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12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας 

 

Τίτλος του Εργαστηρίου:  

Συνάντηση και θεραπεία µε διεµφυλικούς (τρανς) ανθρώπους  

Συνδιοργανωτές: Στέλιος Στυλιανίδης, Ελισάβετ Παπανδρέου 

Οµιλητές: Στέλιος Στυλιανίδης, Ελισάβετ Παπανδρέου, Πάρβυ Πάλµου, 
Γιάννης Βαρτζόπουλος 

Συντονιστής της συζήτησης: Στέλιος Στυλιανίδης 

 

Περίληψη της θεµατικής του εργαστηρίου 

Στόχος του εργαστηρίου είναι να υπάρξει ένα γόνιµο πλαίσιο διαλόγου και 
αµοιβαίας ακρόασης του τρόπου ψυχοθεραπευτικής εργασίας τόσο από 
θεραπευτές της ΕΨΕ όσο και από θεραπευτές της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Τα 
θέµατα της ταυτότητας φύλου, των προκαταλήψεων απέναντι στη 
διαφορετικότητα αλλά και της στάσης των θεραπευτών απέναντι στην 
κατανόηση θα τεθεί στη συζήτηση µέσα από παρουσίαση κλινικού υλικού και 
υλικού συνεντεύξεων.  

Σ. Στυλιανίδης 

Εισαγωγή στο θέµα: Κοινωνικοί παράγοντες συµβάλλουν ισχυρά στη 
δηµιουργία ψυχολογικών προβληµάτων σε ΛΟΑΤ ανθρώπους (π.χ. κοινωνικό 
στίγµα, κοινωνικές και νοµικές διακρίσεις όσον αφορά τα δικαιώµατα - 
αναφορά στα πρόσφατα πολιτικά νοµοσχέδια - διακρίσεις στην πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας). Θα συζητηθεί κριτικά η 
ψυχιατρικοποίηση των ΛΟΑΤ  ανθρώπων µέσα από τη χρήση της 
παραδοσιακής ψυχιατρικής ταξινόµησης, όπως και η ανάγκη ενηµέρωσης και    
επανεκπαίδευσης των εργαζοµένων στην ψυχική υγεία και αλλαγής της 
θεραπευτικής αντιµετώπισης.  

Ε. Παπανδρέου 

Παρουσίαση του υλικού των συνεντεύξεων µε διεµφυλικούς (τρανς) 
ανθρώπους, που έχουν διεξαχθεί  µε τρόπο που να προάγεται µια ανοιχτή 
συζήτηση σχετικά µε εµπειρίες αµφισβήτησης του φύλου,  την ταυτότητα 
φύλου, τις οικογενειακές σχέσεις ως προς το φύλο, το εσωτερικό βίωµα του 
να είναι κανείς τρανς,  την αρρενωπότητα και τη θηλυκότητα. Το αναδυόµενο 
υλικό που θα συζητηθεί είναι τόσο συνειδητές πεποιθήσεις, απόψεις και 
σκέψεις, όσο και υποθέσεις γύρω από ασυνείδητες ιδέες, οι οποίες θα 
σκιαγραφηθούν µέσα από το λόγο και τον τρόπο έκφρασης των 
συνεντευξιαζοµένων. 

 

Π. Πάλµου 
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Ο αναλυτής χρειάζεται να έχει επίγνωση της ενδοβληµένης από αυτόν αλλά 
και από τον αναλυόµενο κοινωνικής επιταγής της ετεροκανονικότητας, έτσι 
ώστε οι σχετιζόµενες µε αυτή παγιωµένες αντιλήψεις να µην αποτελούν 
εµπόδιο στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Μέσα από την παρουσίαση 
περιστατικού σε Gestalt ψυχοθεραπεία θα προσεγγιστεί το θέµα της ΛΟΑΤΚΙ 
ταυτότητας και το πώς αυτή µπορεί να επηρεάσει την θεραπευτική διαδικασία 
και την σχέση µεταξύ αναλυτή και αναλυόµενου. 
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12o ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας 

Εργαστήριο : 

Η µυστηριώδης µετακίνηση από το Πρωταρχικό Αντικείµενο και η 
Ενασχόληση µε το Έτερο Αντικείµενο : Η Έµφυλη Διάσταση 

Ποικίλες και συχνά αντιφατικές θεωρήσεις γύρω από το επίµαχο αυτό 
θέµα, έχουν συµβάλει ώστε να επικρατεί µια γόνιµη ασάφεια γύρω από το 
πεπρωµένο των πρωτόλειων αλλά και τόσο θεµελιακών ψυχικών κινήσεων σε 
σχέση µε το πρωταρχικό αντικείµενο.  

