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Εκδοτικό σημείωμα 
 

Αυτή η έκδοση έρχεται να επικυρώσει μια κατάληξη σε μια διαδρομή. Διεργασίες 

ατόμων, μεμονωμένες αλλά και συλλογικά ανά ομάδες σε διαφορετικούς τόπους μετά 

από την κρίση του 1998 στην ΠΨΕ και τις Σχολές της, πεδίο από το οποίο 

αποχωρίσαμε. Η διαχείριση των επιθυμιών και των μεταβιβάσεων γινόταν αποκλειστικά 

μέσα στον λόγο του κυρίου του οποίου η υπερβολή κατέπνιξε την δράση του 

αναλυτικού λόγου. Χρειάστηκε χρόνος για την επεξεργασία τους, χρόνος που είναι για 

τον καθένα διαφορετικός σε σχέση με την αναλυτική εμπειρία του και την επιθυμία 

γνώσης.  

 

Η επιθυμία γνώσης είναι μια ιδιαίτερη επιθυμία μέσα στην ψυχανάλυση, δεν 

πρόκειται για την επιθυμία της μάθησης, είναι μια επιθυμία που έρχεται σε μια 

σύγκρουση μέσα στο υποκείμενο με την τάση να θέλει να αγνοεί τις επιπτώσεις του 

ασυνειδήτου. Είναι λοιπόν μέσα από μια μάχη και την αναζήτησή της αλήθειας ένα 

προς ένας πέρα από τις προκαταλήψεις και ιδεώδη που μπορεί να επιτευχθεί ένα 

ανάλογο εγχείρημα  και σε συλλογικό πεδίο. Η Colette Soler, επαναφέρει αυτήν την 

θέση που επινόησε ο Λακάν για την Σχολή ως ένα τόπο που μπορεί να υπάρχει ο 

αναλυτικός λόγος και να γίνονται πράξεις στο συλλογικό γίγνεσθαι του αναλυτικού 

θεσμού όπως και στην ίδια την αναλυτική εμπειρία. Το άρθρο της που δημοσιεύουμε 

Προκαταρκτικό για κάθε πιθανή λειτουργία της Σχολής θέτει τα βασικά ερωτήματα που 

αφορούν την επιστημική λειτουργία μια τέτοιας κοινότητας.  

Ο Λακάν στην πρόταση του 1967 για τον ψυχαναλυτή της Σχολής τον θέτει ως 

αναλυτή της εμπειρίας της. Αυτή η εμπειρία χτίζεται με τον χρόνο και με την 

αποφασιστικότητα της επιθυμίας του καθενός για την ψυχανάλυση. Μια επιθυμία η 

οποία χτίζεται μέσα στο γίγνεσθαι ήδη το αναλυτικό του καθενός και η οποία απαιτεί 

αναγνωρίσεις και σαφήνεια. 

 

Η κρίση αυτή είχε κάτι πολύ θετικό πέρα από τη διαφοροποίηση των θέσεων που 

προέκυψε εκείνη τη στιγμή, δημιουργήθηκε μια νέα επιστημονική κοινότητα η οποία δεν 

παύει να ανθίζει. Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο συνδέσεων και ανταλλαγών των Φόρουμ 

του Λακανικού πεδίου διεθνώς όπου πλέον προωθείται το διάνοιγμα του λακανικού 

πεδίου, μιας ξεκάθαρης αναζήτησης της θέσης της ψυχανάλυσης σήμερα και της 

θέσης του ψυχαναλυτή απέναντι στο σημερινό υποκείμενο. Παρουσιάζουμε το άρθρο 

της Colette Soler το Λακανικό πεδίο που έφερε στην επιφάνεια τον προβληματισμό του 

Λακάν της τελευταίας δεκαετίας σε σχέση με την θέση της απόλαυσης στο σημερινό 

υποκείμενο και την σχέση του με τους Λόγους. Το άρθρο του Marc Strauss Το 

σύμπτωμα και η ταύτιση αφορά μια σεμιναριακή εργασία που έγινε στην Αθήνα, για το 

Σύμπτωμα και ταύτιση η οποία δίνει με μεστό τρόπο κλινική διευκρίνιση των εννοιών 

αυτών, καθώς επίσης την διευκρίνιση και σύνδεση τους με την λειτουργία του πατρικής 

μεταφοράς σε σχέση με την σεξουαλικότητα του υποκειμένου. Συνεχίζουμε με άρθρα 

που αντανακλούν τις εργασίες μας που έγιναν είτε στα πλαίσια των Φόρουμ και την 

επεξεργασία για τον αναλυτικό θεσμό, την εκπαίδευση του ψυχαναλυτή, είτε είναι 

προϊόντα της εργασίας των Σεμιναρίων. Πρόκειται για εργασίες και επεξεργασίες που 

γίνονται εν προόδω, work in progress, εδώ και δύο χρόνια σχεδόν, με την μελέτη 

κειμένων, εκείνου του Σεμιναρίου V του Jacques Λακάν «Tα μορφώματα του 

ασυνειδήτου», και της «Κατεύθυνσης της θεραπείας και οι αρχές της ισχύος της», 

καθώς επίσης και του κλινικού εργαστηρίου περιπτώσεων.  

 

Καλωσορίζουμε λοιπόν το πρώτο τεύχος των Τετραδίων και ευχόμαστε να είναι 

τόπος συλλογής γραφών, και καταθέσεων εμπειριών σε σχέση με την περιπέτεια της 

ψυχανάλυσης, την γνώση που επιφέρει στον καθένα και το συλλογικό γίγνεσθαι μιας 

αναλυτικής κοινότητας όπως διαμορφώνονται τα Φόρουμ και η Σχολή τους.   

 

Μάιος 2004                                                                                   Μαργαρίτα Νικολαΐδου 
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Colette Soler: Λακανικό Πεδίο   
 

Το διακύβευμα 

 

Ερώτημα: γιατί ο Λακάν περίμενε την δεκαετία του 70 για να εισάγει την έννοια του 

λακανικού Πεδίου; Αυτό το διάστημα αρκεί, γνωρίζοντας την αυστηρότητα της 

μεθόδου του, για να καταλήξει ότι αυτό το λακανικό Πεδίο δεν περιορίζεται, όπως 

φαίνεται να το υποθέτουν ορισμένες φορές, στις λεγόμενες «συνδέσεις» με τις 

πρακτικές και τις συναφείς επιστήμες που εισήχθησαν από το 1964. Με άλλα λόγια, 

υποστηρίζω ότι για όποιον θέλει πραγματικά να διαβάσει, υπάρχουν περισσότερα ως 

προς αυτό το θέμα στο Σεμινάριο «L’envers de la psychanalyse» (Η άλλη όψη της 

ψυχανάλυσης) και στο επόμενο του  « L’acte analytique» (Η ψυχαναλυτική πράξη) 

παρά μέσα στην Πράξη ίδρυσης της Σχολής του 1964 και τα δύο τελευταία τμήματά 

της.  

