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2 • Στους γενετήσιους χαρακτήρες το άλλο φύλο δεν 

προκαλεί φόβο, ούτε διεγείρει την ανταγωνιστικότητα, 

αλλά είναι ερωτικά επιθυμητό —με γενετήσιο τρόπο—

και θεωρείται ισότιμο.

• Στο φαλλικό στάδιο, δεν υπάρχει ουσιώδης 
διαφοροποίηση στις ενστικτώδεις ενορμήσεις των δύο 
φύλων, υπάρχει η φυσική περιέργεια για τα γεννητικά 
όργανα, η συνειδητοποίηση της διαφορετικότητάς 
τους, ο ηδονικός χειρισμός τους και η ανάγκη της 
«περήφανης» επίδειξής τους.



3 Η καθήλωση, όμως, στο φαλλικό στάδιο μετατρέπει τα 

γεννητικά όργανα σε επιθετικό εργαλείο-όπλο που 

στρέφεται σαδιστικά εναντίον του άλλου φύλου:

 Οι άντρες χρησιμοποιούν το πέος τους ως όργανο 

εκδίκησης και τιμωρίας των γυναικών, στο πρόσωπο των 

οποίων προβάλλουν την ματαιωτική και απορριπτική 

μητέρα τους

 Οι γυναίκες έχουν τη φαντασίωση ότι διαθέτουν πέος, ή 

ότι με τον κόλπο τους αφαιρούν-ευνουχίζουν το πέος 

από τους άντρες.



4 Α. ΦΑΛΛΙΚΟΣ ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

(ΓΕΝΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗ)
Γενικά χαρακτηριστικά και συμπτώματα

 Αθλητική εμφάνιση (συνήθως), γεροδεμένο και 

γυμνασμένο σώμα.

 Σκληρό ή έντονα αρρενωπό πρόσωπο, αλλά σε σπάνιες 

περιπτώσεις μπορεί να έχουν κοριτσίστικο πρόσωπο.

 Αγάπη για τα σπορ, και όταν οι ίδιοι συμμετέχουν σε 
αυτά το κάνουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, επιθυμώντας 
τη διάκριση και την αναγνώρισή τους.



5  Επιθετικότητα που μπορεί να εκφράζεται τόσο με τα λόγια και τις 

πράξεις (ευθέως και άμεσα) όσο και με τον τρόπο εκφοράς του 

λόγου ή διενέργειας των πράξεών του (πλαγίως και έμμεσα).

 Η επιθετικότητα αποτελεί άμυνα απέναντι στο φόβο της πρωκτικής 

παράδοσης (άγχος επιστροφής στην πρωκτικότητα) και στον φόβο 

ότι θα φανεί αδύναμος ή παθητικός (δηλαδή πρωκτικός).

 Επιθετικότητα που αποπνέει περιφρόνηση για τους άλλους ή 

αλαζονεία, θρασύτητα ή υπεροψία και ειρωνεία. Συχνά γίνεται 

ενοχλητικός ή και αντιπαθητικός, ενώ δεν είναι σπάνιο να 

εκφράζεται έως και σαδιστικά προς τα πρόσωπα του στενού του 

περιβάλλοντος ή ακόμα και προς αυτά που αγαπάει. (Πάντα 

ενδιαφέρεται περισσότερο για τον εαυτό του παρά για τους 

αγαπημένους του ανθρώπους.)



6  Εμφανίζεται ως άτομο με μεγάλη αυτοπεποίθηση, αλλά 

αυτό αποτελεί αναπλήρωση της βαθύτερης αίσθησης του 

ανασφαλούς Εγώ του, το οποίο «καταρρέει» όταν 

απορριφθεί ερωτικά ή όταν τρωθεί η βεβαιότητά του για 

την στυτική του ικανότητα. Τότε καταλαμβάνεται από 

άγχος, φόβο και απελπισία και αισθάνεται βαθιά 

δυστυχισμένος.

 Του αρέσει να τον θαυμάζουν, επιζητά την αναγνώριση —

και καταρρακώνεται όταν δεν την έχει από εκείνους που 

εκτιμά, αγαπά ή εξαρτάται— και συχνά καυχιέται για τις 

ικανότητες ή τις δυνατότητές του.



7
 Έχει μεγάλη δυσκολία να αποδεχτεί τους ανωτέρους του ή και τους 

ισάξιούς του και να συνεργαστεί μαζί τους, επειδή πάντα θεωρεί ότι αυτός 

είναι καλύτερος από αυτούς· ταυτόχρονα, ο ίδιος έχει μεγάλη ανάγκη να 

κυριαρχεί σε άλλους και συνήθως διαθέτει ηγετικά προσόντα, αλλά η 

«αδυναμία» του είναι πως επιθυμεί να έχει «αυλή» γύρω του και να την 

κατευθύνει. 

