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Βασιλική-Πηγή Χριστοπούλου

Φιλόλογος, Διδάκτωρ Ψυχοπαθολογίας και Ψυχανάλυσης 
διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Paris 5 René Descartes και Paris 7 Denis Diderot

«Όταν ευτυχείς να είσαι μετριοπαθής, όταν δυστυχείς, συνετός» (Περίανδρος) 
«Δεν είναι δυνατόν να ζει κανείς ευχάριστα, αν δεν ζει φρόνιμα, ηθικά και δίκαια, όπως και δεν μπορεί να ζει φρόνιμα, ηθικά και δίκαια αν δε ζει ευχάριστα» (Επίκουρος)

«Είχα συμπεράνει στο βάθος της ψυχής μου ότι εφόσον θεωρούμε τον πιο υψηλό πολιτισμό της εποχής μας τόσο φρικτά κηλιδωμένο από τη υποκρισία, αυτό
σημαίνει ότι από οργανικής απόψεως δεν ήμασταν φτιαγμένοι γι’ αυτόν τον πολιτισμό. Δεν μας μένει παρά να αποσυρθούμε και ο μεγάλος Άγνωστος που

κρύβεται πίσω από τη μοίρα θα ξαναεπιχειρήσει νέες πολιτιστικές  εμπειρίες του ίδιου τύπου με ένα νέο γένος ανθρώπων»  (Φρόιντ)

1. Richard Gessner, «Το Παρίσι τη νύχτα», 1927/28. Λάδι σε μουσαμά, 185x200 εκ. Kunstmuseum Düsseldorf im Ehrenhof, Ντύσελντορφ.
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Η ηθική που περιέγραψε και ενοχοποίησε ο Φρόιντ ήταν

όντως η ηθική του καθήκοντος και του καθωσπρεπι-

σμού, μια ηθική της υποκρισίας, που αγνοούσε την ηθική της

αγάπης, η οποία αψηφά τους νόμους και τους κανόνες, υπα-

κούοντας συγχρόνως στο νόμο που απελευθερώνει αντί να

δεσμεύει. Η σεξουαλική επανάσταση, όμως, που επακολού-

θησε, κάθε άλλο παρά απάλλαξε τους ανθρώπους από τις

ψυχονευρώσεις. Οι νέες πολιτιστικές επιταγές και πρότυπα

δεν έφεραν την ευτυχία, την οποία άλλωστε ο Φρόιντ ουδέ-

ποτε θεώρησε ως απολύτως εφικτή, εφόσον αυτή συνδέεται

με ενδογενείς κυρίως αιτιότητες και επιλογές. Το καλύτερο

που μπορούσε να ευχηθεί για ένα υγιές άτομο, και το είπε

ξεκάθαρα, ήταν τη μετατροπή της «νευρωτικής δυστυχίας»

σε δυστυχία «συνηθισμένη» και την επιδίωξη μιας εξισορρό-

πησης, ομοιόστασης του οργανισμού, ως ψυχοσωματικής

οντότητας, σύμφωνα με τη θεωρία των ενορμήσεων, τη «μυ-

θολογία», όπως την ονόμαζε, της ψυχανάλυσης. 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι η