Η κλασσική φροϋδική θέση ξεκινά µε τη λεγόµενη περίοδο αυτό-
ερωτισµού, όπου εικάζεται το ενιαίο του εγώ µε το περιβάλλον, καθότι τα 
όποια όρια είναι πρόσκαιρα εντελώς διαπερατά, και ο απόλυτος συµβιωτικός 
ναρκισσισµός του ωκεάνιου ‘είµαι-ένα-µε-το-Σύµπαν’ (των µυστών) θεωρείται 
ως βιωµατικό γεγονός. Ούτε η διαφορά µεταξύ επένδυσης και ταύτισης 
αναγνωρίζεται, ούτε οι διαφορές φύλου. Η συµβιωτική αυτή συνθήκη, 
βαθµιαία οδηγεί στο λεγόµενο ‘πένθος απαρχής’, κάτι το οποίο αφορά 
αµφότερους µητέρα και βρέφος. Ορίζεται δε, ως ‘η θεµελιώδης ψυχική 
διεργασία µέσω της οποίας, το εγώ αποποιείται την απόλυτη κυριαρχία επί 
του αντικειµένου, πενθεί την τέλεια ναρκισσιστική του ένωση, και τη διάχυτη 
ασάφεια του είναι του. Μέσω του πρωταρχικού αυτού πένθους ανακαλύπτει 
και το αντικείµενο και τον εαυτό του, ενώ ξεκινά να διαµορφώνεται και η 
εσωτερικότητα.’  

Το εγώ αυτό-αποκαλύπτεται µέσω των απωλειών του. 
Η περίοδος που ακολουθεί, µερικές φορές γνωστή ως πρωταρχική 
οµοφυλοφιλία, επιδεικνύει πρωτόλεια στοιχεία αναγνώρισης της ετερότητας 
και του έµφυλου, καθώς αρχίζει η εγκατάσταση των βιωµατικών 
διαφοροποιήσεων µεταξύ του τρυφερού, του ερωτικού και του εχθρικού. Οι 
δύο ορισµοί του Φρόϋντ περί της πρωταρχικής ταύτισης: α) η 
στοµατική/κανιβαλιστική (και άρα ενδοβλητική) διάσταση της οµοιότητας µε το 
σώµα και τη λειτουργία (ταυτόχρονα δεκτικής και ενεργητικής) της µητέρας, 
και β) η πιο αφαιρετική ταύτιση µε το πατέρα της προσωπικής προϊστορίας, 
αρχίζουν να µορφοποιούνται. Αναγνωρίζονται πλέον οι λειτουργίες του εαυτο-
αντικειµένου, του αντικειµένου επιθυµίας, του ανταγωνιστικού αντικειµένου 
µίσους, ένθεν και ένθεν.  

Η µετέπειτα περίοδος εισάγει τη τριγωνοποίηση της ‘απαγόρευσης της 
ερωµένης’ και άρα την ταύτιση υστερικής υφής. Η ανάδυση του γυναικείου 
δίπλα στο µητρικό, της ερωτικής δηλαδή επιθυµίας προς τον έτερο, 
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εγκαθιδρύει µέσω της τριαδικότητας, και την αµοιβαία αποκλείουσα έµφυλη 
ταυτότητα. Η µαταίωση, η εχθρότητα, και η απώθηση των βίαιων 
συγκρουσιακών ενορµήσεων, αναπόφευκτα οδηγούν στην αλλαγή 
αντικειµένου επένδυσης, αλλά και αντικειµένου ταύτισης. Το πεπρωµένο 
αυτής της διελκυστίνδας ταυτίσεων / επενδύσεων, θα καθορίσει πολύ 
αργότερα την τελική εικόνα της έµφυλης ταυτότητας , και του φύλου του 
αντικειµένου επιθυµίας.  