 Πολλές διασπάσεις κινημάτων (πολιτικών, καλλιτεχνικών και 

θρησκευτικών) οφείλονται στη σύγκρουση φαλλικών χαρακτήρων και στην 

ανάγκη τους για εξουσία ή αποκλειστικότητα. Το ίδιο φαινόμενο 

παρατηρείται και στη διεκδίκηση πρωτείων και διακρίσεων στον πολιτικό 

στίβο, που απατηλά ενδύεται την υποστήριξη των δικαιωμάτων και των 

αιτημάτων του «λαού», ενώ στην πραγματικότητα υπηρετεί φαλλικές 

επιδιώξεις εις βάρος των πραγματικών αναγκών της χώρας και του λαού 

της.



8  Βιοενεργειακά είναι αρκετά φορτισμένοι 

οργανισμοί, συνήθως πάνω από τον μέσο όρο 

φόρτισης του γενικού πληθυσμού και των 

υπολοίπων χαρακτήρων.

 Έχουν στυτική ικανότητα, αλλά οργασμικά είναι 

ανίκανοι· ουσιαστικά περιφρονούν το άλλο φύλο 

και χρησιμοποιούν το σεξ για να το εκδικηθούν, 

να το ταπεινώσουν και να το τιμωρήσουν. 



9  Οι άντρες φαλλικοί χαρακτήρες μπορεί να είναι 

σχεδόν υγιείς (ήρωες, προσωπικότητες του 

αθλητισμού, επιτυχημένοι επιχειρηματίες, 

ισορροπημένοι οικογενειάρχες, αυστηροί αλλά 

στοργικοί γονείς…) έως πολύ άρρωστοι 

(ομοφυλόφιλοι, ψυχοπαθείς, εξαρτημένοι από 

ουσίες και αλκοόλ, καταθλιπτικοί 

ή παρανοϊκοί), ανάλογα με τις προγενετήσιες 

καθηλώσεις τους.



10  Οι γυναίκες φαλλικοί χαρακτήρες μπορεί να έχουν 

αξιοθαύμαστη αυτοπεποίθηση, να είναι δυνατές και όμορφες, 

επιτυχημένες με κοινωνική αναγνωρισιμότητα και οικονομικά 

ανεξάρτητες, δυναμικές και αποτελεσματικές, σεξουαλικά, 

όμως, μπορεί να είναι ομοφυλόφιλες ή να έχουν μόνο 

κλειτοριδικό οργασμό.

 Υπάρχει η ασυνείδητη φαντασίωση στο σεξ ότι είχαν πέος ή ότι 

αφαιρούν το πέος από τον άντρα κατά τη συνουσία· αυτό 

οφείλεται στην επιθυμία εκδίκησης του άλλου φύλου και στον 

ανταγωνισμό που τους προκαλεί. Έτσι, νιώθουν την ανάγκη να 

ευνουχίσουν τους άντρες προσπαθώντας συνεχώς να τους 

βγάλουν αδύναμους και ανίκανους, εντοπίζουν τα ελαττώματα 

ή τις αδυναμίες τους και σαδιστικά τους τα τονίζουν 

υποτιμητικά και ταπεινωτικά.



11
 Όσο υπάρχει σεξουαλική ικανοποίηση, το Εγώ των φαλλικών 

χαρακτήρων αισθάνεται ισχυρό και ασφαλές, αφού τότε 

μπορεί να κινητοποιήσει εξίσου ισχυρές άμυνες, όπως η 

ενεργή ομοφυλοφιλία, ο σεξουαλικός σαδισμός και η 

κοινωνική ψυχοπαθητικότητα.

 Αντιθέτως, όταν δεν υπάρχει σεξουαλική ικανοποίηση, ή όταν 

η προοπτική της απομακρύνεται, ή, τέλος, όταν επίκειται η 

απώλειά της, τότε οι φαλλικές άμυνες καταρρέουν ή 

εξασθενούν, οπότε αναπτύσσονται έντονα ξεσπάσματα θυμού, 

παράνοια και αίσθημα απειλής — ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει, 

ως δευτερεύουσα προγενετήσια καθήλωση, ματαίωση στο 

οπτικό στάδιο της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης.



12

Η σωματική θωράκιση μπορεί να 

αναπτύσσεται και στις επτά ζώνες, αλλά 

κατά κανόνα είναι πιο έντονη στο στήθος, 

στο διάφραγμα, στα πόδια, ενώ στην 

ωμική ζώνη είναι ιδιαίτερη και 

χαρακτηριστική.



13 • Χαρακτηραναλυτικά, για τους φαλλικούς χαρακτήρες, το 

πιο δύσκολο είναι να αναγνωρίσουν και να παραδεχτούν 

ότι αμύνονται, ενώ το να αντιληφθούν τον τρόπο που 

αμύνονται και εναντίον τίνος πράγματος αμύνονται, 

τους είναι σχετικά ευκολότερο.