«ενόρμηση» για τον Φρόιντ; Και τι εννοούσε, αναφερόμενος

στον «υψηλό» πολιτισμό της εποχής του, όταν έλεγε ότι από

«οργανικής απόψεως» οι σύγχρονοί του (για να ακριβολογού -

με, οι ασθενείς του) δεν ήταν «φτιαγμένοι» γι’ αυτόν; Η ενόρ-

μηση (Trieb/pulsion), έννοια δυναμική, ούτε αμιγώς βιολογική

ούτε αμιγώς ψυχολογική, αλλά στα όρια του σωματικού με

το ψυχικό, εκφράζει μία ώση, που δεν πρέπει να συγχέεται με

το ένστικτο, η οποία συνδέεται με μια ψυχική αναπαράστα -

ση,3 έχει την πηγή της σε μία σωματική διέγερση και αποσκο -

πεί στην ικανοποίησή της μέσω ενός αντικείμενου.4 Ο Φρόιντ

διέκρινε αρχικά τις ενορμήσεις αυτοσυντήρησης, ή ενορμή-

σεις του εγώ (Lebenstriebe/pulsions de vie), που έχουν ως

πρότυπό τους την πείνα, από τις σεξουαλικές ενορμήσεις

(Sexualtriebe/pulsions sexuelles), οι οποίες, όμως, «στηρίζο-

νται» πάνω στις πρώτες. Αργότερα, στο Πέρα από την αρχή

της ηδονής (1920), αντιπαραθέτει τις ενορμήσεις ζωής, δη-

λαδή τον Έρωτα (τον οποίο συγκαταλέγει στις ενορμήσεις

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ  τχ. 111 25

Όταν ο Φρόιντ έγραφε το κλασικό πια έργο του Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας (1929)1, μιλούσε και ασκούσε την κρι-
τική του στο πλαίσιο ενός πολιτισμικού μορφώματος που αντιστοιχούσε σε αυτό που ο Σπένγκλερ είχε ονομάσει η
«φαουστική ψυχή της Δύσης», της οποίας τα αρχικά σύμβολα είναι το άπειρο διάστημα, η δυναμική του Γαλιλαίου,
ο δογματισμός των ρωμαιοκαθολικών, το δίκαιο του κράτους, το φωτεινό και το σκοτεινό, η αντίθεση και η προοπτική.
Πιο συγκεκριμένα, όμως, οι φροϊδικές θέσεις, αν τις τοποθετήσουμε σε χρονικά και αυστηρά ιστορικά πλαίσια, εκ-
φράζουν τα αιτήματα της βιεννέζικης νεωτερικότητας2 των αρχών του 20ού αιώνα, έτσι όπως επιβεβαιώνονται και
εμπλουτίζονται από τα πορίσματα της κλινικής του εμπειρίας. Η μικρή μου αυτή συμβολή συνίσταται αφενός στην
εν συντομία υπενθύμιση της φροϊδικής θεωρίας του πολιτισμού, όπως αυτή εντάσσεται μέσα στη γενικότερη θεω-
ρία του Φρόιντ για τις ενορμήσεις, και αφετέρου στην εξέταση της εγκυρότητάς της μέσα στο πλαίσιο της μετα-νε-
ωτερικότητας. Δεν προτίθεμαι να εξετάσω όλες τις πτυχές της φροϊδικής σκέψης, όπως την περίφημη αφομοίωση
Κultur και Zivilisation, που δεν έχουν θέση εδώ, αλλά να συζητήσω, με απλό τρόπο, χωρίς να χρησιμοποιήσω δυσνόητη
ορολογία (αν χρειαστεί να το κάνω θα φροντίσω να την αποσαφηνίζω) την πολύπλευρη διαπλοκή του ατομικού με
το συλλογικό και τη διαλεκτική του έρωτα και του θανάτου σε μια εποχή σαν τη δική μας, όπου ο Φρόιντ απορρίπτεται
συχνά ως «ξεπερασμένος» διανοητής, που περιέγραψε τη νευρωτική δυστυχία και τα αδιέξοδα στα οποία οδηγούσε
η βικτωριανή ηθική. 

2. Αφίσα της ταινίας Ο νόμος του πόθου του Pedro Almodóvar, 1987.
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αυτοσυντήρησης και τις σεξουαλικές ενορμήσεις), και τις

ενορμήσεις θανάτου. Ενώ σκοπός του Έρωτα είναι να συ-

γκροτεί όλο και μεγαλύτερες ενότητες, να συνδέει και να δια-

τηρεί, οι ενορμήσεις του θανάτου αποσκοπούν στη διάλυση

των σχέσεων και στην επιστροφή στην ανόργανη κατάσταση.

Οι σεξουαλικές ενορμήσεις έχουν κάποια «πεπρωμένα», κατά

τη φροϊδική ορολογία, διάφορα είδη «προορισμών», που δεν

θα αναλύσω εκτενώς εδώ, όπως η απώθηση ή η μετουσίωση.