 

Η έννοια του λακανικού Πεδίου είναι αλληλέγγυα εκείνης του Λόγου, την οποία 

εισήγαγε ο Λακάν την ίδια χρονιά, το 1970. Με αυτόν τον όρο ο Λακάν έχει 

συμπληρώσει την σειρά του, προσθέτοντας στην λειτουργία και στο πεδίο της ομιλίας 

και του γλωσσικού λόγου (langage) την τάξη των Λόγων. Ποιό ήταν το διακύβευμα  

αυτής της προσφοράς, η οποία παράχθηκε μέσα σε μια συγκυρία η οποία δεν είναι 

αδιάφορη, εκείνη των άμεσων επακόλουθων των αναβρασμών του Μάη του 68;  

 

Είναι ξεκάθαρο ότι ονομάζοντας Λόγο (discours) την ρύθμιση, ή ακριβέστερα τις 

ρυθμίσεις, στον πληθυντικό, διότι υπάρχει πάνω από μια, οι οποίες διευθετούν τους 

κοινωνικούς δεσμούς, ο Λακάν εξερχόταν από τον περιορισμένο κύκλο της ατομικής 

ανάλυσης και ερχόταν αντιμέτωπος με το ζήτημα του συλλογικού. Όμως συγχρόνως 

και με τρόπο περισσότερο μη εμφανή είναι το όλο ζήτημα της σημασίας του 

γλωσσικού λόγου (langage) ο οποίος τίθεται εκ νέου. Ακόμη παραπέρα, η αντίληψη 

του ασυνειδήτου χάνει τον τόνο της και με τέτοιο τρόπο που θα χρειασθεί στη συνέχεια 

να ξανασκεφθούμε με μεγάλο κόστος, μαζί με το βορρομεϊκό κόμβο, το πρόβλημα της 

άρθρωσης μεταξύ των τριών “υποστάσεων”: φαντασιακό, συμβολικό, πραγματικό. 

 

Το ασυνείδητο, συλλογικό; 

  

Αρχίζω με το πρώτο ερώτημα εκείνο του συνδέσμου μεταξύ του ατομικού 

υποκειμένου και τον κόσμο όπου εγγράφεται. Όντως, δεν ήταν ένα καινούργιο 

ερώτημα. Τέθηκε μάλιστα πολύ νωρίς μέσα στην ψυχανάλυση και καταρχάς με τη 

συζήτηση που ακόμη επανέρχεται όσον αφορά το συλλογικό ασυνείδητο. Ο Jung 

βέβαια απέτυχε ενάντια στον Φρόιντ στην προσπάθεια του να αποσυνδέσει το 

ασυνείδητο από το φύλο. Σ’ αυτό το σημείο, ο χρόνος δεν του έχει δώσει δίκαιο και δεν 

υπάρχει πλέον κανένας ψυχαναλυτής που να αμφισβητεί γι αυτήν την ενδογενή 

συνάρτηση. Αντίθετα, η ιδέα του για ένα συλλογικό ασυνείδητο παραμένει όντως σαν 

ένας εννοιολογικός πειρασμός πάντα λανθάνον μέσα σ’αυτόν τον επιστημονικό 

χώρο. 

 

Η έννοια είναι ακατάλληλη και μάλλον ανίκανη να δικαιολογήσει την πρακτική η 

οποία αποκωδικοποιεί κάθε ασυνείδητο ως αθεράπευτα μοναδικό. Θέτει εν τούτοις ένα 

πραγματικό πρόβλημα: πώς το ασυνείδητο, το οποίο είναι συγχρόνως το πλέον οικείο 

και το πλέον αγνοημένο στον καθένα, πώς αυτό το ασυνείδητο είναι συνδεδεμένο με 

την κατάσταση του πολιτισμού; Επομένως δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε ότι είναι, 

εφόσον τα συμπτώματα από τα οποία πάσχουν τα υποκείμενα εξελίσσονται μέσα 

στον χρόνο, ανάλογα με τον πολιτισμό στον οποίο εμφανίζονται. 

 

Η πρώτη ανακάλυψη της ψυχανάλυσης είναι βέβαια εκείνη του ασυνειδήτου ως 

υπαίτιου συμπτωμάτων και γενικότερα μιας γκάμας περίεργων μορφωμάτων που 

ξεκινούν από το όνειρο και μια σειρά δυσλειτουργιών λίγο ή πολύ συγκεκριμένων ως 
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προς την συμπεριφορά ή την σκέψη, παραπραξία, λήθη, ψευδή επαναμνημόνευση 

κ.τ.λ. Εν τούτοις όλα αυτά τα προϊόντα του ασυνειδήτου που ο Φρόιντ μας έχει μάθει 

να αποκωδικοποιούμε σαν μια γλώσσα, έχουν επίσης την (υ)στορικότητά τους, το 

γράφω με ένα «υ» σύμφωνα με την γραφή του Λακάν η οποία ομοηχεί μεταξύ ιστορίας 

και υστερίας. Όντως, οι υστερικοί σήμερα δεν έχουν το ίδιο πρόσωπο μ’ εκείνο της 

εποχής του Φρόιντ στο σημείο που ορισμένοι φαντάζονται ότι ο αιώνας υπερνίκησε 

την υστερία. Που είναι άρα, όντως, οι μεγάλες κρίσεις με τις οποίες ευχαριστιόταν ο 

Charcot, αυτές οι παραλυσίες οι οποίες προκαλούσαν την επιστήμη της ανατομίας, 

αυτές οι σχάσεις της συνείδησης προσφιλείς στον Janet κ.τ.λ.; Αυτό το απλό γεγονός 

μας επιτρέπει βέβαια να σκεφτούμε ότι η ασυνείδητη αιτιότητα δεν είναι ξεκομμένη από 

τις πολιτιστικές συγκυρίες και απαιτεί μια εξήγηση την οποία η ασαφής έννοια του 

συλλογικού ασυνειδήτου δεν προσφέρει, διότι δεν προκαλεί παρά την αναβολή του 

ερωτήματος. Μπορούμε έτσι να επανατοποθετήσουμε την λογική της μεθόδου του 

Φρόιντ και εκείνης του Λακάν διότι και οι δύο αναζήτησαν να σκεφθούν αυτήν την 

σύνδεση. 