• Το κύριο πρόβλημά τους είναι η εγκατάλειψη, και αυτός 

είναι και ο συνηθέστερος λόγος, μαζί με την απώλεια 

της στυτικής τους ικανότητας, που τους αναγκάζει να 

ζητήσουν βοήθεια, διότι τότε καταρρακώνονται και 

καταρρέουν.



ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΛΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

 Απογοήτευση/ματαίωση σεξουαλική (δηλαδή των 

πρωτογενών ερωτικών ενορμήσεων) από τον γονέα του 

αντίθετου φύλου στο φαλλικό στάδιο, περίπου στην 

ηλικία των 4 ετών.

 Η μητέρα δεν αντέχει τις φαλλικές ενορμήσεις του 

μικρού αγοριού (στύση, επίδειξη γεννητικών οργάνων, 

αυτοερωτισμό) και το πιέζει να τις σταματήσει.



 Το αγόρι αισθάνεται ότι τόσο το ίδιο, όσο και το πέος του, 

απορρίπτονται, αναπτύσσει φόβο και στη συνέχεια άγχος 

ευνουχισμού, οργίζεται για τη ματαίωση που υπέστη και 

αισθάνεται την ανάγκη να εκδικηθεί τη μητέρα του (και αργότερα, 

στην ενήλικη ζωή του, όλες τις γυναίκες, στο πρόσωπο των οποίων 

προβάλλει τη μητέρα του).

 Το αγαπημένο και επιθυμούμενο ερωτικό αντικείμενο γίνεται 

ταυτόχρονα και μισητό (λόγω της ματαίωσης/απόρριψης), με 

αποτέλεσμα να συμπεριφέρεται σκληρά προς τις γυναίκες και 

συχνά να εκφράζει σαδισμό και περιφρόνηση.



 Το αγόρι καθηλώνεται στο φαλλικό στάδιο, ενώ παράλληλα, 

λόγω ματαίωσης των φαλλικών του ενορμήσεων, αναπτύσσει 

ασυνείδητο άγχος επιστροφής στο προηγούμενο λιμπιντικό

στάδιο, το πρωκτικό. Μια τέτοια επιστροφή θα ισοδυναμούσε με 

αισθήματα αναξιότητας και ταπείνωσης, αδυναμίας και 

εξάρτησης.

 Το ίδιο συμβαίνει και στα κορίτσια, τα οποία ματαιώνονται και 

αισθάνονται απόρριψη από τον πατέρα τους που δεν αντέχει τις 

φαλλικές τους ενορμήσεις (αυτές δεν διαφέρουν ποιοτικά από 

τις αντίστοιχες των αγοριών)



 Η ματαίωση οδηγεί το παιδί να ταυτιστεί ψυχικά με τον 

ματαιωτικό γονέα (εδώ του αντίθετου φύλου), προκειμένου 

να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί συναισθηματικά την 

απόρριψη που υπέστη από εκείνον.

 Η ψυχική ταύτιση οδηγεί στην εσωτερίκευση (ενσωμάτωση, 

ενδοβολή) των χαρακτηριστικών του ματαιωτικού γονέα, με 

αποτέλεσμα να συμπεριφέρεται όπως εκείνος, ενώ 

ταυτόχρονα είναι και θυμωμένο μαζί του. Γίνεται όπως κι 

εκείνος, δηλαδή το ίδιο «δυνατός», προκειμένου να μπορεί 

να τον αντιμετωπίσει.



 Έτσι αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός και η επιθετικότητα 

προς το άλλο φύλο, που εκδηλώνεται ως γενετήσια 

εκδίκηση. Κάτω, όμως, από αυτή την επιθετικότητα 

υπάρχει πάντα η βαθιά ανάγκη αγάπης και αποδοχής από 

τον γονέα που το ματαίωσε.

 Υστερικοί και φαλλικοί, επειδή είναι κοντά στη 

γενετησιότητα, δεν αναπτύσσουν αντιδραστικούς 

σχηματισμούς.



 Η ψυχική ταύτιση με τον ματαιωτικό γονέα του αντίθετου φύλου, 

τον οποίο επιθυμεί φαλλικά και γενετήσια, δηλαδή του αγοριού με 

τη μητέρα του και του κοριτσιού με τον πατέρα του, ενδέχεται να 

οδηγήσει στην παραίτησή του από την γενετήσια διεκδίκηση του 

ετερόφυλου γονέα και την ανάπτυξη σεξουαλικού ενδιαφέροντος 

προς τον ομόφυλο γονέα.

