ζητούμενο είναι πώς θα φτάσουμε στον φαλ-
λό. Είναι η διαδικασία συγκρότησης των πεδίων του ψυχισμού. Και έχει επίσης σημασία 
από ποια πλευρά το βλέπουμε. Στο στάδιο του καθρέφτη το παιδί μπορεί να είναι φαλλός 
για τη μητέρα και πρέπει να είναι φαλλός για τη μητέρα, αλλά το παιδί αυτό δεν το ξέρει,  
η έννοια του φαλλού δεν υπάρχει ακόμη γι’ αυτό.

Σ. Σ.: Η στιγμή που η μητέρα δεν βλέπει το παιδί ως φαλλό της νομίζω ότι είναι η πιο δη-
μιουργική ψυχικά στιγμή. Είναι η στιγμή που μπορεί να δει το παιδί της σαν κάτι εντελώς 
ανεξάρτητο από εκείνη, το οποίο θα αναπτυχθεί από μόνο του. Εκεί έχουμε μία χρήσιμη 
έννοια που πρότεινε ο F. Pasche, αυτήν του αντι-ναρκισσισμού. Πρόκειται για μία φυγό-
κεντρο ναρκισσιστική τάση, άρα αντικειμενοτρόπο, η οποία δίνει στο παιδί τη δυνατότη-
τα του αποχωρισμού, δηλαδή μια άλλη προοπτική από το να είναι φαλλός της μητέρας. 
Αυτή η δυνατότητα του αντιναρκισσισμού εξανθρωπίζει το υποκείμενο διότι του δίνει τη 
δυνατότητα να αυτοευνουχίζεται για να τεθεί στην υπηρεσία του άλλου. 

Α.Α.: Από την ψυχαναλυτική οπτική αυτό συμβαίνει επειδή έχω πιο πολλά εσωτερικά αντι-
κείμενα. Γι’ αυτό αντέχω να είμαι μόνος.

Σ.Σ.: Βεβαίως. Η δυνατότητα του αποχωρισμού επιτρέπει στο υποκείμενο να προβεί σε 
ενδοβολή.

Α.Α.: Σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο παίζει πώς η μητέρα διαχειρίζεται την παρου-
σία και την απουσία. Μία μητέρα η οποία λείπει υπερβολικά, είναι στερητική, δημιουργεί 
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την παθολογία του κενού. Μία μητέρα υπερβολικά παρούσα, δημιουργεί την παθολογία 
του υπερπλήρους και δεν αφήνει τους κατάλληλους χώρους και χρόνους ώστε οι εμπειρίες 
συνάντησης να ανακαλούνται και να επενδύονται τα εσωτερικά ψυχικά μορφώματα. Είναι 
μία ιδέα που την οφείλουμε στον Freud και υιοθέτησαν οι μεταγενέστεροι. θα ήθελα όμως 
να αναφερθώ στους επιγόνους και ειδικότερα στον Bion και στην Aulagnier όσον αφορά 
τους ειδικούς ρόλους της μητέρας. Ο Bion παίζει έναν εξελικτικό ρόλο στην ψυχαναλυτι-
κή σκέψη με την έννοια του περιέχοντος και του περιεχομένου, αν και οι ακόλουθοί του 
προχωρούν σε υπερβολές όταν ταυτίζουν το περιέχον αποκλειστικά με το θηλυκό και το 
περιεχόμενο με το αρσενικό. Η θέση του όμως σχετικά με τις ικανότητες μεταβολισμού 
της μητέρας ως προς τα κιναισθητικά ερεθίσματα και τις διεγέρσεις του παιδιού είναι κε-
φαλαιώδης. Εδώ έχουμε μία διαφορετική προσέγγιση από τον Freud. Έχουμε την ενεργό 
δράση του υπάρχοντος ψυχισμού, ο οποίος κατασκευάζει για τον άλλον τα υλικά του ψυ-
χισμού του. Φυσικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι όλα αυτά δεν θα στέκονταν χωρίς τη 
φροϋδική έννοια των φαντασιώσεων. δηλαδή οι φαντασιώσεις προκαλούν το κιναισθητι-
κό υλικό που παίρνει η μητέρα, στη συνέχεια το διαμορφώνει σε αναπαραστάσεις και το 
επιστρέφει στο παιδί και οι αναπαραστάσεις αυτές πατούν σ’ ένα σχήμα που προϋπάρ-
χει. θα μπορούσε να πει κανείς, οδηγώντας αυτήν τη σκέψη στις τελικές της συνέπειες, 
ότι χωρίς τη μεταβολική εργασία της μητέρας δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν οι 
ασυνείδητες φαντασιώσεις. Όταν η Aulagnier μιλά για τη δημιουργία του pictogramme –
εικονογράμματος– προέρχεται από τη λέξη picture –εικόνα και το γράμμα– βάζει τη μη-
τέρα σαν αυτήν που ουσιαστικά μεταφράζει τη διέγερση και δίνει μία απάντηση, η οποία 
είναι ταιριαστή με βάση την ερωτογόνο ζώνη από την οποία έχει προκύψει η διέγερση. 
Κατά κάποιον τρόπο το ουσιώδες επαφίεται στον ψυχισμό της μητέρας. Ανάλογα με τις 
δικές της ψυχικές δυνατότητες, δίνει και τα παράγωγα. Είναι δηλαδή σαν να μην υπάρχει 
από την πλευρά του παιδιού κάποιο σχήμα που επιβάλλει στη μητέρα το φάσμα των πι-
θανών δικών της απαντήσεων.