Η απώθηση, επ’ ευκαιρία, δεν πρέπει να συγχέεται με την κα-

ταπίεση, γιατί η πρώτη είναι ασυνείδητη και αφορά στην ανα-

παράσταση που συνδέεται με την ενόρμηση και όχι στην ίδια

την ενόρμηση. Όσο για τη μετουσίωση, η οποία δεν πρέπει

να συγχέεται με την εξιδανίκευση ούτε με ένα μηχανισμό

άμυνας, δεν είναι μια αποσεξουαλικοποίηση της ενόρμησης,

όπως λέγεται συχνά, αλλά η χρησιμοποίηση της ίδιας σε-

ξουαλικής ενέργειας (που με αυτόν τον τρόπο δεν υφίσταται

απώθηση ως προς την ψυχική της συνισταμένη) για άλλους

σκοπούς και μέσω ποικίλων αντικειμένων. Θα έλεγα, εν συ-

ντομία και πολύ σχηματικά, πως η υδραυλική επιστήμη και

τεχνική, που ορίζεται ως εφαρμοσμένη υδρομηχανική, απο-

τελεί ένα προσφιλές φροϊδικό μοντέλο (αλλά όχι το μόνο),5

το οποίο ενέπνεε συχνά τον πατέρα της ψυχανάλυσης, δίνο-

ντάς του τις γλαφυρές και παραστατικές εικόνες που χρεια-

ζόταν για να γίνει κατανοητός. Να μερικές από αυτές: συγκοι -

νωνούντα δοχεία, πηγές απ’ όπου ξεπηδούν ορμητικά ποτά-

μια, παραπόταμοι και παρακάμψεις, εκτροπές και χείμαρροι,

στάσιμα νερά, αποφυγή των πλημμυρών, αποξηράνσεις λι-

μνών που δίνουν νέες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τα παρα-

δείγματα είναι αναρίθμητα. 

Ο Φρόιντ, και σε αυτό έγκειται η απαρχή της κριτικής του

ως προς τον πολιτισμό, ξεκινά με τη γνωστή διαπίστωση πως

όλοι οι άνθρωποι αναζητούν την ευτυχία και την αποφυγή της

δυσαρέσκειας, υπακούοντας στην «αρχή της ηδονής» (Lust -

prinzip/principe de plaisir). Αυτή η τελευταία αποτελεί «οικο-

νομική» αρχή, με την έννοια ότι η δυσαρέσκεια ή δυσφορία

συνδέεται με την αύξηση των ποσοτήτων διέγερσης και η

ηδονή με τη μείωση ή την εξάλειψή τους. Γρήγορα, όμως, οι

ενορμησιακές αυτές απαιτήσεις προσκρούουν στην «αρχή

της πραγματικότητας» (Realitätsprinzip/principe de réalité), η

οποία τους επιβάλλει «παρακάμψεις» και «αναβολές» ως

προς το σκοπό τους (δηλ. της ικανοποίησης), μέχρι να υπάρ-

ξουν οι κατάλληλες συνθήκες που επιβάλλονται από τον εξω-

τερικό κόσμο. Η εμπειρία, όμως, της οδύνης και των ορίων

δεν προέρχεται μόνο από τον εξω τερικό κόσμο ή τους άλλους,

τχ. 111  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ26

3. Karl Hubbuch, «Βραδιά μεταμφιεσμένων», 1928. Λάδι, 45x49 εκ.
Lenbachhaus, Μόναχο.

4. Otto Dix, «Ο ποιητής Ivan von Lünken». Λάδι και τέμπερα, 226x120,5 εκ.
Berlinische Galerie, Βερολίνο.
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αλλάκαιαπότοίδιοτουτοσώμα.O«υψηλός»ευρωπαϊκός

πολιτισμός,ηανωτερότητατουοποίου κατάτονΦρόιντέγκει-

ταιστηδυνατότητααμφισβήτησηςκαιαυτοκριτικής,από-

τοκατηςφιλοσοφίας,καιηπρόοδοςστηνπνευματικότητα

πουοφείλεταιστονιουδαϊκόμονοθεϊσμό(χάρηστηναπαγό-

ρευσηαπεικόνισηςτουθείουκαιτηναφαιρετικήικανότητα

πουαυτήσυνεπάγεται),επέβαλανιδεώδη,ταοποίαγιανα

πραγματοποιηθούναπαιτούνπολλέςθυσίεςήαναβολέςως

προςτηνάμεσηικανοποίησητωνενορμήσεων.Γιαορισμέ-

νους,αυτήηπαραίτηση,καιηαπαίτησημετουσίωσηςτων

ενορμήσεων,είναιδυσβάσταχτη,γι’αυτόκαιοδηγείστην

εχθρικήστάσηαπέναντιστονπολιτισμόκαισενευρωτικάσυ-

μπτώματα,πουδενείναιπαράφτωχάυποκατάστατααπό-

λαυσης,έναείδος«κακόπιστης»λύσηςσυμβιβασμού.Οπο-

λιτισμός, λοιπόν, για τον Φρόιντ (που περιορίζεται, στην

ουσία,στηβικτωριανή,πουριτανική,αστικήηθική)δενεν-

διαφέρεταιγιατην ατομικήευτυχίατουατόμου,αλλάγιατη

διάρκειακαιτηνεπιβίωσήτου.

