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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)

-

«Θήλυ και ψυχανάλυση» (Π. Αλούπης)
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