Ι.Β.: ό Freud στο ανθρωπολογικό έργο του παρουσίασε εκδοχές του ανθρώπινου ψυχισμού που 
ανέπτυσσαν, ίσως στις τελικές συνέπειές τους, αυτά που συνάντησε στην κλινική εργασία του. 
όι μεταφροϋδικοί επανέφεραν κατά κάποιον τρόπο τις τελικές αυτές απόψεις στην αμεσότη-
τα της κλινικής εργασίας. έδώ έχουμε τη μητέρα ως τον ουσιαστικό δημιουργό του σύμπαντος. 

Α.Α.: Για την Aulagnier το θέμα της ψυχογένεσης τίθεται σχεδόν παντοδυναμικά με βάση 
τις ψυχικές δυνατότητες της μητέρας. Σχεδόν σαν o ψυχισμός να είναι άγραφος χάρτης. 
Πιστεύω ότι η Aulagnier επηρεάστηκε πολύ από την εμπειρία της με τους ψυχωσικούς. 
Στις περιπτώσεις αυτές, ίσως και για λόγους ιδιοσυστασίας, οι ασθενείς δεν είχαν ένα Εγώ 
με δυνατότητες αυτοοργάνωσης και οι μητέρες κυριαρχούνταν περισσότερο από παντο-
δυναμία, χωρίς να έχουν μέσα τους τη λειτουργία του ευνουχισμού. Η θεωρία του εικονο-
γράμματος που έκανε, είναι κατά τη γνώμη μου πολύ ενδιαφέρουσα, διότι βοηθά να κα-
ταλάβουμε τις σειρές των συμβολικών αντικειμένων που δημιουργούνται σε σχέση με την 
ερωτογόνο ζώνη, σχεδόν σαν αλγόριθμος, όπως η σχέση που μπορεί να πάρει η σύνδεση 
στόμα-στήθος. Όπως λέει, η ζωή δεν ξεκινά ούτε από το υποκείμενο ούτε από το αντι-
κείμενο αλλά από τη συνάντηση των δύο ζωνών, οι οποίες θα διαχωριστούν για να γίνουν 
εγώ και αντικείμενο. Με τον τρόπο αυτόν δίνει πολύ καλές βάσεις για τη συγκρότηση της 
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εικόνας του σώματος, κάτι που μας αφορά πολύ και στο επίπεδο των ψυχώσεων και στο 
επίπεδο των νευρώσεων. Νομίζω το έλλειμμα είναι ότι δεν έβαλε στη συλλογιστική αυτήν 
και τις δημιουργικές δυνατότητες του ίδιου του παιδιού.

Σ.Σ.: Νομίζω οι σκέψεις αυτές αντιστοιχούν στην προβληματική που ανέπτυξε ο Freud 
στη θεωρία της αποπλάνησης την οποία εγκατέλειψε στη συνέχεια. Αλλά μαζί με τον 
Freud φαίνεται την εγκατέλειψαν και όλοι οι ψυχαναλυτές κι έτσι μπήκε στο περιθώριο 
η θεματική της σαγήνης. Αργότερα τη σημασία της σαγήνης επανέφεραν άλλοι ψυχανα-
λυτές, με επιφανέστερο ίσως τον Laplanche, ο οποίος είχε και την ιδιοφυή ιδέα για το αι-
νιγματικό μήνυμα της μητέρας.