Η µετα-κλασσική θέση, βασιζόµενη στον ιδιοφυή ορισµό του Φρόϋντ 
περί της πρωταρχικής ταύτισης, ως έχουσας σχέση µε τον πατέρα της 
προσωπικής προϊστορίας, αποδέχεται την ύπαρξη της τριαδικότητας ευθύς 
εξαρχής, αρνείται την αναπτυξιακή διάσταση της συµβιωτικής συνένωσης και 
την χαρακτηρίζει ως αµιγώς αµυντική κίνηση, υπογραµµίζει την ‘πρωταρχική 
σκηνή’ ως θεµελιώδη, έµφυτη (και άρα προ-ιδεατική) πρωταρχική 
φαντασίωση, και συνεπώς υποστηρίζει την παρουσία και επιρροή του 
έµφυλου από την ίδια την απαρχή της ύπαρξης. 
Η θεωρητική Αρχή πως ο ψυχισµός δεν αποζητά ικανοποίηση, αλλά αποζητά 
ένα αντικείµενο µε το οποίο να σχετισθεί – όπου αντικείµενο (µερικό αρχικά) 
είναι κάθε τι που αποτελεί στόχο της ενόρµησης κατά Φρόϋντ, άρα καταρχήν 
κάθε τι το αντιληπτικό, έξωθεν όσο και έσωθεν – εισάγει ένα τρισδιάστατο 
πεδίο ψυχικών κινήσεων µαζύ µε την έννοια της (αγχογόνου ή µη) 
διαφορετικότητας ως θεµελιακό στοιχείο του ζην, ακόµη από την ενδοµήτρια 
ζωή. Η ικανοποίηση και η µη-ικανοποίηση, η παρουσία και η απουσία, η 
αναµονή και η εκπλήρωση, το εντός και το εκτός, και οι σχέσεις µεταξύ αυτών 
– θεµέλιες έννοιες του ψυχισµού, αποτελούν υποδειγµατικό σχήµα επί του
οποίου τοποθετείται το προ-συνειδητό έµφυλο, δηλαδή παρουσία µήτρας ή 
όχι, παρουσία τρέφοντος µαστού, ή όχι, παρουσία πέους ή όχι. Το 
ναρκισσιστικό έρεισµα του φαλλού, βασίζεται σε εσωτερικευµένες 
αντικειµενοτρόπες σχέσεις και την αλληλουχία προβολών/ενδοβολών 
εκατέρωθεν, που θεωρούν την έµφυλη ετερότητα δεδοµένη εξαρχής. 
Η εγκατάλειψη του πρωταρχικού µερικού αντικειµένου και το σχετίζεσθαι µε το 
έτερο, δεδοµένου του πλούτου των ασύνδετων µερικών αντικειµένων (που 
είναι εξ ορισµού και αυτή η ίδια η µητέρα) δε µοιάζει να αποτελεί µείζον 
αναπτυξιακό άλµα για τον νηπιακό ψυχισµό. Περιγράφεται ως εξής: .... λόγω 
της αρχικής σύντηξης της λίµπιντο µε την επιθετικότητα, άγχη, ενοχές και 
καταθλιπτικά συναισθήµατα, σπρώχνουν τη λίµπιντο σε αναζήτηση νέων 
πηγών ικανοποίησης. Σ ‘έναν κόσµο απόλυτων µερικών αντικειµένων, το 
βεβληµένο/κακό αντικείµενο δε µπορεί παρά να αντικατασταθεί από ένα 
εναλλακτικό, καλό αυτή τη φορά, νέο – σταθερότητα αντικειµένου δεν 
υφίσταται. Η µεταφορική εξίσωση πέος= µαστός, επιπλέον επιτρέπει τη 
χρήση οποιουδήποτε µερικού αντικειµένου προς κάλυψη των στοµατικών 
αναγκών. Πολύ αργότερα η καταθλιπτική ενοχή για την επίθεση που έχει 
επιτελεσθεί, θα επαναφέρει τη λίµπιντο στο αµφιθυµικά πλέον επενδεδυµένο, 
ολικό ίσως πλέον, αρχικό αντικείµενο.... Η διελκυστίνδα σχετίζεσθαι-
προβολής-ενδοβολής, µε τα ποικιλοτρόπως καλά και κακά µερικά αντικείµενα, 



3 

καθορίζει και τη τελική διαµόρφωση της εφηβικής και µετέπειτα ενήλικης 
σεξουαλικότητας. 

Τέλος ο ισχυρισµός του Φρόϋντ πως «.....ο πρώτος και άµεσος στόχος του 
ελέγχου πραγµατικότητας, δεν είναι η ανεύρεση ενός αντιληπτικού 
αντικειµένου αντιστοιχούντος στη ψυχική αναπαράσταση, αλλά η επανεύρεση 
του αναπαρασταθέντος, ώστε να πιστοποιηθεί η µη απώλεια του» περιπλέκει 
ακόµη περισσότερα τα πράγµατα ! 

Το εργαστήρι θα βασισθεί στις παραπάνω, κάπως απλουστευµένες 
θεωρητικές θέσεις, ώστε να επεξεργασθεί σε βάθος, κλινικό αναλυτικό υλικό 
που απεικονίζει την επιρροή του πεπρωµένου της σχέσης µε το πρωταρχικό 
αντικείµενο, πάνω στη διαµόρφωση της ενήλικης έµφυλης ταυτότητας, και της 
ενήλικης επιθυµίας.  

Θα παρουσιαστούν οι παρακάτω θεματικές:

1. Τι εικασίες µας επιτρέπει η ψυχανάλυση να κάνουµε σε σχέση µε το
βιολογικά άρρεν νήπιο;  

2. Τι εικασίες µας επιτρέπει η ψυχανάλυση να κάνουµε σε σχέση µε το
βιολογικά θήλυ νήπιο;  

3. Συζήτηση/Σχολιασμός

Ομάδα εργασίας "Ενήλικη Σεξουαλικότητα : Το Σώµα ως Αναπαράσταση – Ταυτότητα 
Φύλου – Επιθυµία" που αποτελείται από τους:

-Γιασμίνα Άντιτς
- αγδαληνή Γεωργιάκου
-Χρυσόστομος Γιάκρας
-Πολυτίμη Ζέη
- ωάννα αλλιντέρη
-Αλίκη ατσαρού
-Χαρίκλεια- αρία αζαρίδου
-Γιαννούλα ύτρα
-Αµίνα οσκώφ
- άριος Σταυρογιαννόπουλος
-Αλέξια Τατέου
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12ο Συνέδριο 
της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας 

 
«Φύλο, Γένος, Αµφιφυλίες» 

Εργαστήριο «Θήλυ – Θηλυκότητα» 
 

Ιωάννα Αχειµάστου – Παναγιωτοπούλου, Πάνος Αλούπης,  
Δοµινίκη Μυλωνά, Δέσποινα Εµπέογλου 

 

 

Ύστερα από την εµπειρία 3 χρόνων της οµάδας εργασίας γύρω από το Θήλυ, θα 

θέλαµε να επικοινωνήσουµε και να µοιραστούµε σκέψεις κι ερωτήµατα, που 

χτίστηκαν µέσα από την ανάγνωση, την παρουσίαση και τη συζήτηση 

ψυχαναλυτικών κειµένων µε αντικείµενο το θήλυ, την θηλυκότητα και την γυναικεία 

σεξουαλικότητα. 