 

Ας αναρωτηθούμε ως προς αυτό που ο Φρόιντ έχει διατυπώσει ως το πλέον 

πειστικό, το οποίο αφορά το ερώτημα σχετικά με την γνώση του τρόπου που το 

συλλογικό έρχεται να εγγράψει το σημάδι του στο ενδόμυχο του υποκειμένου. Για να 

ειπωθεί με συνθετικό τρόπο, θυσιάζοντας επομένως τις απαιτούμενες αποχρώσεις 

πάντα στο θέμα της φροϋδικής διδασκαλίας και χωρίς να αρκεσθούμε στην αναφορά 

του στην φυλογενετική κληρονομιά, διόλου πιο αποτελεσματική από ό,τι το συλλογικό 

ασυνείδητο, μπορούμε να απομονώσουμε το ερώτημά του: είναι μέσω του ιδανικού 

του εγώ, Ideal Ich, δημιουργημένο μέσα από την ενδοβολή των μεταδιδόμενων αξιών 

και άμεσα σε δράση στην λειτουργία της απώθησης των καταδικασμένων 

ενορμήσεων που το ασυνείδητο του καθενός δεν υφίσταται χωρίς να είναι συνάρτηση 

του γενικού Λόγου. Η έννοια της ψυχονεύρωσης της άμυνας, η οποία μ’ αυτό που 

μετέφερε από μια εσωτερική σύγκρουση, μεταξύ από τη μια πλευρά με τις ενορμήσεις 

και επιθυμίες και από την άλλη με τους κανόνες και με τις αξίες, εμπεριείχε ήδη εξαρχής 

την σύνδεση μεταξύ νεύρωσης και κοινωνίας σύνδεση που ο Φρόιντ δεν είχε πάψει 

ποτέ να σκέφτεται συνεχώς μέχρι την «Δυσφορία μέσα στον πολιτισμό» περνώντας 

από διάφορα κείμενα της δεκαετίας του 20 «Συλλογική ψυχολογία και ανάλυση του 

εγώ» και «Το εγώ και το αυτό». 

 

Για τον Λακάν, η λύση περνά προφανώς από τον γλωσσικό λόγο [langage], 

όμως κατασκευάστηκε σε διάφορες φάσεις. Με την επιστροφή του στον Φρόιντ, στην 

αρχή δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το να αναγνωρίσει την λεκτική φύση του 

φροϋδικού ασυνειδήτου. Και τι άλλο θα ήταν από τον γλωσσικό λόγο , εφόσον 

αποκωδικοποιείται; Αναγνώρισε σ’ αυτό που ο Φρόιντ όρισε ως «εργασία» του 

ασυνειδήτου τους μηχανισμούς οι οποίοι βρίσκονται εξίσου μέσα στο λογοπαίγνιο 

όπως και στην ποίηση, με τη διαφορά ότι το ασυνείδητο εργάζεται μόνο του- και είναι 

εκεί τελικά, πολύ περισσότερο από ότι ως προς το φύλο [sexe], το πραγματικό 

σκάνδαλο της φροϋδικής ανακάλυψης: αυτή η «extimité» ανήσυχη και ενοχλητική που 

βασανίζει το υποκείμενο. 

 

Αυτό το πρώτο βήμα ενείχε μια συνέχεια: να αναγνωρίσουμε μέσα στο ίδιο το 

φροϋδικό ασυνείδητο, ένα επακόλουθο γλωσσικού λόγου. Είναι ένα τελείως άλλο 

βήμα, διαφορετικό άν και συναφές και το οποίο συνηγορεί για την αποτελεσματικότητα 

του γλωσσικού λόγου πάνω στο πραγματικό. Η λακανική θέση κατεξοχήν δεν είναι ότι 

το ασυνείδητο είναι γλωσσικός λόγος, διότι δεν έχουμε εδώ τίποτα  άλλο από την εκ 

νέου διατύπωση της φροϋδικής πρακτικής. Η υπόθεση, την οποία την τοποθετεί όχι 

στο λογαριασμό της γλωσσολογίας αλλά της «linguisterie», πηγαίνει πολύ πιο πέρα και 

δεν την έχουμε ακόμη υπολογίσει ικανοποιητικά. Θέτει ότι ο γλωσσικός λόγος, ως ίδια 

 
 extimité: στη γαλλική γλώσσα, πρόκειται για έναν νεολογισμό του Λακάν από την λέξη intime 

οικείο. Θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε ανοίκειο ή εξοίκειο. 
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τάξη στον άνθρωπο, εγγράφεται μέσα στο πραγματικό και το μεταβάλλει. Δεν υπάρχει 

μέσον, μέσα στην ψυχανάλυση, να κατανοήσει κανείς το δεσμό του ασυνειδήτου το 

οποίο αποκωδικοποιείται μέσα στα διάφορα μορφώματα με την σταθερότητα του 

συμπτώματος, τις επαναλήψεις της συμπεριφοράς, τις παρορμήσεις της επιθυμίας, 

χωρίς να αναγνωρίζουμε ότι ο λόγος [langage],, πέρα από το ότι είναι απλώς, όπως 

το φανταζόμαστε πρόθυμα, ένα μέσον έκφρασης ή επικοινωνίας, είναι καταρχήν ένας 

τελεστής που μεταμορφώνει το πραγματικό. 

 

Η λακανική υπόθεση 

Το επακόλουθο υποκείμενο 

 

Αυτή η υπόθεση την οποία επεξεργάστηκε για να εξηγήσει το υποκείμενο της 

ψυχανάλυσης το 1973 μέσα στο Σεμινάριο Encore (Ακόμη), ωστόσο ήταν παρούσα 

ήδη από τον ορισμό του υποκειμένου ως συνέπεια του αιτήματος. Η υποδοχή κάποιου 

στη διάσταση του λόγου [langage], την «dit-mension» όπως γράφει ο Λακάν, να γίνει 

κανείς αυτό το ομιλόν όν που γίνεται κάθε παιδί, εκτός από τον μικρό αυτιστικό ίσως, 

το να εισαχθεί μέσα στον οίκο του ρήματος που προηγείται από εμένα και με περικλείει 

ενώ συγχρόνως με πιέζει με όλα τα a priori του, δεν συνίσταται απλά στο να αποκτά το 

επιπλέον εργαλείο το οποίο λείπει στα ανώτερα θηλαστικά. Αυτή η είσοδος στον λόγο 

είναι ακόμη κάτι πολύ περισσότερο: μια έξοδος από το «φυσικό». Φυσικό το οποίο 

εξάλλου δεν μπορούμε παρά μόνο να το φανταστούμε,  που υποθέτουμε ότι είναι το 

ίδιον του ζώου, η χαμένη αρετή της πρωταρχικής ζωής, το πληρωμένο τίμημα για τον  

εξανθρωπισμό που εκφυλίζει - το οποίο κανένα παιδί λύκος ποτέ δεν πιάνει. 