 Αυτό ισοδυναμεί με την ανάπτυξη ομοφυλοφιλικών τάσεων, αλλά 

ενεργητικής φύσης, λόγω της φαλλικής χαρακτηροδομής. Ο 

ετερόφυλος γονέας εξακολουθεί να είναι ερωτικά επιθυμητός, 

αλλά η επιθυμία συνοδεύεται πάντα από σαδιστικές παρορμήσεις 

εκδίκησης και ταπείνωσης.



 Οι άντρες φαλλικοί χαρακτήρες θέλουν να αποδείξουν στον 

εαυτό τους και στις γυναίκες πόσο στυτικά ικανοί είναι, ενώ 

για τους ίδιους η σεξουαλική πράξη είναι μια πράξη 

εκδίκησης, ταπείνωσης, κακοποίησης ή υποβιβασμού της 

γυναίκας.

 Οι γυναίκες επιθυμούν να εκδικηθούν γενετήσια τους 

άντρες, να τους ευνουχίσουν (φαντασιακά) και για τον λόγο 

αυτό τους αρέσει να τους ταπεινώνουν (ψυχικός 

ευνουχισμός), και να τους κάνουν να αισθάνονται ανίκανοι, 

ενώ απολαμβάνουν να τους σαγηνεύουν (ενισχύεται έτσι το 

φαλλικό τους Εγώ).



 Οι φαλλικοί χαρακτήρες, επειδή ακριβώς καθηλώθηκαν στο 

φαλλικό στάδιο, λόγω της ματαίωσης των φαλλικών τους 

ενορμήσεων, προσπαθούν να κρατηθούν σε αυτό, οπότε 

αισθάνονται υπερβολικό άγχος (ασυνείδητα) ότι θα 

παλινδρομήσουν στο πρωκτικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: 

αισθήματα αδυναμίας, κατωτερότητας, εξάρτησης και 

παθητικότητας. Ουσιαστικά, ο φαλλικός σαδισμός και η επίδειξη 

των ικανοτήτων τους (στυτική και άλλες) δεν είναι τίποτα 

περισσότερο παρά άμυνες, που συγκρατούν το Εγώ τους από το 

να παλινδρομήσει στην πρωκτικότητα.



 Επομένως, ο φαλλικός χαρακτήρας αποκρούει την 

πρωκτικότητα, και μαζί της την παθητική ομοφυλοφιλία 

με φαλλική επιθετικότητα και ενεργητική ομοφυλοφιλία, 

ενώ, αντίθετα ο πρωκτικός χαρακτήρας αποκρούει τη 

φαλλικότητα με την πρωκτική-παθητική παράδοση.

 Βλέπουμε, λοιπόν, ότι αυτό που χαρακτηρίζει κάθε 

χαρακτηροδομή δεν είναι το ποιες ενορμήσεις αποκρούει, 

αλλά με ποιες ενορμήσεις αμύνεται το Εγώ της.



Καταπιεσμένο φαλλικό στάδιο

Ασκητισμός

Ανικανοποίητο φαλλικό στάδιο

Συμπεριφορά Δον Ζουάν



Παράγοντες διαμόρφωσης της θωράκισης:

1) χρόνος ματαίωσης μιας ενόρμησης: Όσο νωρίτερα γίνεται η ματαίωση τόσο 
καταστροφική είναι η επίπτωση της

2) ένταση της ματαίωσης : Όσο μεγαλύτερη τόσο μεγαλύτερες και 
καταστροφικότερες οι συνέπειες

3) σε ποια ενόρμηση κατευθύνεται η ματαίωση: Αφορά την ερωτογενή ζώνη και 
το λιμπιντικό στάδιο

4) αναλογία αποδοχής και ματαίωσης της ενόρμησης: Αφορά την έκφραση ή 
καταστολή της ενόρμησης σε κάποια ερωτογενή ζώνη: δημιουργεί 2 
παραλλαγές σε κάθε διαγνωστική κατηγορία, τον κατεσταλμένο και τον 
ανικανοποίητο υπoτύπο.

5) το φύλο του κύριου ματαιωτικού προσώπου με το οποίο ταυτίζεται το άτομο
6) από τις αντιφάσεις στις ίδιες τις ματαιώσεις, που επιτρέπουν άλλοτε την 

ενδυνάμωση και άλλοτε την αναστολή διαφορετικών ενoρμήσεων.



25ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 Αποδόμηση των φαλλικών αμυνών και κυρίως της 

έπαρσης, της αλαζονείας, της επιθετικότητας και της 

ανάγκης για κυριαρχία.

 Χρειάζεται προσοχή στον χειρισμό του ασθενή ο 

οποίος, λόγω του χαρακτήρα του, επιχειρεί να 

ελέγξει τον θεραπευτή και να έχει γενικά «το πάνω 

χέρι» στη θεραπεία.
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 Η αποδόμηση των φαλλικών αμυνών σηματοδοτεί την 

επιστροφή στο πρωκτικό στάδιο, το οποίο πανικοβάλλει 

τον φαλλικό χαρακτήρα, επειδή εκεί αισθάνεται αδύναμος 

και εξαρτημένος. Από εκεί αρχίζει η επαναδόμηση της 

υγείας του μέχρι την εδραίωση της γενετησιότητας.

 Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποδομηθεί και να 

καταρρεύσει η εκδικητική στυτική ικανότητα, που 

λειτουργεί ως άμυνα προστασίας απέναντι στις 

παθητικές-θηλυπρεπείς τάσεις του πρωκτικού σταδίου 

(αδυναμία, παθητικότητα, εξάρτηση, υποχωρητικότητα).
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Β. ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΪΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(Γενετήσια εκδίκηση που διαστρεβλώνεται από το οπτικό μπλοκάρισμα)

 Σπάνια αντιλαμβάνονται ότι έχουν πρόβλημα οι ίδιοι και 

ακόμα πιο σπάνια το παραδέχονται, γι’ αυτό συνήθως δεν 

αναζητούν θεραπεία, αλλά, αντίθετα, θεωρούν είτε ότι το 

πρόβλημα το έχουν οι άλλοι, είτε ότι τους αδικούν, ή και τους 

καταδιώκουν ακόμα, ανάλογα με την ένταση του οπτικού 

τους μπλοκ.
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
 Ευερεθιστότητα, ακαμψία, καχυποψία και δυσπιστία, αδυναμία 

διατήρησης μακροχρόνιων σχέσεων, παρερμηνείες ή παρανοϊκές 

σκέψεις διωκτικού περιεχομένου («με ζηλεύουν, με εχθρεύονται» 

ή «συνωμοτούν εναντίον μου»), απόδοση της ευθύνης των 

προσωπικών αποτυχιών τους στους άλλους, δικομανία, «δημόσιος 

κατήγορος», ιδέες μεγαλείου (θεωρεί τον εαυτό του προφήτη ή 

ήρωα, πιστεύει ότι έχει πάντα δίκιο και είναι σωστός), εμμονική

ζήλια, παράνοια ερωτικής φαντασίωσης (πιστεύει ότι οι άλλοι —

κάποιοι συγκεκριμένοι πάντα— είναι ερωτευμένοι μαζί του και 

τους ενοχλεί με τις απαιτήσεις του).
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ΓΕΝΕΣΗ
 Πρόκειται για φαλλικό με σοβαρό οπτικό μπλοκ (καταπιε-

σμένου τύπου)
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ
 Επειδή σπάνια αναζητούν θεραπεία, είναι περισσότερο 

ακαδημαϊκή η συζήτηση για τη θεραπευτική τεχνική που πρέπει 

να ακολουθηθεί.

 Όσο πιο συγκροτημένοι και δομημένοι είναι, τόσο δυσκολότερος 

γίνεται ο χειρισμός τους. Οι κύριες άμυνές τους είναι 

εγκεφαλικές/νοητικές και παρουσιάζουν μεγάλη αντίσταση στην 

αποδόμησή τους.

 Χαρακτηραναλυτικά πρέπει να καταδεικνύεται η καχυποψία τους, 

η γενική τους εχθρική και προκατειλημμένη στάση απέναντι στους 

άλλους και να αποδομείται.
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Γ. ΧΡΟΝΙΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ
(Γενετήσια εκδίκηση που αναστέλλεται από τη στοματική καταστολή)

 Όταν η στοματική καταστολή είναι πολύ ισχυρή, τότε η 

έκφραση της φαλλικής δομής εξασθενεί και κυριαρχεί η 

κατάθλιψη.

 Το ασθενές Εγώ συμπιέζεται βασανιστικά από ένα αυστηρό 

και τιμωρητικό Υπερεγώ και ένα απαιτητικό, με πολύ υψηλούς 

στόχους, Ιδανικό του Εγώ φαλλικής φύσης.
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
 Αυτά απορρέουν από τον «εγκλωβισμό» του Εγώ ανάμεσα στις 

«συμπληγάδες» της στοματικής καταστολής και τις απαιτήσεις 

του φαλλικού ναρκισσισμού.