Η έννοια του θήλεος εντάχθηκε από τον Φρόυντ στο έργο του ως βασικό ερώτηµα σε 

σχέση µε την διαφορά και τον χωρισµό ανάµεσα στα φύλα. Προοδευτικά εξελίχτηκε 

µε τη µορφή ναρκισσιστικού αιτήµατος αγάπης, πρωταρχικής κυρίως διαδικασίας, και 

ως συνοδοιπόρος του µαζοχισµού, στοιχείο λοιπόν του ανθρώπινου όντος και της 

ψυχαναλυτικής διαδικασίας.  

Η πρώτη γενιά συναδέλφων και µαθητών του (Abraham, Horney, Jones, Brunswick) 

δούλεψαν κυρίως την απαγκίστρωση του θήλεος από έναν αποκλειστικό δεσµό µε 

τον ευνουχισµό κι ενίσχυσαν τη θέση του ως πρωταρχικού στοιχείου στη δόµηση του 

ψυχικού οργάνου ανεξάρτητα του φύλου. 

Οι επόµενες γενιές ακολούθησαν και τις δυο οδούς προσφέροντας ένα έργο είτε 

προς την πλευρά του αρχέγονου και πρωτογενούς (π.χ. Winnicott) είτε σε σχέση µε 

την σεξουαλικότητα και τις ενορµητικές θεωρίες (π.χ. J. Chasseguet-Smirgel και J. 

André) 

 

Προτείνουµε 3-4 σύντοµες παρουσιάσεις που συνοψίζουν και διασαφηνίζουν την 

πορεία της έννοιας του Θήλεος και της Θηλυκότητας στην ψυχαναλυτική θεωρία  

- «Θήλυ και Θηλυκότητα» (Ι. Αχειµάστου-Παναγιωτοπούλου) 

- «Πρώτοι θεωρητικοί» (Δ. Μυλωνά) 

- «Αγγλική και Γαλλική θεώρηση» (Δ. Εµπέογλου) 
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- «Θήλυ και ψυχανάλυση» (Π. Αλούπης) 
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12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας 

 

Εργαστήριο 

Ψυχανάλυση και ΄΄γυναικεία΄΄ γραφή: η περίπτωση Ορλάντο. 

 

 «Εάν θέλετε να µάθετε περισσότερα για την θηλυκότητα, εξετάστε τις ίδιες τις 
εµπειρίες της ζωής σας, ή στραφείτε στους συγγραφείς, ή περιµένετε µέχρι η 
επιστήµη να µπορεί να σας δώσει βαθύτερες και πιο συνεκτικές γνώσεις.» 

                                                                                         S.Freud, 1933. 

 

Από την ίδια περίπου εποχή που γράφονται τα παραπάνω , στο χώρο της 
λογοτεχνικής θεωρίας και κριτικής καταγράφεται και αναπτύσσεται το ρεύµα 
που έχει πάρει την ονοµασία «φεµινιστική κριτική». 

Πρόκειται για ρεύµα που δεν διαθέτει οµοιογένεια, στερούµενο κοινής 
θεωρητικής αφετηρίας και σκοπού, ενώ παράλληλα είναι ισχυρές οι 
διασυνδέσεις του αφ’ενός µεν µε τον ακτιβισµό και την πολιτική θεωρία και 
πρακτική, αφ’ετέρου δε µε την φιλοσοφία (ιδιαίτερα τις µετα- και απο-
δοµιστικές προσεγγίσεις) και την ψυχανάλυση. 

Πάντως, οι ενδιαφέρουσες διαµάχες που διεξάγονται εντός των  κόλπων της 
φεµινιστικής κριτικής, φαίνονται να αντιστοιχούν σε προβληµατικές και 
αµφιλεγόµενα σηµεία και της ίδιας της ψυχανάλυσης. 