Διότι το πραγματικό που χρειάζεται να μεταμορφωθεί είναι καταρχήν εκείνο του 

μικρού ανθρώπου ως ζώντας. Αναφέρω την άλφα βήτα: Πρέπει στην ανάγκη {….} να 

προστεθεί το αίτημα ώστε το υποκείμενο (πριν από κάθε δομή γνωσιακή) να κάνει την 

είσοδο του στο πραγματικό, ενώ η ανάγκη γίνεται ενόρμηση, εφόσον η 

πραγματικότητά της εξαφανίζεται με το να γίνεται σύμβολο μιας ικανοποίησης 

αγάπης. Βλέπουμε το παράδοξο αυτής της πρώτης συνέπειας του περάσματος από 

το αίτημα: αρθρωμένο σε λόγο, το αίτημα παράγει αρχικά το υποκείμενο ως κοινωνικό 

είναι, συνδεδεμένο με τον Άλλο ο οποίος του μιλάει (το ασυνείδητο δεν είναι συλλογικό, 

αλλά δεν είναι χωρίς το δεσμό του λόγου), όμως με την ίδια κίνηση, μετατρέποντας 

τους κυκλικούς ρυθμούς της ζωτικής ανάγκης, παράγει τις ενορμήσεις με την 

ανταρσία τους, τον κατακερματισμό τους και τις άσβεστες απαιτήσεις, που 

διασαφανίστηκαν πολύ νωρίς από τον Φρόιντ. Μετατρέποντας έτσι τον ζωντανό 

οργανισμό σε υποκείμενο, μ’ αυτόν τον τρόπο παράγεται αυτή η απώλεια ζωής, αυτή 

η έλλειψη στο είναι, όπου ενεργοποιούνται εκ νέου  επ’ άπειρο και οι επιχειρήσεις της 

επιθυμίας και το ακόρεστο της αγάπης. 

 

Αυτό ήταν το πρώτο βήμα της απόδειξης. Το 1973, ο Λακάν επικαλείται εκ νέου την 

συνέπεια λόγου [langage],: η υπόθεσή μου, είναι ότι το άτομο το οποίο δέχεται την 

επίδραση[affecté] από το ασυνείδητο είναι το ίδιο το οποίο γίνεται αυτό το οποίο 

ονομάζω το υποκείμενο του σημαίνοντος[….](2). Προφανώς είναι η ίδια θέση και 

επίσης μια άλλη, διότι η έμφαση έχει μετατοπισθεί από την υποκειμενική κοιλότητα που 

παράγει ο λόγος πάνω στο υποκείμενο που εκπροσωπεί προς την οικονομία αυτού 

που αφήνει ως απόλαυση στον ομιλούν όν. Εξ ου ο όρος «ομιλόν» τον οποίον ο 

Λακάν καταλήγει να τον υποκαταστήσει με εκείνον του υποκειμένου για να πει ότι ο 

δρών λόγος[langage], μέσω της ομιλίας, αγγίζει την απολαμβάνουσα ουσία του 

σώματος, όχι μόνο για να την καταστήσει αρνητική, αλλά για να την ρυθμίσει και 

 
 dit-mension: ομοηχεί με την λέξη dimension στα γαλλικά σημαίνει διάσταση. Εδώ πρόκειται για 

ένα λογοπαίγνιο από τον Λακάν όπου το dit σημαίνει το λεχθέν , πρόκειται για την διάσταση του 

λεχθέντος 
 Λακάν J. Ecrits, éd. Seuil, 1966, Remarques sur le rapport de Daniel Lagache, redigé en 1960, 

p. 654 
 Λακάν J. Encore; Éd. Du Seuil, Paris 1973, p. 129 
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μάλιστα για να την καταστήσει θετική αλλιώς. Εξ ου, ακόμη, μια μετάθεση του 

συμβολικού προς το πραγματικό του ίδιου του ορισμού του ασυνειδήτου. 

 

 

Ο λόγος(langage) έχοντας περάσει μέσα στο πραγματικό 

 

Εν τω μεταξύ, όμως, γενίκευσε την υπόθεση: δεν είναι μονάχα το ατομικό 

υποκείμενο, είναι όλη η πραγματικότητά μας, «σχεδόν με τις πέντε αισθήσεις» που είναι 

ζυμωμένο από τον λόγο. Το πράγμα θα έπρεπε να εντυπωσιάζει όταν πρόκειται για την 

λεγόμενη κοινωνική πραγματικότητα, της πολιτικής, της εκπαίδευσης, του ζευγαριού, με 

άλλα λόγια της ρύθμισης των δεσμών μεταξύ των πολιτών, των γενεών, ή των όντων 

που θεωρούνται ως έχοντες φύλο. Δεν είναι λιγότερο αποτελεσματικό εντούτοις στο 

επίπεδο το πλέον υλικό, όπως εκείνο π.χ. όλων των αντικειμένων που η επιστήμη έφερε 

στο φως, τα οποία ανατρέπουν την ίδια πρωταρχική φύση και ως εκ τούτου 

εργαλειοοποιούν και μερικές φορές απειλούν τις πολιτισμένες μας ….ζωές. 

 

Η ψυχανάλυση αποδείχθηκε ως φορέας αυτής της «ανατροπής του υποκειμένου» 

για την οποία καταρχήν ο Λακάν μας έχει μιλήσει και που ο Φρόιντ προείπε ή είπε πιο 

πριν με τον όνομα του ευνουχισμού, το πεδίο της φροϋδικής αλήθειας όντας 

συγχωνευμένο με την ίδια την αναλυτική πρακτική, αν και θα πρέπει να προσθέσουμε 

εδώ τι υποθέτει ως θεώρηση που την κατευθύνει και την καθιστά εφικτή στην σκέψη. Το 

λακανικό πεδίο, προϋποθέτει ασφαλώς, το φροϋδικό πεδίο, όμως αναφέρεται πέρα 

από την μόνη θεώρηση του ατομικού υποκειμένου. Αυτό το κάνει, το 1970, με την 

έννοια του «Λόγου»-discours ο οποίος, ας ειπωθεί στην πορεία, καθιστά άχρηστη την 

επίκληση ενός συλλογικού ασυνειδήτου καθώς και μια ενδεχόμενη φυλογενετική 

μετάδοση. Αυτό το οποίο είχε αρχικά επικαλεσθεί ως «αφρίζουσες συνενώσεις του 

Έρωτα του συμβόλου», για να υπογραμμίσει πόσο οι δεσμοί της λίμπιντο περνούν από 

εκείνους των σημαινόντων, ο Λακάν το περατώνει με την έννοια του Λόγου, ορίζοντας 

το ως μια τάξη του λόγου [langage],  εγγεγραμμένο μέσα στο πραγματικό και το 

οποίο καθορίζει ότι μπορεί να αρθρωθεί ως ομιλία. 