ΟίδιοςπροβληματισμόςαπασχόλησετονΛακάντριάντα

χρόνιααργότερα,μέσαστοπλαίσιομιαςεντελώςδιαφορε-

τικήςιστορικήςσυγκυρίας,όπουολεγόμενος«θάνατοςτου

Θεού»επέφερεψυχικέςαναδιοργανώσεις,πουεπέβαλανμια

νέαανάλυσητου«υπερ-εγώ»(Überich/surmoi), τοοποίο ανέ-

δειξεμεεκθαμβωτικότρόποτηνεκδιαμέτρουαντίθετήτου

διάσταση,σεσχέσημεαυτήνπουσυνήθωςέχουμευπόψη

μας,παρόλοπουοΦρόιντήτανξεκάθαροςωςπροςτηση-

μασίατηςκαιτηνείχεαναλύσειδιεξοδικά. Απότηνέννοια

του«υπερ-εγώ»,ωςενόςαπότατρίαψυχικάσυστήματα,που

περιέγραψεοΦρόιντ,μαζίμετο«εγώ»καιτο «αυτό»,συ-

γκρατούμετιςπερισσότερεςφορέςτιςεσωτερικευμένεςηθι-

κέςαπαγορεύσειςπουακολουθούντηλύσητουοιδιπόδειου

συμπλέγματος,τη«φωνήτηςσυνείδησης»,μεάλλαλόγια,

ξεχνώνταςότιαυτότο«υπερ-εγώ-συνείδηση»αντιπροσω-

πεύειτηνπιοεπιφανειακήτουπλευρά,καιαυτήπουενδια-

φέρει,σετελευταίαανάλυση,λιγότεροένανψυχαναλυτή.

Εκείνηηπλευράτου«υπερ-εγώ»πουθαέπρεπεπερισσό-

τεροναμαςθορυβήσειείναιη ασυνείδητη,6 ηοποίαεκπρο-

σωπεί και υπηρετεί στην κυριολεξία το «αυτό» στην πιο

σκληρή,ανήθικη,ανελέητηκαιτυραννικήτουεκδοχή.Αυτό

το«υπερ-εγώ»,πουαποτελείτοπιστόαλλάαντεστραμμένο

αντίγραφοτουπρώτου,ό,τιαποτελείπ.χ.Ηφιλοσοφίαστο

Μπουντουάρ τουΜαρκησίουντεΣαντγιατοπλατωνικόΣυ-

μπόσιο,παρομοιάζεταιμεένανδιεστραμμένοτύραννοπου

ωθείκαιπαρακινείτουποκείμενοσεμίααυτοκαταστροφική,

άμετρηαπόλαυση,μέχριθανάτου.ΟΛακάν,λοιπόν,παράτο

κύμαελευθεριότηταςπουσάρωνετηνΕυρώπηστιςαρχές

τηςδεκαετίαςτου’60καικορυφώθηκετονΜάιοτου1968,

διαπίστωσεότιηδυσφορίαμέσαστονπολιτισμό,τηνοποία

περιέγραψεοΦρόιντ,εξακολουθούσεναυπάρχει,αλλάόχι

πλέονμετημορφήτηςψυχαναγκαστικής,πουριτανικήςανα-

στολής,αλλάμεεκείνητουδιαστροφικούκαταναγκασμού

γιααπόλαυσηάνευόρωνκαιορίων,στοπλαίσιομιαςευημε-

ρούσας,υπερβολικάανεκτικήςκαιφιλελεύθερηςκοινωνίας.

ΟΘάνοςΛίποβατς,συνεχίζονταςμεεπιτυχίατοστοχα-

σμότου ΦρόιντκαιτουΛακάν,περιγράφεικιαυτόςτηδυ-

σφορίατουνεωτερικούατόμουωςσυνέπειατηςριζικήςκαι

άκριτηςαπομάγευσηςκαιεξορθολογισμούτουκόσμου,της

κυριαρχίαςτουκυνικούηδονισμούκαιτουωφελιμισμού,που

«απελευθερώνοντας» τιςορμές,όχιαπλώςδενέφερετηνευ-

τυχία,αλλάοδήγησεστηδυστυχίαμιαςατομικιστικής,μη-

δενιστικήςτάσης,καιστηδυσφορίαπουσυνεπάγεταιηαπώ-

λειανοήματοςκαισυλλογικήςμνήμης.Επισημαίνειορθάότι

«οΛακάνσυμφωνείμετονΦρόινταναφορικάμετησκεπτική

5. Max Beckman, «Χορευτική βραδιά στο Baden-Baden», 1923. Λάδι,
100,5x65,5 εκ. Pinakothek der Moderne, Μόναχο.
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στάση του απέναντι στον πολιτισμό, αλλά τόλμησε να κάνει