Πιο συγκεκριµένα, περίπου ταυτόχρονα µε την συγγραφή του µυθιστορήµατος 
‘Ορλάντο: Μια βιογραφία’ το 1928 , η Virginia Woolf γράφει και το ‘A room of 
one’s own’ που µαζί µε άλλα δύο δοκιµιακά κείµενα της (‘Three guineas’ και 
‘Professions for Women’) θεωρούνται ιδρυτικά του λεγόµενου ΄΄πρώτου 
κύµατος΄΄ της φεµινιστικής θεωρίας. Σε αυτά τα κείµενα, πέραν του να θέσει 
το ζήτηµα της κοινωνικής, εκπαιδευτικής και πολιτισµικής υποβάθµισης των 
γυναικών και της περιγραφής των σχετικών διεκδικήσεων, θεωρεί ότι «η 
γραφή των γυναικών θα έπρεπε να διερευνά την γυναικεία εµπειρία αφ’εαυτήν 
και όχι να σχηµατίζει µια συγκριτική εκτίµηση της εµπειρίας των γυναικών σε 
σχέση µε αυτής των ανδρών». Ταυτόχρονα, ενώ αρνείται την ΄΄φεµινιστική 
συνείδηση΄΄ προσπαθώντας να αποφύγει την «αντιµετώπιση είτε της 
θηλυκότητας(femaleness) είτε της αρσενικότητας( maleness)» και υιοθετεί 
συνειδητά µια ΄΄ανδρόγυνη΄΄ σεξουαλική ηθική –επιχειρώντας, σύµφωνα µε  
την άποψη της θεωρητικού της λογοτεχνίας Toril Moi, µια ολική εκτόπιση και 
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αποδιάρθρωση της καθορισµένης ταυτότητας του γένους(gender)- στο 
‘Professions for Women’ δηλώνει ότι το µεγαλύτερο εµπόδιο στην λογοτεχνική 
της καριέρα εκτός της κυρίαρχης ιδεολογίας είναι ότι το κυρίαρχο ταµπού 
σχετικά µε την έκφραση του θηλυκού πάθους την εµπόδισε «να πω την 
αλήθεια για τις εµπειρίες µου ως σώµα». 

Στο αποκαλούµενο ΄΄δεύτερο κύµα΄΄ της φεµινιστικής κριτικής, δίνεται 
περισσότερη έµφαση στην γυναικεία σεξουαλικότητα και την σεξουαλική 
διαφορά ως προς τις οποίες διακρίνονται  5 βασικές θεµατικές: η βιολογία, η 
εµπειρία, ο λόγος(discourse), το ασυνείδητο και οι κοινωνικοοικονοµικές 
συνθήκες. Μοιάζει να αποκρυσταλλώνεται µια διαµάχη ως προς την περίφηµη 
΄΄γυναικεία γραφή΄΄ µεταξύ δυό πλευρών: ενός Αγγλο-αµερικανικού ρεύµατος 
(µε κυριότερη εκπρόσωπο την Elaine Showalter, η  οποία δηµιούργησε τους 
όρους ΄΄ανδρο-κείµενο΄΄, ΄΄γυνο-κείµενο΄΄ και ΄΄γυνοκριτική΄΄) που τονίζει τα 
ειδικά χαρακτηριστικά και την ιστορία των κειµένων που έχουν γραφεί από 
γυναίκες, και ενός Γαλλικού, µε κύριες εκπροσώπους τις J. Kristeva, L. 
Irigaray και H. Cixous που ενδιαφέρονται περισσότερο: πρώτον, για την 
επίδραση που έχει η γυναικεία γραφή στον αναγνώστη, ανεξάρτητα από το 
φύλο του δηµιουργού, και δεύτερον, για την ανατρεπτικότητα του γυναικείου 
λόγου που αφορά την σύνδεσή του µε το σηµειωτικό (Kristeva), το σώµα 
(Cixous), την απτικότητα και ρευστότητα (Irigaray).  

Έτσι, ένας βασικός άξονας θεωρητικής σύγκρουσης είναι η essentialist vs 
constructionist θεώρηση, δηλαδή αν υπάρχει µια πρωτογενώς αντρική και 
θηλυκή ΄΄ουσία΄΄ που προφανώς σχετίζεται µε τη σωµατική διαφορά. H 
διαµάχη αυτή επανέρχεται διαρκώς και µε διάφορους τρόπους στην 
φεµινιστική κριτική. Η συγκεκριµένη σύγκρουση βρίσκει την αντιστοιχία της 
στο ψυχαναλυτικό ερώτηµα περί πρωταρχικής ή όχι φύσης και προέλευσης 
της αµφιφυλίας, δηλαδή αν ξεκινάµε ως ψυχικά αµφίφυλα όντα και µέσω 
ταυτίσεων επιλέγουµε φύλο ή αν υπάρχει τελικά, ούτως ειπείν ,΄΄αντρική΄΄ και 
΄΄γυναικεία΄΄ αµφιφυλία καθοριζόµενη από την ανατοµική διαφορά των φύλων. 
Πρόκειται για ερώτηµα που καταγράφεται µε ευκρίνεια και ενάργεια στο 
επιχείρηµα του παρόντος συνεδρίου: 

« Ωστόσο, εάν η αµφιφυλία δεν έχει βιολογικό υπόστρωµα, το ερώτηµα της 
καταγωγής της παραµένει σκοτεινό: αποτελεί «αντανάκλαση» της ανατοµίας ή 
αποτέλεσµα των ταυτίσεων στους δύο γονείς; Πάντως για την ψυχανάλυση, 
όσο ισχύει η φροϋδική ρήση, ότι η ανατοµία καθορίζει το πεπρωµένο, άλλο 
τόσο ισχύει ότι πρόκειται για µια ανατοµία που ενσωµατώνεται σε µια 
ιδιαίτερη, κάθε φορά, λιβιδινική ιστορία, νοηµατοδοτείται από αυτήν και 
κάποιες φορές αποµακρύνεται από κάθε ανατοµική πραγµατικότητα.» 