 Η παλινδρόμηση από το φαλλικό στάδιο στο στοματικό, μπορεί 

να ενεργοποιήσει συμπτώματα που θυμίζουν πρωκτική 

καθήλωση (π.χ. ψευδώς ψυχαναγκαστικά συμπτώματα, όπως  

ακαμψία, τίμια και ενάρετη συμπεριφορά), μέσα από τα οποία ο 

συγκεκριμένος χαρακτήρας εκφράζει τη στοματικά 

καταπιεσμένη φαλλική δομή του.
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Λόγω της έντονης στοματικής καταστολής, αδυνατεί να εκφράσει ανοιχτά τη 

φαλλική επιθετικότητά του, οπότε συχνά χρειάζεται να διαφοροδιαγνωστεί

από τους:

 Ψυχαναγκαστικούς χαρακτήρες (που έχουν την πρωκτική καθήλωση ως 

το πρωτεύον ψυχοσεξουαλικό τραύμα): οι χρόνιοι καταθλιπτικοί είναι 

ευαίσθητοι, έχουν έντονα συναισθήματα (ενώ οι ψυχαναγκαστικοί έχουν 

άμβλυνση συναισθημάτων) τα οποία, όμως, δυσκολεύονται να τα 

εκφράσουν και είναι γενναιόδωροι (και όχι τσιγκούνηδες όπως οι 

ψυχαναγκαστικοί).

 Οπτικούς χαρακτήρες, λόγω δειλίας, μετριοπάθειας και φαινομενικής 

εσωστρέφειας. Η στοματική καταστολή κάνει τον χρόνιο καταθλιπτικό να 

φαίνεται απόμακρος και ψυχρός, αλλά, αντίθετα από τον οπτικό 

χαρακτήρα έχει καλή προσαρμοστικότητα.
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 Γίνεται καταθλιπτικός (εμφανώς ή/και δυσδιάκριτα) και τον διακρίνει 

έντονη σοβαρότητα.

 Η καταθλιπτική του προδιάθεση συνοδεύεται από ελάττωση σωματικού 

βάρους, πτώση του ενεργειακού δυναμικού (είναι συνήθως 

υποφορτισμένος) και αυξημένη τάση ενεργειακής συστολής και 

συρρίκνωσης.

 Υπάρχει ιστορικό καταθλιπτικών επεισοδίων, απογοητεύσεων και 

αυτοκατηγοριών, ενώ ο ναρκισσιστικός φαλλικός χαρακτήρας κατά 

κανόνα κατηγορεί τους άλλους.

 Όταν αισθάνεται κατάθλιψη υποχωρεί το άγχος του.

 Είναι πολύ σημαντικό να αισθάνεται ότι τον χρειάζονται.
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 Ανεκτικός με τους άλλους, αυστηρός με τον εαυτό του.

 Τίμιος, αποφασιστικός, υπεύθυνος, άκαμπτα ειλικρινής, εγκρατής, επίμονος 

(παρά το χαμηλό ενεργειακό του δυναμικό), σχολαστικός και τακτικός.

 Ενοχικός, δύσκολα υπερασπίζεται τον εαυτό του.

 Αίσθημα ανεπάρκειας και κατωτερότητας, δικαιολογημένο ως ένα βαθμό, αφού η 

στοματική του καταστολή τον εμποδίζει να λειτουργήσει σύμφωνα με τις 

πραγματικές του δυνατότητες.

 Έχει καλή αίσθηση του χιούμορ, αλλά υπάρχει κυνισμός και τάση 

αυτοσαρκασμού.

 Λακωνική ομιλία, λεπτά χείλη, σφιγμένο σαγόνι (λόγω σοβαρής θωράκισης σε 

στόμα και λαιμό), ελαττωμένη απόλαυση του φαγητού, ολιγοφαγία.
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 Ιδέες αυτοκτονίας, ως τελευταία επιλογή.

 Η κριτική του ικανότητα υπερτερεί της δημιουργικής του 

δυνατότητας.

 Νιώθει πικρία από τη ζωή.

 Ζηλεύει και θαυμάζει τους φαλλικούς χαρακτήρες, γιατί 

εκείνοι μπορούν να εκφράσουν ανοιχτά τη φαλλική τους 

επιθετικότητα, ενώ ο ίδιος αισθάνεται φυλακισμένος στα 

δεσμά της στοματικής του καταστολής.
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• Η σεξουαλικότητά του είναι έντονη, αλλά 

αναστέλλεται από ηθικισμό ή από την αίσθηση του 

σωστού, και από τον φόβο ότι αν απορριφθεί από 

τις γυναίκες θα γελοιοποιηθεί. 

• Τα παιδιά και οι έφηβοι συμπεριφέρονται «κόσμια», 
είναι ήσυχα, ιδεαλιστές, «διανοούμενα», δεν 
προτιμούν τα σπορ και τις σωματικές 
δραστηριότητες, είναι ευαίσθητα και 
συναισθηματικά.
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ΓΕΝΕΣΗ
 Είναι φαλλικός με σοβαρή στοματική καταστολή (λόγω 

πρώιμης και καθολικής στοματικής στέρησης).

 Προσπαθεί απεγνωσμένα να κρατηθεί στο φαλλικό 

επίπεδο λειτουργίας και να μην επιστρέψει στο πρωκτικό ή 

το στοματικό.