ένα βήμα που δεν έκανε ο Φρόιντ: αποκατέστησε τη σημασία

του χριστιανισμού στο πλαίσιο ενός πολιτισμού των διανο-

ουμένων, που εμφορείται από μίσος και προκατάληψη ενα-

ντίον του».7

Η απόρριψη του πολιτισμού, που οφείλεται στην απόρ-

ριψη του «ονόματος του πατέρα» (Nom du père) και του νό -

μου, η άκρατη φιλελευθεροποίηση και ο καταναλωτισμός,

αλλά και η αριστερή επαναστατική βία οδηγούν στην επι-

δίωξη μιας ευτυχίας σε ατομικό επίπεδο, που αρνείται κάθε

κοινωνικό συμβόλαιο, που απαρνείται την αλλοτριωμένη μεν

συνείδηση ενός ετεροκαθορισμένου υποκειμένου, πέφτο-

ντας, όμως, στην παγίδα μιας εξίσου αλλοτριωμένης αυτο-

νομίας. Ο Θάνος Λίποβατς εισάγει και προτείνει μια εναλλα-

κτική ηθική του υποκειμένου, την

οποία ονομάζει «αλλονομία» (θυ-

μίζοντας τη διάκριση μεταξύ

«έτερου» και «άλλου») επιχειρώ-

ντας με επιτυχία τη σύζευξη του

ψυχαναλυτικού, του φιλοσοφι-

κού και του θεολογικού λόγου.

Ξεκινώντας από μία απαραίτητη

κριτική στη θρησκεία, για να

απαλλαγεί από τις αλλοτριωτικές

της εκφάνσεις, ο συγγρα-

φέας αναφέρεται στη συνέχεια

στο σωτήριο «άλμα στην πίστη»

για το οποίο μίλησε ο Κίρκεγκορ,

και τη σχέση του νόμου με την

αγάπη, όπως τη διατύπωσε ο

απόστολος Παύλος, η οποία δεν

αναιρεί αλλά προϋποθέτει την

ψυχαναλυτική εμπειρία. Κι αυτό,

γιατί μόνο στο χριστιανισμό μπο-

ρεί να διαφοροποιηθεί ο νόμος

από το «υπερ-εγώ». Η εντολή της

αγάπης δεν είναι «προσταγή»,

δεν είναι ο αφόρητος νόμος-

χρέος που δικαίως ενόχλησε τον

Φρόιντ στη Δυσφορία, αλλά

απορρέει από μία ελεύθερη συ-

γκατάθεση που έρχεται ως συνέ-

πεια της αναγνώρισης του υπερ-

βατού και της περατότητας του

υποκειμένου:

Το άγχος του υποκειμένου που ανα-

δύεται στη συνάντησή του με την

επιθυμία του Άλλου, μπορεί να ξεπε-

ρασθεί μόνον με την αγά πη, κι αυτό

είναι μία ατελείωτη επαναληπτική

διαδικασία. Η συσσώρευση του άγχους (της δυσφορίας) είναι ο

«νόμος της εντροπίας» του πολιτισμού, o οποίος μόνον μέσω της

επαναλαμβανόμε νης «κινητοποίησης» της αγάπης μπορεί να ανα-

στραφεί. Την αγάπη όμως, όπως και την επιθυμία του Άλλου, δεν

μπορεί κανείς να την επιβάλει στα υποκείμενα, εφόσον εδώ έγκει-

ται η ελευθερία τους. Η φωνή του Άλλου, που φέρει το λόγο του,

μπορεί να επιφέρει «φόβο και τρόμο»8 αλλά και εμπιστοσύνη και

λύτρωση.9

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Η κατά την πιο πιστή μετάφραση, Δυσφορία μέσα στον Πολιτισμό: Un -

behagen in der Kultur. Στα γαλλικά έχει μεταφραστεί ως Malaise dans la

civilisation, PUF, Παρίσι, 1971. Οι όροι θα δίνονται στα γερμανικά και στα

γαλλικά.
2 Οι όροι «μετανεωτερικότητα» ή «μεταμοντερνισμός» (που αποδίδουν τον
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αγγλικό και γαλλικό όρο «postmodernity» και «postmodernité» αντίστοιχα),