Στο εργαστήριο θα παρουσιαστεί µια οµαδική ανάγνωση του µυθιστορήµατος 
‘Ορλάντο: Μια βιογραφία’ της Virginia Woolf, ο/η ήρωας του οποίου αλλάζει 
φύλο στη διαδροµή του έργου. Καθώς είναι γραµµένο µε την τεχνική της ροής 
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της συνείδησης/εσωτερικού µονολόγου, που έχει κάποια αναλογία µε τους 
ελεύθερους συνειρµούς, παρακολουθούµε πως αποτυπώνονται και 
αναπτύσσονται σε αυτό, οι προβληµατικές της αµφιφυλίας, της έµφυλης(ή και 
άφυλης) ταυτότητας, της γυναικείας εµπειρίας και της γυναικείας γραφής που 
είναι κεντρικές στο συγκεκριµένο έργο, µε βασικό εργαλείο την ανάλυση του 
αισθήµατος και των συνειρµών που προκαλούνται από το κείµενο στα µέλη 
της οµάδας.   

Αρχικά, την πρώτη ώρα του εργαστηρίου, θα γίνει ανάγνωση επιλεγµένων 
αποσπασµάτων του βιβλίου, σύντοµη θεωρητική παρουσίαση από τον 
Συντονιστή του Εργαστηρίου Παπαδόπουλο Παναγιώτη και θα ακολουθήσει η 
ανάπτυξη των προαναφερθέντων κεντρικών θεµάτων από τους Ζερβό 
Κώστα, Καβαλλιέρο Δηµήτρη και την Τατέου Αλέξια. Η επόµενη ώρα θα 
αφιερωθεί στην συζήτηση µε το ακροατήριο. 

 

Δηµήτρης Καβαλλιέρος , 

εκ µέρους της Οµάδας Εργασίας ‘Λογοτεχνία και Ψυχανάλυση’ που 
αποτελείται από τα εξής µέλη: 

Εµπέογλου Δέσποινα 

Ζερβός Κώστας 

Κατσαρού Αλίκη 

Κοντογεωργίου Νίκη 

Μοσκώφ Αµίνα 

Παπαδόπουλος Παναγιώτης 

Τατέου Αλέξια 

Τσαρούχη Λουκία 

 

(Σηµ: Το κείµενο που χρησιµοποιείται, είναι στα αγγλικά το:  

-Woolf Virginia/ Orlando, A Biography annotated and with an introduction by 
Maria Di Battista/ Mark Hussey, general editor/A Harvest Book • Harcourt, Inc.  

και στην ελληνική του έκδοση: 

-Woolf Virginia/ Ορλάντο : Μια βιογραφία / µετ.  Αργυρώ Μαντόγλου -  
Gutenberg 2017. 
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12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Χρυσή Γιαννουλάκη, Νίκος Τζαβάρας, Σταυρούλα Μπεράτη 

 

ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΦΥΛΟΥ 

ΤΙ ΕΧΕΙ Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ; 

                                                   

Περίληψη 

 

Η δυσφορία (λόγω της βιολογικής ταυτότητας) φύλου συνοδεύεται από άγχος, 
κατάθλιψη, χαµηλή αυτοεκτίµηση, περιστατικά παρενόχλησης στο σχολείο και σε 
χώρο εργασίας, αυτοκαταστροφική συµπεριφορά µε  απόπειρες αυτοκτονίας.   

Η ψυχοδυναµική θεραπεία ενός άντρα 27 ετών µε βιολογικό φύλο γυναίκας στην 
πορεία προς την ορµονοθεραπεία και τις χειρουργικές επεµβάσεις µε ρυθµό δυο 
φορές την εβδοµάδα για τρία χρόνια φέρνει την θεραπεύτρια αντιµέτωπη µε 
δύσκολα αντιµεταβιβαστικά συναισθήµατα σε ψυχικές περιοχές όπου η κλασσική 
ψυχαναλυτική θεωρία και τεχνική αντιµετωπίζει τα όριά της. 

 Οι προαποφασισµένες επεµβάσεις στο σώµα του ευνοούν την πράξη έναντι της 
οµιλίας και αποκλείουν µια ψυχοδυναµική προσέγγιση στρέφοντας την 
θεραπευτική ένδειξη προς τη στηρικτική ψυχοθεραπεία η τη θεραπεία 
συµπεριφοράς; Σε µια ψυχοδυναµική θεώρηση όπου η πράξη είναι το 
εµπόδιο/πέρασµα στην ανάµνηση και η διαστροφή το αρνητικό της νευρωτικής 
ικανότητας για φαντασίωση, πως µπορεί να προσεγγιστεί η επιθυµία αλλαγής 
φύλου µε τις τόσο ριζικές χειρουργικές επεµβάσεις αφαίρεσης µαζικών αδένων, 
υστερεκτοµής, σαλπιγκο-ωοθηκεκτοµής, φαλλοπλαστικής και οσχεοπλαστικής; 

Με άλλα λόγια, η πορεία της διαφυλικής διαταραχής αποτελεί µια ιδιοσυστασιακή, 
γονιδιακά καθορισµένη κατάσταση όπου ο ψυχαναλυτής το µόνο που µπορεί να 
προσφέρει είναι το να αποκλείσει ενδεχόµενη ψυχωτική/οριακή ψυχοπαθολογία 
και να συνοδεύσει την ψυχική πορεία προς την αλλαγή του φύλου;  