 Συνθλίβεται από τις επιταγές του φαλλικού Ιδανικού Εγώ 

του, και γι’ αυτόν τον λόγο είναι επίμονος και 

αποφασιστικός στην προσπάθειά του να πραγματοποιήσει 

τις επιδιώξεις του.
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 Επιδιώκει να κερδίσει αγάπη και αποδοχή (από τη μητέρα 

του, και ως ενήλικας από τις επιθυμούμενες γυναίκες), λόγω 

της πρώιμης στοματικής αποστέρησης που υπέστη εξαιτίας 

της): «δεν με αγαπάει, δεν με αποδέχεται και γι’ αυτόν τον 

λόγο μου στερεί το στήθος της».

 Το αυστηρό Υπερεγώ του τον οδηγεί στην αυτομομφή και τις 

ενοχές κάθε φορά που αποτυγχάνει (αποδέχεται την τιμωρία 

του, η οποία λειτουργεί ως μέσον αποφυγής της απώλειας 

της αγάπης).
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ
 Στην καταθλιπτική φάση χρειάζεται να φορτιστεί ώστε να ανασταλεί η ενεργειακή 

συρρίκνωση. Απαιτείται η άμεση κινητοποίηση του θώρακα, προκειμένου να 

απελευθερωθεί η αναπνοή του, η οποία θα τον φορτίσει ενεργειακά και θα διευκολυνθεί 

έτσι η εκφόρτιση της καταπιεσμένης φαλλικής οργής του.

 Είναι δύσκολο για τον χρόνιο καταθλιπτικό να διατηρήσει την ενεργειακή του φόρτιση, 

αλλά είναι σημαντικό να το επιτύχει, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να εκφράσει και να 

εκφορτίσει την κατεσταλμένη φαλλική του επιθετικότητα.

 Μετά την έκφραση της οργής βιώνει τη θλίψη τής στοματικής αποστέρησης, και αν οι 

θωρακίσεις του στόματος και του αυχένα/λαιμού έχουν επαρκώς αποδομηθεί, 

εμφανίζεται αυθόρμητο κλάμα, με λυγμούς συνήθως, που ανακουφίζει τα συμπτώματα 

ναυτίας, από τα οποία συχνά υποφέρει, εξαιτίας της ασυνείδητης καταστολής του 

κλάματος.



41 Δ. ΜΑΝΙΟΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
(ΓΕΝΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΜΟΝΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΡΜΗΣΕΙΣ))

 Φαλλικός με στοματικά ανικανοποίητο τραύμα στη φάση του 

στοματικού σταδίου της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης.

 Δεν έχει συγκροτημένο Εγώ, όπως, ο χρόνιος καταθλιπτικός, 

με αποτέλεσμα να είναι ασταθής, ευμετάβλητος, ακραίος και 

η διάθεσή του να μεταβάλλεται από την ευφορία έως την 

κατάθλιψη, την οποία βιώνει εντονότερα από τον χρόνιο 

καταθλιπτικό.



42 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
 «Γεμάτη» σωματική διάπλαση και τάσεις παχυσαρκίας, ενώ στην καταθλιπτική 

του φάση αδυνατίζει.

 Υπομανιακή φάση: ανήσυχος, ενεργητικός, ανυπόμονος, ομιλητικός έως 

λογορροϊκός, επιπόλαιος, δύσκολα συγκεντρώνεται, βιαστικός και πιεστικός προς 

τους άλλους, ελάττωση κριτικής ικανότητας, υπερφαγία, αυξημένη κατανάλωση 

αλκοόλ, επιθετικότητα.

 Καταθλιπτική φάση (εμφανίζεται συχνά μετά από αιφνίδια μετάπτωση από την 

μανιακή): επιβράδυνση ψυχοκινητικής λειτουργικότητας, απελπισία, παράπονο, 

συρρίκνωση, πιθανή εμφάνιση ψυχαναγκαστικών συμπτωμάτων, πτώση ώμων.

 Οι φάσεις μπορεί να εναλλάσσονται ή να κυριαρχεί κάποια από τις δύο, αλλά με 

τα χρόνια επιδεινώνονται, διαρκούν περισσότερο και επιτείνουν την 

αποδιοργάνωση του Εγώ.



43 ΓΕΝΕΣΗ
 Φθάνουν στο φαλλικό στάδιο αλλά έχουν ήδη ένα πολύ 

σοβαρό στοματικά ανικανοποίητο ψυχοσεξουαλικό τραύμα, 

που τους καθιστά ασταθείς και ανυπόμονους, απαιτητικούς.

 Η μανιακή φάση οφείλεται στην «υποχώρηση» της στοματικής 

θωράκισης και η καταθλιπτική στην επίτασή της.

