
 
 

Ανακοίνωση 
 

Τηλεσεμινάριο 11 Σεπτεμβρίου 2021 
 
Ομιλητής: Σαράντης Θανόπουλος, τακτικό, διδάσκων μέλος και πρόεδρος της Ιταλικής Ψυχαναλυτικής 
Εταιρείας. 
Τίτλος: Το “φαντασμα” της Παρθένου μητέρας. 
 
 
Περίληψη  
 
Η εργασία ξεκινώντας από ένα κλινικό περιστατικό διαπραγματεύεται το κεντρικό θέμα για την 
ψυχαναλυτική κλινική, αν και λίγο γνωστό στους ψυχαναλυτές, του φαντασματικου συμπλέγματος: Η 
Παρθένος μητέρα, ο Ιδανικός πατέρας και το Μεσσιανικό μωρό. Το τελευταίο είναι το παρηγορητικό 
αντικείμενο που μετατοπίζει την ψυχική επένδυση της ζωής της μητέρας από το πραγματικό παρόν σε 
ένα ιδανικό μέλλον.  Το βασικό αποτέλεσμα είναι μια πίεση στο παιδί να μείνει απροσδιόριστο (σε ένα 
η σε ένα άλλο πεδίο της ζωής του) στη προσωπική του πραγμάτωση. 
H πατρική μορφή επενδύεται με τροπο ιδανικό απο την παρθενική μητέρα (αντικαθιστώντας τον 
σύζυγο). Η μητέρα στην ιδανική πατρική μορφή εξιδανικεύει μια αμυντική ψυχο-σωματική λειτουργία 
του άνδρα. Δημιουργεί ένα συμπαγές μοντέλο σύσφιξης της σεξουαλικότητας που αντιτίθεται στο 
γυναικείο ερωτικό άνοιγμα. Ο ιδανικός πατέρας είναι ένα ασυνείδητο νοητικό μοντέλο ενός γυναικείου 
σώματος που υποτάσσεται αμυντικά στην αρχή της ψύχω-σωματικής “στύσεως”. 
Το φάντασμα τη παρθενικής μητέρας έχει διπλή στρωματευση: σε ένα πρώτο επίπεδο αντιστοιχεί στη 
μορφή της πόρνης, τη γυναίκα επιφανειακά ανοιχτή στο σεξουαλικο εμπόριο. Σε ένα δεύτερο, πιο βαθύ, 
επίπεδο, εμφανίζεται ως ανδρόγυνος, αυτάρκης μορφή που οδηγεί στην εξαΰλωση της εμπειρίας, στην 
αδράνεια της ύπαρξης (καλυμμένης πολλές φορές απο την αυτόματη, μηχανική δραση). 
 
 
 
Βιογραφικό  
 
Ο Σαράντης Θανόπουλος είναι τακτικό μέλος της Ιταλικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και διδάσκων. Από 
το Μάρτιο του 2021 είναι πρόεδρος της.  
 
Συνεργάζεται με την εφημερίδα Μανιφέστο κάθε Σάββατο, με την επιφυλλίδα “Κρυμμένες αλήθειες”. 
 
Ασχολείται με τις ψυχώσεις, την μετάδοση του ψυχικού πόνου δια των γενεών, το θέμα της 
ψυχαναλυτική ερμηνείας, την  τραγωδία, την ψυχαναλυτική προοπτική στο χώρο της κοινωνίας.  
Τα τελευταία του βιβλία  
- Η επιθυμία που αγαπά το πένθος  
-Η μοναξιά της γυναίκας  
- Η Πολις και τα συναίσθηματα της  
  
Σημείωση 
Το σεμινάριο απευθύνεται στα μέλη της εταιρείας και σε προσκεκλημένους συνεργάτες.  

 