δύσκολο να αποσαφηνιστούν σε όλο το εννοιολογικό τους φάσμα, αναφέ-

ρονται τόσο σε μία χρονική περίοδο, διαφορετική ανάλογα με τους συγ-

γραφείς που πραγματεύονται αυτό το θέμα, όσο και σε ένα ρεύμα αυτής

της περιόδου,  αγγίζοντας την τέχνη και συγχρόνως τη φιλοσοφία και το σύ-

νολο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Αν έπρεπε να κρατήσω

έναν σύντομο συνθετικό ορισμό, θα έλεγα ότι ως κίνημα (το μεταμοντέρνο)

εκφράζει τον ακραίο σχετικισμό στις αξίες, την έλλειψη ιεραρχίας και την

απόρριψη της αντικειμενικότητας, χαρακτηριστικά ήδη του μοντέρνου, τα

οποία εκλαμβάνονται εδώ στην ύστερη (late), υψηλή (high) και ριζοσπαστι-

κοποιημένη (radicalized) του φάση. Ως χρονική περίοδος βρίσκει τις απαρ-

χές του περίπου στη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα. Βλ. Anthony Giddens,

Οι συνέπειες της μετανεωτερικότητας, μτφρ. Γ. Μερτίκας, Κριτική, Αθήνα

2001, σ. 64-74, 168-174, 181-182 καθώς και του ίδιου, Η μεταμόρφωση της

οικειότητας. Σεξουαλικότητα, αγάπη και ερωτισμός στις μοντέρνες κοινω-

νίες, μτφρ. Απόστολος Καλογιάννης, Πολύτροπο, Αθήνα 2005.
3 Ο Φρόιντ, συγκεκριμένα, λέει όχι απλώς ότι συνδέεται, αλλά ότι εκπροσω-

πεί στην κυριολεξία στο ψυχικό επίπεδο, μια πηγή ενδογενών συνεχών ερε-

θισμών. 
4 Για μια εκτενή ανάλυση των φροϊδικών όρων, ο αναγνώστης μπορεί να ανα-

τρέξει στο Jean Laplanche / Jean Bernard Pontalis, Λεξικό της Ψυχανάλυ-

σης, Κέδρος, Αθήνα 1986, όπου θα βρει και τις παραπομπές στα Άπαντα

του Φρόιντ στα γερμανικά. Παραπέμπω επίσης και στο Alain de Mijolla

(επιμ.), Dictionnaire international de la psychanalyse, Calmann-Lévy, Παρίσι

2002, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαδοχικές εκδόσεις και μεταφρά-

σεις του φροϊδικού έργου. Στη βιβλιογραφία παραθέτω τα συγκεκριμένα

έργα του Φρόιντ στα γαλλικά, στην έκδοση που τα συμβουλεύτηκα.
5 Σε γενικές γραμμές θα έλεγα πως ο Φρόιντ χρησιμοποιεί όρους της φυσι-

κής κυρίως, όπως η αρχή της σταθερότητας ή της νευρωνικής αδράνειας,

υιοθετώντας μία απαίτηση των επιστημονικών κύκλων της εποχής του:

εκείνη της εφαρμογής στην ψυχολογία  και ψυχοφυσιολογία, των αρχών της

φυσικής, οι οποίες θα της προσέδιδαν επιστημονική εγκυρότητα.  
6 Επισημαίνω πως το «υπερ-εγώ» όπως και το «εγώ» δεν είναι τόποι με την

έννοια του χώρου, αλλά συστήματα που έχουν μία συνειδητή και μία ασυ-

νείδητη πλευρά.
7 Θάνος Λίποβατς, Το όνομα του πατέρα και η δυσφορία μέσα στον πολιτι-

σμό, Πόλις, Αθήνα 2007, σ. 300.
8 Πρόκειται για τον τίτλο του έργου του δανού φιλοσόφου S. Kierkegaard,

Furcht und Zittern (1843). Γαλλική μετάφραση, Crainte et tremblement, Ri-

vages, Παρίσι 2000.
9 Λίποβατς, ό.π., σ. 147.
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Eros and Post Modernism:  A Reconsideration 

of the Freudian Theory of “Discontent” in Civilization

Vassiliki-Piyi Christopoulou

The aim of this article is to highlight the main aspects of the

freudian theory of civilization as it is embodied in the general the-

ory of drives and to reconsider its validity in the framework of

postmodernism.  Lacan’s contribution and Lipovatz’s interesting

interpretations have paved the way for the conjunction of philo-

sophical, psychoanalytic and theological speech, concerning

eros in its interpersonal and social aspects.
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