 

Ας το πούμε λοιπόν: δεν είναι το υποκείμενο το οποίο είναι δομημένο από το 

συλλογικό, είναι μάλλον το συλλογικό, το οποίο, όπως το υποκείμενο είναι δομημένο 

από τον λόγο [langage],. Εξ ου και η καταλληλότητα του όρου του Λόγου [ Discours] 

για να προσδιορίσει τους τρόπους των διαφόρων κοινωνικών δεσμών. Αυτή είναι η 

γενίκευση της υπόθεσης της αποτελεσματικότητας της γλώσσας: υπάρχουν δεσμοί 

βιώσιμοι και ρυθμισμένοι των σωμάτων μόνο - εφόσον δεν πρόκειται πλέον μόνο για 

υποκείμενα- μέσα από την τάξη του λόγου. Μπορούμε επομένως να πούμε, εάν 

θέλουμε, ότι το λακανικό πεδίο δεν είναι τίποτα άλλο από την αποτελεσματικότητα του 

λόγου εν γένει, όμως υπό την προϋπόθεση να μην συγχέουμε τον λόγο με το μόνο 

μπλα, μπλα και να προσθέσουμε: του λόγου που έχει περάσει μέσα στο πραγματικό, 

πράγμα, το οποίο, αμέσως- αμέσως , είναι τελείως άλλο πράγμα. Έτσι βλέπουμε ότι το 

φροϋδικό πεδίο εμφανίζεται ως μια ιδιαίτερη περίπτωση θα μπορούσα σχεδόν να πω 

ένα περιορισμός του λακανικού πεδίου και ότι το ασυνείδητο, αποτέλεσμα λόγου, 

γενικεύεται μέσα στην θέση του πολιτισμού, αποτέλεσμα λόγου. Με το εργαλείο του 

λόγου, όπως λέει ο Λακάν, με την δομική σχέση μόνο μεταξύ των όρων, βρίσκονται 

ήδη εδώ ένας ορισμένος αριθμός θεμελιακών σχέσεων, σταθερών, οι οποίες 

καθορίζουν το πλαίσιο και επομένως τα όρια και την ερμηνεία οιασδήποτε 

συμπεριφοράς: «ο Λόγος δομεί τον πραγματικό κόσμο». 

 

Λήθη της θέσης 

 

Η υπενθύμιση αυτών των θέσεων δεν είναι απλά περιφερειακή την στιγμή που 

βάζουμε το λακανικό πεδίο στο πρόγραμμά μας. Ο Λακάν μπόρεσε να πει ότι μόνο 

 
 Λακάν J., L’envers de la psychanalyse; Ed. Du Seul; 1991, p.17. 
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όταν η ψυχανάλυση θα έχει καταθέσει τα όπλα της μπροστά στα αυξανόμενα 

αδιέξοδα του πολιτισμού, τότε θα επανεξετασθούν οι επισημάνσεις των Γραπτών του. 

Είναι σαν να λέμε ότι δεν περιόριζε την εμβέλεια της υπόθεσής του μόνο στην 

αναλυτική κλινική και ότι στόχευε πέρα από το φροϋδικό πεδίο. Εάν θέλουμε επομένως 

να δώσουμε σ’ αυτήν την λακανική υπόθεση κάποιο μέλλον, ας αναρωτηθούμε ποια 

ήταν και ποια  είναι η επιτυχία του.  

 

Θα πρέπει επίσης να πούμε επιπλέον, ότι οι λακανικοί, οι οποίοι δεν είναι λίγοι 

ευτυχώς, παραμένουν οι μόνοι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτή την αντίληψη. Ο Λακάν ο 

ίδιος υπήρξε μόνος. Το πράγμα δεν του ξέφυγε εξάλλου και έγραψε στο άρθρο «Η 

Τρίτη», πόσο οι Αγγλο-σάξονες ψυχαναλυτές, δεν μπορούν να φαντασθούν ότι ο 

λόγος έχει συνέπειες και ότι οι ενορμήσεις φέρουν τα σημάδια του. Καμία άλλη φωνή 

από εκείνη του Λακάν δεν ανυψώθηκε για να πει ότι γλωσσικός  λόγος είναι κάτι 

παραπάνω από ένα απλό εργαλείο: ένας δρών που συγκροτεί το ομιλ-όν [parletre ] 

και τον κόσμο του. Θα έπρεπε μάλλον να πω τους κόσμους του.  

 

Όσο για εκείνους οι οποίοι λέγονται λακανικοί, εάν υποθέσουμε ότι έλαβαν υπόψη 

τους την υπόθεση, είτε τη θεωρούν από ό,τι φαίνεται τόσο κεκτημένη, και με τρόπο 

τόσο γενικό, που απαλλάσσονται από το να την θέσουν υπό συζήτηση και 

υποδοκιμασία, περιορίζοντας την μ’ αυτόν τον τρόπο σε μια ευτελή χρήση για αιρετική 

συμμαχία. Είτε στην καλύτερη των περιπτώσεων, την λαμβάνουν υπόψη τους, αλλά 

περιορίζουν την απήχησή της μόνο στην αναλυτική κλινική, τόσο λίγο αποδεικτική για 

όποιον δεν έχει πρόσβαση μέσω της εμπειρίας. Είτε, τελικά, και αυτό είναι συχνό, 

παραγνωρίζουν ότι ξεπερνά την απλή λειτουργία της ομιλίας, δηλαδή παραγνωρίζουν 

το ουσιώδες. Έτσι αφήνουν, όντως χωρίς ανταπάντηση, τις αντίθετες προϋποθέσεςι οι 

οποίες προέρχονται από την επιστήμη και οι οποίες ισχυρίζονται ότι αφομοιώνουν την 

διάσταση του υποκειμένου μέσα στις λειτουργικότητες του σώματος, νευρολογικές, 

γενετικές ή άλλες.  