Επίσης, η οικογένεια του νεαρού άντρα έρχεται αντιµέτωπη µε ένα τραυµατικό και 
µη κατανοητό γεγονός και χρειάζεται ενηµέρωση και στήριξη από έναν δεύτερο 
ψυχαναλυτή. Η επικοινωνία της οικογένειας  και του νεαρού αποβαίνει σχεδόν 
αδύνατη. Οι δυο ψυχαναλυτές σε κοινές συναντήσεις προσπαθούν να 
διευκολύνουν την επικοινωνία. 
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Η περίπτωση του Ν αναδεικνύει όµως και την επιθυµία ψυχικής εαυτοδηµιουργίας 
πέραν της σωµατικής. Σε µια διαδροµή αναζήτησης του σώµατος που εδώ είναι 
ταυτόχρονα βιολογικό και ψυχικό και της πρωταρχικής κραυγής της γέννησης του 
εαυτού, εµφανίζεται ο αρσενικός εαυτός ως η µόνη δυνατή διέξοδος. Σταδιακά, 
µια αίσθηση ελευθερίας δηµιουργείται (έχει περιγραφεί σε σχετικά άρθρα στην 
αναλυτική βιβλιογραφία) βγαίνοντας από τον εγκλωβισµό σε ένα σώµα ξένο, 
ανοίκειο και τροµακτικό. Να σηµειωθεί ότι το φύλο αυτό που είναι τροµακτικό για 
τον Ν είναι επιθυµητό ερωτικά και αγαπητό στη γυναίκα σύντροφο του. Όπως λέει 
ο ίδιος: είµαι ένας άντρας ετεροφυλόφιλος.  

Στο εργαστήριο, θέλουµε να αναδείξουµε τις πτυχές αυτής της πολύπλοκης και 
προκλητικής προβληµατικής από την ψυχαναλυτική οπτική. 
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12o ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας 

 

Οµάδα εργασίας: Κινηµατογράφος και το Φύλο 

 

µε την συµµετοχή των 

Γ. Κόντου, Ν. Λαµνίδη, Ντ. Πάνιτς, Χ. Χατζή, Μ. Χατζηανδρέου, Ε. 

Νικολοπούλου,  

Α. Χριστοπούλου, Π. Ζέη και Α. Μοσκώφ 

 

 Κινηµατογράφος και Ψυχανάλυση δηµιουργούνται στον ίδιο πολιτιστικό 

περίγυρο σε δύο γειτονικές µητροπόλεις της Ευρώπης (Παρίσι και Βιέννη) την ίδια 

εποχή – για την ακρίβεια την ίδια χρονιά, το 1895. Ο κινηµατογράφος, απόρροια 

της τεχνικής εξέλιξης µελετών της φυσιολογίας της οπτικής αντίληψης και της 

οπτικής επιστήµης αλλά και της εξέλιξης της οπτικής κουλτούρας (από την 

απεικονιστική ζωγραφική στην φωτογραφία και από εκεί στην κινούµενη και 

σαγηνεύουσα, υποβλητική και υπαινικτική εικόνα ενός κινηµατογράφου χωρίς 

οµιλία), η ψυχανάλυση, απόρροια της εξέλιξης της δυτικής σκέψης (της ιατρικής 

επιστήµης και της αναπτυσσόµενης εκείνο τον καιρό ανθρωπολογίας αλλά και της 

µη επιστηµονικής συµβολής της λογοτεχνίας και της µυθολογίας), είναι και οι δύο 

προϊόντα της στροφής του δυτικού ανθρώπου προς την προσέγγιση της 

εσωτερικής ζωής, µε την έννοια ότι η φαντασία, το όνειρο και η αυταπάτη, όλα 

παράγωγα του Ασυνειδήτου, που µέχρι εκείνη την στιγµή τελούσαν σε 

επιστηµονικό αποκλεισµό στην ιστορία των µελετών για τον άνθρωπο και την 

ψυχική του ζωή, έρχονται στο προσκήνιο. Και ενώ αυτό ο κινηµατογράφος, από 

την αρχή, το κάνει µε µαζικό τρόπο, δηµιουργώντας έντονες κινούµενες 

παραστάσεις, οι οποίες λόγω της αρχικής  απουσίας του λόγου δηµιουργούν 

έντονη την αίσθηση της µαγείας και της υποβολής, η ψυχανάλυση, από την άλλη, 

διατηρεί την άσκηση της γοητείας, αυτής που ασκεί το ασυνείδητο, σε ατοµικό 

επίπεδο, ως µια διάδραση ανάµεσα στους δύο (αναλυόµενο και αναλυτή).  