Α.Α.: Ο Freud ουσιαστικά ποτέ δεν την εγκατέλειψε. Είπε ότι το τραύμα μπορεί να είναι 
φαντασιωσικό, όχι πάντα πραγματικό.

Σ.Σ.: Η σαγήνη εμφανίζεται συχνά με απειλητικό τρόπο στις αναλύσεις. Η σαγήνη ανα-
πτύσσεται από την πλευρά του αναλυόμενου ώστε να αποπλανήσει τον αναλυτή για να τον 
αγαπήσει. Εμφανίζεται όμως η σαγήνη και από τον αναλυτή όταν επιδιώκει να επιβάλλει 
την επιθυμία του, που σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει και στην κατάργη-
ση του πλαισίου. θεωρώ ότι κατά το παρελθόν επρόκειτο για μία ομαδική αμυντική στάση, 
όταν η ψυχαναλυτική κοινότητα εγκατέλειψε την ψυχαναλυτική διερεύνηση και διαμέσου 
της έννοιας της σαγήνης. Ίσως επειδή είναι τόσο απειλητική για την αναλυτική κατάστα-
ση αν δεν αναλυθεί και στους δύο πρωταγωνιστές. Ο Laplanche εισήγαγε την έννοια της 
πρωτογενούς σαγήνης που είναι παθητικής φύσεως, εφόσον το παιδί υφίσταται το ξύπνη-
μα της σεξουαλικότητάς του από τη μητέρα, που ορισμένες φορές γίνεται με τραυματικό 
τρόπο. Σε μία ύστερη φάση, η σαγήνη γίνεται πιο ενεργητική, όταν το υποκείμενο τοπο-
θετείται πιο ενεργητικά απέναντι στο γυμνό σώμα της μητέρας και τις επιθυμίες που εγεί-
ρονται. Η μητέρα σαγηνεύει το παιδί και του ξυπνά τη λιβιδώ. Η σαγήνη, στην καλοήθη 
έκφρασή της ξυπνά λιβιδινικά το υποκείμενο και του δημιουργεί τις πρώτες μιμητικές, εν-
σωματωτικές πρωτογενείς ταυτίσεις ή ακόμη και μερικές δευτερογενείς. Όπως είχα την 
ευκαιρία να εξηγήσω στην ομιλία μου για τη «νεκρή μητέρα», στο συνέδριο της ΕΨΕ, η σα-
γήνη από την πλευρά του αναλυτή μπορεί να αποτελέσει προνομιακό φορέα κινητοποί-
ησης της λιβιδούς στον αναλυόμενο. Η ανεπάρκεια της θηλυκότητας στο σύμπλεγμα της 
«νεκρής μητέρας» απαιτεί τη διεργασία της θηλυκότητας του υποκειμένου στον μεταβιβα-
στικό χώρο, ώστε η ανάλυση-ζωή να εξέλθει από τη στείρα επανάληψη. Προϋπόθεση γι’ 
αυτό αποτελεί η προσέγγιση του νεκρού αντικειμένου και της θυληκότητάς του. Στον αντί-
ποδα, όταν η παρουσία της μητέρας γίνεται καταιγιστική κατακτώντας τον ψυχικό χώρο 
του παιδιού, η λειτουργία της πλαισιώνουσας μητέρας καθίσταται ανεπαρκής. Το παιδί 
αμύνεται με την αρνητική ψευδαίσθηση, μέσω της οποίας αρνητικοποιεί την αντίληψη αυ-
τής της τοξικής διείσδυσης στον ψυχισμό. ωστόσο, εάν η μητέρα δεν επιτρέπει τη λειτουρ-
γία της αρνητικής ψευδαίσθησης και επιβάλλει στο παιδί συνεχώς την παρουσία της, τότε 
η αμυντική κατάληξη, όπως έδειξαν οι Green και Donnet, είναι η λευκή ψύχωση. Κατ’ αυ-
τήν η μαζική αντιληπτική αρνητικοποίηση του αντικειμένου οδηγεί τελικά και σε αρνητικο-
ποίηση της εσωτερικής πραγματικότητας. Γενικά η υπερβολική παρουσία ή η υπερβολική 
απουσία του αντικειμένου μπορεί να έχει εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στον ψυχισμό.