 

Αποτέλεσμα: η εξάπλωση των διαφόρων πρακτικών οι οποίες επικαλούνται την 

ψυχανάλυση δεν περιορίζει εδώ και 50 χρόνια περίπου, την (extraterriorialité) εξω-

εδαφικότητα του τομέα. Η «εξω-εδαφικότητα» είναι όρος που χρησιμοποίησε ο Λακάν 

από το 1956, το 1967 το επανέφερε για να οικτίρει την θέση της αναλυτικής θεωρίας 

μέσα στην κουλτούρα, δηλαδή την αναγνωρισμένη ex-sistence –ύ-παρξη- της, 

αποδεκτή, με το τίμημα όμως κάποιας θεωρητικής περιθωριοποίησης, φτιαγμένη από 

ένα μείγμα σεβασμού και αδιαφορίας που την αφήνει, όντως, εκτός συζήτησης, 

περιφραγμένη και χωρίς λαβή πάνω στον σύγχρονο λόγο. Το άλλο όνομα αυτής της 

εξωεδαφικότητας, είναι εκείνο της… διάκρισης [ ségrègation]. 

 

Οι ψυχαναλυτές, ακόμα και αν εξηγούνται άσχημα, δεν είναι πιθανότατα  οι μόνοι 

υπεύθυνοι για αυτό, αντίθετα όπως φαίνεται από αυτό που υπέθετε ο Λακάν, διότι ο 

ίδιος τους ο χώρος δεν ξεφεύγει από την γενικευμένη άνοδο των καταγγελιών 

διάκρισης οι οποίες χαρακτηρίζουν την εποχή μας. Αυτή η άνοδος έχει την λογική της: 

απαντά στην ανάλογη δίκη της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, όπου ο λόγος της 

ενιαίας αγοράς θριαμβεύει εξορίζοντας όλες τις διαφορές, όποιας τάξης και εάν είναι, 

σε περιορισμένους χώρους. Είμαστε στην εποχή των lobbies, των μεγάλων συνάξεων 

(Woodstock ή Ρώμη), των φυσικών ζωολογικών κήπων ή μη και της σέκτας, είναι 

ολοφάνερο. Χρειάζεται κανείς να μπει σ’ αυτή τη λογική, να μην βασίζεται τότε παρά 

μόνο στον αριθμό και την συνέπεια μεταβίβασης που προκαλεί, να αυξηθεί και να 

πολλαπλασιαστεί κανείς για να έχει βαρύτητα μέσα στο πραγματικό; 

 

Η καλπάζουσα και μεθοδική εξάπλωση του λακανικού προσανατολισμού ίσως δεν 

έχει άλλο νόημα. Πραγματισμός… Όμως τι γίνεται τότε «η εξάπλωση της πράξης» που 

ο Λακάν, την ίδια ημερομηνία του 1967, έλεγε ότι στοχεύει και η οποία είναι κάτι τελείως 

διαφορετικό από τον πολλαπλασιασμό των αυτοαποκαλούμενων λακανικών; Δεν 

αρκεί βέβαια να απαντήσουμε ότι είναι η Σχολή η οποία οφείλει να ανταποκριθεί σ’ 
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αυτήν εδώ την αναγκαιότητα διότι η σχολή δεν θα είναι Σχολή ψυχανάλυσης παρά 

μόνο εάν καταφέρουμε να ματαιώσουμε την εναλλακτική: ή το σεκταριστικό γκέτο της 

ενιαίας γλώσσας ή η διάλυση μέσα στην ιδεολογία της βοηθητικής ψυχολογίας, είτε 

παραδόξως τα δύο συγχρόνως. Απ’ αυτή την άποψη και αν και με έμμεσο τρόπο, η 

εννοιολογική ανάπτυξη του λακανικού πεδίου είναι επίσης η συνθήκη της Σχολής, 

συνθήκη στο επίπεδο του Λόγου προφανώς. 

Επανέρχομαι στο λακανικό Πεδίο. 

 

Ποια πράξη;    

 

Ξεκινώ εκ νέου από την ομολογία μεταξύ του υποκειμένου και του συλλογικού. Του 

υποκειμένου ως συνέπεια του λόγου [langage],  μέσα στο πραγματικό, έπεται εδώ ότι 

το ασυνείδητο είναι δυνατόν να ερμηνευθεί: αυτό το οποίο έχει χαθεί από τη συνέπεια 

αδειάσματος από τον γλωσσικό λόγο πάνω στην απόλαυση, εκείνη που ο Φρόιντ δεν 

μπορεί να αποφύγει να επικαλεσθεί ως πρώτη και μυθική εμπειρία ικανοποίησης, αυτό 

το οποίο έχει χαθεί, λοιπόν, από το γεγονός ότι είναι ομιλ-όν, υποκείμενο στην έλλειψη 

και στον θάνατο. Αναζητεί τον εαυτό του και αντισταθμίζεται μετωνυμικά μέσα στον ίδιο 

τον λόγο, προσφερόμενο στην ερμηνεία-από το οποίο ο Φρόιντ έχει αρχίσει. 

Υπογραμμίζω εδώ ότι το φροϋδικό πεδίο όπως οποιοδήποτε πεδίο, περιγράφει την 

δυνατότητα μιας πρακτικής: εκείνη της φροϋδικής ερμηνείας η οποία στοχεύει την 

αλήθεια απόλαυσης ενός υποκειμένου, με όρους γνώσης. Ποια είναι λοιπόν η 

πρακτική, εάν υπάρχει μια, η οποία θα όριζε το λακανικό πεδίο; Είναι άραγε η ερμηνεία 

του πολιτισμού; Και εάν ναι, ποιανού; Προκύπτει να φέρουμε την φροϋδική ερμηνεία 

εκτός των ορίων της αναλυτικής αγωγής; Εάν απαντήσει κανείς θετικά σ’ αυτό, δεν θα 

σήμαινε τότε την επιστροφή στην εφαρμοσμένη ψυχανάλυση, την οποία ο Λακάν έχει 

καταγγείλει και η οποία σήμερα παίρνει τις διαστάσεις ενός γενικευμένου εξευτελισμού 

έχοντας μια τάση δημοσιογραφικής ερμηνείας σ’ οτιδήποτε, η οποία δεν έχει ανάγκη 

από τους ψυχαναλυτές για να προκαλέσει την λύσσα στα media. Εάν ο Λακάν 

σκέφτηκε να δημιουργήσει ένα λακανικό πεδίο δεν ήταν βέβαια για να γενικεύσει μια 

ερμηνεία α λα Monsieur Jourdain, ο οποίος βλέποντας παντού και εξάλλου χωρίς 

ρίσκο λάθους την πρόζα της απόλαυσης, δεν θα γνώριζε παρά μόνο μια υπόνοια για 

το κάθε τι ‘’απολαμβάνετε!». Ούτε επίσης, φαντάζομαι, για να οικτίρει τα νέα 

συμπτώματα της εποχής και τον περιπαιγμό που κάνουν στις παλαιές χαμένες παιδείες, 