 Εξ αρχής, ο κινηµατογράφος γίνεται ένας τρόπος να µιλήσει κανείς για τον 

ψυχισµό και, αντίστροφα, η ψυχανάλυση αναλύει την σαγήνη και τον µηχανισµό µε 

τον οποίο δρα ο κινηµατογράφος στον ανθρώπινο νου. Πολύ νωρίς, η Lou 

Andreas Salomé θέτει το ερώτηµα της συσχέτισης κινηµατογράφου και 

ψυχανάλυσης και απαντά: “Μόνο η τεχνική του film επιτρέπει την γρήγορη διαδοχή 
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των εικόνων που προσοµοιάζει στην δυνατότητα της ανθρώπινης φαντασίας” 

(Andreas Salomé, 1913). Έτσι, το σινεµά γίνεται ένας τρόπος µίµησης όχι µόνο 

του εξωτερικού κόσµου αλλά και του νου και της φαντασίας. Από την αρχή της 

πορείας τους, κινηµατογράφος και ψυχανάλυση έχουν ως κοινή ενασχόληση την 

δύναµη και την µαγεία της εικόνας και της φαντασίας και τις επιπτώσεις της 

σαγήνης. Ο C. Metz (1982) παροµοίωσε τις ταινίες φαντασίας (fiction films) µε τις 

ονειροπολήσεις (τα όνειρα της ηµέρας) και αργότερα ο κινηµατογράφος θα 

θεωρηθεί  “µια µορφή ονειρεύεσθαι δηµόσια” (Lebeau, 2001). O S. Freud 

υποστήριξε ότι “η ερµηνεία των ονείρων είναι η βασιλική οδός για µια γνώση των 

ασυνείδητων δραστηριοτήτων του νου” (Freud, 1900). Η V. Lebeau (2001) 

αναφερόµενη σε αυτήν την παροιµιώδη φράση του Freud επισηµαίνει ότι θα 

µπορούσαµε να θεωρήσουµε “τον κινηµατογράφο κάτι σαν την βασιλική οδό στο 

πολιτιστικό ασυνείδητο” (Lebeau, 2001). 

 Ο κινηµατογράφος αποτυπώνει πολλές από τις παραµέτρους που 

αποτελούν σηµαντικούς άξονες της ψυχαναλυτικής µελέτης (την σεξουαλικότητα, 

την επιθετικότητα, το τραύµα, το φαντασιακό). O ψυχαναλυτής H. Sachs 

διατυπώνει από τους πρώτους την άποψη ότι “η ταινία φαίνεται να είναι ένας νέος 

τρόπος για να οδηγηθεί ο άνθρωπος προς την συνειδητή αναγνώριση [...] µας 

δείχνει καθαρά και αλάνθαστα πράγµατα που υπάρχουν στην ζωή αλλά που 

συνήθως διαφεύγουν της προσοχής µας” (Sachs, 1929). Μεταξύ άλλων 

ζητηµάτων, κεντρική έχει θεωρηθεί η συµβολή του κινηµατογράφου στην 

αποτύπωση των ρόλων του φύλου και της συνάντησης των κοινωνικών φύλων 

(gender), ανεξάρτητα και πέραν των βιολογικών φύλων (sex). Ως ευαίσθητος 

δέκτης του συλλογικού ασυνειδήτου, ο κινηµατογράφος έχει διαγράψει µια µεγάλη 

τροχιά από την αποτύπωση, στις ταινίες του Hollywood, των πατριαρχικών 

µοντέλων συναλλαγής ανάµεσα στα φύλα (ενδεικτικά αναφέρoυµε το άρθρο των 

Gabbard του 1989 µε τίτλο “The Female Psychoanalyst in the Movies”), µέχρι την 

σταδιακή αποτύπωση µιας ποικιλίας από τρόπους συναλλαγής ανάµεσα στα 

φύλα, συµπεριλαµβανοµένων τρόπων σχέσης µέχρι πρόσφατα πλήρως 

αποκλεισµένων από δηµόσια έκφραση (οµοφυλοφιλία, αλλαγή φύλου). 

 Η ψυχανάλυση προσπαθεί να προσεγγίσει τα θέµατα του φύλου, 

συµπληρώνοντας τις φροϋδικές απόψεις που βασίζονταν κυρίως στο βιολογικό 

φύλο (στον “βράχο του βιολογικού”) και στην έλλειψη (ευνουχισµό) της γυναίκας µε 

θεωρήσεις που τονίζουν την συµπληρωµατικότητα της έλλειψης σε άνδρες και 

γυναίκες και την εξ αυτής προκύπτουσα αδυναµία γενετήσιας (οιδιπόδειας) 
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ολοκλήρωσης και για τα δύο φύλα και, κατ' επέκτασιν, της δυσκολίας ουσιαστικής 

συνάντησης ανάµεσά τους (Μ. Torok, 1964). Από αυτή την άποψη, ο 

κινηµατογράφος αποτελεί για την ψυχανάλυση πολύτιµο εργαλείο θέασης των 

νέων ψυχικών πραγµατικοτήτων, όπως προβάλλονται στην οθόνη του 

φαντασιακού, επιτρέποντάς µας να αφουγκραστούµε  ζητήµατα πριν ακόµη τα 

συστηµατοποιήσουµε επιστηµονικά. 

 Η οµάδα εργασίας  θα προσκαλέσει σε διάλογο τους συµµετέχοντες πάνω 

στα θέµατα του φύλου, των συγκλίσεων και των αποκλίσεων του γυναικείου από 

το ανδρικό οιδιπόδειο καθώς και της συνάντησης ή µη των φύλων, µε αφορµή την 

από κοινού θέαση µιας ταινίας. 
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