 Άρα το ανικανοποίητο στοματικό μπλοκ είναι ασταθές 

ενεργειακά (κατά Κόνια: στοματικά ασταθές μποκ) και 

μεταβάλλεται, ταλαντώνεται ανάμεσα σε ένα ανικανοποίητου 

τύπου στοματικό μπλοκ (μανιακή φάση) και ένα 

καταπιεσμένου τύπου στοματικό μπλοκ (καταθλιπτική φάση).
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45 ΘΕΡΑΠΕΙΑ
 Ο μεγάλος κίνδυνος, και ο φόβος του θεραπευτή, εστιάζεται στην 

αυτοκτονία, οι πιθανότητες της οποίας αυξάνουν όταν ο ασθενής 

κινείται προς ή εξέρχεται από την καταθλιπτική φάση.

 Στην καταθλιπτική φάση πάντα κινητοποιούμε την αναπνοή και 

ανακουφίζουμε τη θωράκιση του αυχένα και του θώρακα, ώστε να 

διευκολύνουμε την εκφόρτιση της οργής.

 Στη μανιακή «ελέγχουμε» την οργή, κυρίως όταν αυτή εκφράζεται εκτός 

θεραπείας, γιατί η επίταση της ενεργειακής διαστολής, σε συνδυασμό με 

την ελαττωμένη κριτική ικανότητα, είναι αυτοκαταστροφική για την 

προσωπική και επαγγελματική ζωή του ασθενή.
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Ε. ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ

 Κάθε χαρακτήρας με στοματικά ανικανοποίητο τραύμα είναι 

δυνητικά αλκοολικός, αλλά ο τυπικός αλκοολικός και 

ναρκομανής είναι ένας κατά βάση φαλλικός 

μανιοκαταθλιπτικός χαρακτήρας.

 Ο αλκοολισμός και η εξάρτηση από τα ναρκωτικά δεν 

εξαρτώνται από την ποσότητα ή τη συχνότητα κατανάλωσης 

αλκοόλ ή χρήσης ουσιών, αλλά από την αιτία λήψης τους.
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ΓΕΝΕΣΗ
 Η πραγματική αιτία είναι ένας συνδυασμός μεγάλης 

απελπισίας, έλλειψης επιθετικότητας (αδυναμία έκφρασής 

της) και εύκολης παραίτησης/εγκατάλειψης κάθε 

προσπάθειας. 

 Αυτή οφείλεται στη ματαίωση των φαλλικών ενορμήσεων 

από τον γονέα του αντίθετου φύλου, και στον ταυτόχρονο 

ψυχικό ευνουχισμό από τη μητέρα, που οδηγεί στην ταύτιση 

μαζί της σε ένα πρωκτικό επίπεδο.
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 Η ταύτιση με τη μητέρα σε πρωκτικό επίπεδο ενδυναμώνει 

τις παθητικο-θηλυπρεπείς τάσεις και συμπεριφορές 

(παθητικότητα, εξάρτηση, αδυναμία) τις οποίες ο 

αλκοολικός συγκαλύπτει με μία επιθετική επιδειξιμανία (τη 

εμφανή μέθη, ή «τολμηρές» πράξεις υπό την επήρεια 

αλκοόλ ή ουσιών).

 Με τις παθητικο-θηλυπρεπείς συμπεριφορές αμύνεται 

απέναντι στην ανοιχτή φαλλική επιθετικότητα και τελικά 

στην ανδρική γενετησιότητα.
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 Λόγω της πρωκτικής ταύτισης με τη μητέρα, ο αλκοολικός 

ενδέχεται να θεωρήσει ασυνείδητα το πέος του ως 

υποκατάστατο του μαστού, επομένως η πεολειχία τον 

διεγείρει σεξουαλικά, ενώ συχνά υιοθετεί μια 

μητρική/υπερπροστατευτική στάση απέναντι σε 

νεαρότερους άνδρες.

 Το ίδιο ισχύει και για τις αλκοολικές γυναίκες, οι οποίες 

επίσης υιοθετούν μια μητρική στάση απέναντι σε 

νεαρότερες γυναίκες.
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ
 Απαραίτητη η διακοπή του αλκοόλ ή της χρήσης ουσιών.

 Το αναδυόμενο άγχος, μετά τη διακοπή, πρέπει να αντιμετωπιστεί 

αποκλειστικά με τη θεραπεία.

 Ενδεχόμενη χορήγηση αγχολυτικών, μόνο για πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα, αν αυτό φαίνεται ότι βοηθά στην απεξάρτηση· χρειάζεται 

μεγάλη προσοχή, γιατί η παρατεταμένη χορήγησή τους μετατοπίζει το 

πρόβλημα σε μια νέα ουσία, χωρίς να αγγίζει τις πραγματικές αιτίες 

της διαταραχής.
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Η αγάπη, η εργασία και η γνώση είναι οι 
αστείρευτες πηγές της ζωής μας και αυτές θα 
πρέπει να την κυβερνούν.

Βίλχελμ Ράιχ