όπως το κάνουν τόσο συχνά οι σύγχρονοι αναλυτές. Αυτό το τροπάριο είναι παντού, 

από το πρώτο καφέ που συναντάμε μέχρις τις επιτροπές ηθικής. Θα πρέπει και η 

ψυχανάλυση επίσης σ’ αυτή την περίπτωση να ακολουθήσει το ίδιο άσμα; 

 

Ο Φρόιντ, ερμηνευτής του πολιτισμού 

 

Επιστρέφω καταρχήν, βήμα-βήμα, στα μεγάλα μας παραδείγματα. Ερμήνευσε 

άραγε ο Φρόιντ τον πολιτισμό; Πιστεύω αναγκαίο να διαχωρίσω σ’ αυτό το σημείο, 

αυτό που κάνει με τα έργα του πολιτισμού και αυτό που διατυπώνει ως προς τους 

συμβιβασμούς της κοινωνίας. Όταν πρόκειται για την τέχνη, κάθε φορά που ισχυρίζεται 

ότι ερμηνεύει ένα υποκείμενο μέσα από το έργο του, σίγουρα τότε αυτό συνιστά 

εφαρμοσμένη ψυχανάλυση, εκείνη μάλιστα που ο Λακάν αποδοκιμάζει και η οποία τον 

οδηγεί να θεωρεί τα έργα ως απλά μορφώματα του ασυνειδήτου. Όμως όταν μιλάει 

για τις μάζες, για τον πόλεμο, για την δυσφορία, μήπως είναι τελείως άλλο πράγμα; 

 

Το έργο του «Συλλογική ψυχολογία και ανάλυση του εγώ» δεν είναι της τάξεως της 

ερμηνείας με την ακριβή έννοια. Ο Φρόιντ αναρωτιέται εδώ τι είναι αυτό που θεμελιώνει 

τους λιβιδινιακούς δεσμούς, ώστε να επιτυγχάνουν να περιορίζουν την τάση της 

απόσυρσης στον έρωτα και της ναρκισσιστικής απόλαυσης εαυτού. Για να απαντήσει 

στο ερώτημα, παρουσιάζει μια ομολογία η οποία βάζει σε σειρά την σχέση με τον 

αρχηγό, την ύπνωση, την αγάπη, και κυρίως την αγάπη μεταβίβασης. Πρόκειται τελικά, 

για την κατασκευή μιας κοινής δομής φαινομένων φαινομενικά ετερογενή και όπου, 

αναδεικνύεται, εν συντομία, ότι η μάζα, πέρα από το ότι είναι ένα «κοινωνικό γεγονός’’ 
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αυθεντικό και πρωταρχικό, δεν είναι παρά το άθροισμα των ατομικών γεγονότων, 

υποκειμενικών αλλά ταυτόσημων: εκείνων της αγάπης του καθενός για το σημαίνον 

Ένα, το σημαίνον του ιδανικού τα οποία έρχονται να υποστηρίξουν τον αρχηγό, τον 

υπνωτιστή και τον ίδιο τον αναλυτή σύμφωνα με τον Φρόιντ. 

 

Μιλώντας για τον πόλεμο, αναζητά επίσης την κινητήρια δύναμη και θεωρεί ότι την 

βρίσκει στην οικονομία των ενορμήσεων, όπως αυτές έχουν αναδειχθεί στην 

ψυχανάλυση στο επίπεδο του υποκειμένου. Εδώ ακόμη, τίποτα δεν διαχωρίζει το 

συλλογικό και το ατομικό, και είναι περισσότερο το ατομικό που φαίνεται να αιτιολογεί 

το συλλογικό. 

 

Η δυσφορία στον πολιτισμό εισάγει όμως μια άλλη προοπτική. Είναι βέβαιο εδώ ότι 

ο Φρόιντ ερμηνεύει τον πολιτισμό. Τον επερωτά, όπως θα έκανε για το υποκείμενο στην 

ανάλυση, για το τι θέλει. Αναζητά να παράγει την ρήση της απαίτησης του, για να μην 

πούμε της επιθυμίας του, καταλήγοντας τελικά σ’ ένα πολύ απλό εκφερόμενο: ο 

πολιτισμός ζητά θυσία, και το ζητά υπερβολικά. Από το μοντέρνο υποκείμενο, ζητά μια 

υπέρμετρη αποποίηση της άμεσης ικανοποίησης των ενορμήσεων, υποκινώντας μια 

απώθηση που ενισχύεται όλο και περισσότερο, γίνεται φύλακας των αμυνών και το 

υποχρεώνει να «ζει πιο κάτω από τα ηθικά του μέσα», λέει ο Φρόιντ, με αντίτιμο τον 

πολλαπλασιασμό των συμπτωμάτων της νεύρωσης, τα οποία φέρουν αντίρρηση στις 

απαιτούμενες θυσίες. 

 

Στο σημείο αυτό, η λακανική ερμηνεία είναι φαινομενικά τελείως διαφορετική. Λέω 

φαινομενικά, διότι οι επεξεργασίες του Λακάν είναι πολύ περισσότερο πολύμορφες 

από εκείνες του Φρόιντ και θα χρειασθεί να δώσουμε τις αποχρώσεις. Θα επανέλθω σ’ 

αυτό το σημείο. Όμως υπάρχει τουλάχιστον μια, από τις ερμηνείες του, η οποία 

απομακρύνεται από τον Φρόιντ και από την απόσταση που διαχωρίζει την αντίληψή 

του καθενός για το υπερεγώ: ο μοντέρνος πολιτισμός φέρει λιγότερο την άμυνα, εάν 

πιστέψουμε τον Λακάν σ’ αυτό, απ’ ό,τι η σαρδόνια τάξη απόλαυσης που ορίζει το 

υπερεγώ. Επομένως δύο ερμηνείες και σε αντινομία, φαινομενικά. Πώς να το 

συμβιβάσουμε αυτό; Μήπως η ερμηνεία εννοείται μ’ άλλο τρόπο, μήπως ο πολιτισμός 

είναι εκείνος, ο οποίος θα τάραζε μια νέα ανατροπή…σεξουαλική αυτήν την φορά; 

 

Είναι βέβαιο ότι ένας κρυφός δεσμός συνδέει την κοινωνική τάξη και την αναλυτική 

ερμηνεία. Θα πρέπει, όντως, η απόλαυση να ομαλοποιηθεί και ένα μέρος αυτής να 

απαγορευθεί, απορριφθεί, ώστε η ερμηνεία να χρησιμοποιηθεί για να ξετρυπώσει τις 

αποκλίσεις και τις λαθραίες μορφές, κρυμμένες από το βραχυκύκλωμα της 

παραγραφής ή της άμυνας. Εάν κυριαρχεί η απαγόρευση, το υποκείμενο θα γίνει 

αμαρτωλό και θα οικτίρει τα boni της απόλαυσης που δεν μπορεί κανείς να τιθασεύσει. 

Εάν όμως η φωνή λέει: «απόλαυσε» τότε είναι η αδυναμία να τα καταφέρει που θα 

απαντήσει και η προσταγή θα γίνει πολύ περισσότερο αμείλικτη όσο το υποκείμενο δεν 

συναντά την απόλαυση χωρίς έλλειμμα  πράγμα το οποίο νομίζει ότι ονειρεύεται. Δεν 

υπάρχει τρόπος να τα βρει μέσα στις φαινομενικές αντιπαραθέσεις χωρίς να διακρίνει 

την συνέπεια του λόγου (langage) από την τάξη του λόγου(langage) που είναι ο κάθε 

λόγος (discours). 

 

Ως συνέπεια λόγου (langage) μέσα στο πραγματικό, δεν υπάρχει παρά μόνο μια: 

η απώλεια η οποία συγκροτεί το υποκείμενο, με το σύστοιχο της, της έλλειψης στο να 

απολαύσει, πράγμα που ο Φρόιντ το ονόμασε ευνουχισμό και που ο Λακάν το έφθασε 

στο εξέχον σημείο με την περίφημη ρήση: «δεν υπάρχει σεξουαλική σχέση». Αντίθετα, οι 

τάξεις του γλωσσικού λόγου (langage), είναι πολλές που υπάρχουν, οι οποίες είναι 

επίσης τάξεις απόλαυσης εάν μπορώ να πω, απόλαυσης που υπολείπεται, εάν μπορώ 

να πω. «Δεν υπάρχει Λόγος (discours), παρά από την απόλαυση» λέει ο Λακάν στο 

Σεμινάριο του «Η άλλη όψη της ψυχανάλυσης» και αυτό είναι αληθές ακόμη και για τον 

αναλυτικό Λόγο. Ως εκ τούτου είναι αδύνατον να ερμηνεύσουμε τον Πολιτισμό με 
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κεφαλαίο Π. Θα πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτήν την οδό και να τραπούμε προς 

πιθανές ερμηνείες, επομένως στον πληθυντικό, του τάδε ή του δείνα Λόγου (discours). 

 

Να ερμηνεύσουμε τους Λόγους (discours); 

 

Όμως, από πού θα μπορούσε να ερμηνευθεί ένας Λόγος (discours); Από πού 

μπορεί κανείς να συλλάβει εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει τους ιδιαίτερους 

συμβιβασμούς του απόλαυσης; Εδώ αναδεικνύεται μια δυσκολία: μπορεί να υπάρξει 

σύγχυση μεταξύ του Λόγου (discours) και του καθολικού, διότι οι στάσεις της 

απόλαυσης που προγραμματίζει ο Λόγος (discours) γίνονται με δυσκολία αντιληπτές 

από εκείνον που έχει πιαστεί στα δίχτυά του. Κατασκευάζει αυτό που επέχει θέση του 

όλου, του παν- ανθρώπου, που είναι ο καθένας, (le «on»), ο καθένας της ολότητας και 

αποκρύπτει, εκ των πραγμάτων, το ριζική ενδεχομενικότητά του. 

 

Αντίθετα, εκείνο το οποίο φαίνεται πιο άνετα μέσα σ’ έναν Λόγο, είναι η 

αδυνατότητα να μπορέσει να εισαχθεί όλη η απόλαυση στις μορφές που παράγονται 

από την γλώσσα. Τα συμπτώματα και οι διάφορες παρεκκλίσεις αναδεικνύουν όντως 

διαφορετικές απολαύσεις οι οποίες αντιστέκονται στις κοινές ρυθμίσεις. Ο Λόγος 

(discours) γενικά απαλλάσσεται από αυτές με το να τις αντιμετωπίζει ως ανωμαλίες, τις 

οποίες εμπιστεύεται στην ιατρική ή στην αστυνομία, αλλά αυτές οι αποκλίσεις δεν 

εκδηλώνουν τίποτα άλλο παρά, για να χρησιμοποιήσουμε εκ νέου τους όρους του 

Λακάν «τον φραγμό» που χωρίζει την απόλαυση που έχει παραχθεί, επομένως που έχει 

καθοριστεί και την αλήθεια της απόλαυσης. Όπως και να’ χει, το ίδιον ενός 

Λόγου(discours), είναι να παραγνωρίζει την απόλαυση που διευθετεί-διφορούμενο - και 

να συγχέει το περίβλημά της με την ίδια την πραγματικότητα, η οποία εξάλλου 

συγχέεται με το πραγματικό. Είτε πρόκειται για την σχέση με το σώμα, τους δεσμούς 

μεταξύ ανδρών και γυναικών, την τάξη των γενεών, τη γέννηση και τον ενταφιασμό - 

λαμβάνει υπόψη του ως βάση τις πρακτικές και νοητικές συνήθειες τις οποίες 

προϊσταται για μια τάξη φύσης. Για αυτό υπάρχει μια αντιπάθεια μεταξύ 

Λόγων(discours) και μάλιστα, εάν πιστέψουμε τον Λακάν «ο ρατσισμός των Λόγων σε 

δράση». 

 

Συνέπεια: ένας Λόγος δεν ερμηνεύεται παρά μόνο απ’ έξω. Όπως, επίσης, δεν 

υπάρχει για το υποκείμενο, αυτό-ανάλυση, μ’ άλλα λόγια ούτε αυτό-ερμηνεία της ίδιας 

του της απόλαυσης, έτσι επίσης, θα πρέπει να βγούμε από το πλαίσιο που έχει 

συγκροτήσει ένας λόγος για να αναδειχθεί κάτι από την απόλαυση που μεταφέρει. Η 

φροϋδική απώθηση, η οποία κάνει στον καθένα να παραγνωρίζει τα σημεία όπου 

καθηλώνεται η απόλαυση, είναι στο επίπεδο του υποκειμένου, το ομόλογο αυτού το 

οποίο είναι μέσα στον Λόγο (discours), ο λόγος (langage)που έχει περάσει μέσα στο 

πραγματικό των σχέσεων μεταξύ των ομιλ-όντων. Η ερμηνεία δεν μπορεί επομένως να 

αναδυθεί από κάπου αλλού, δηλαδή από έναν άλλο Λόγο (discours). Υπάρχει 

σχετικότητα των ερμηνειών, οι οποίες βασίζονται σ’ έναν άλλο Λόγο ο οποίος 

λειτουργεί. Από εδώ μπορεί να υπάρχει μια πιθανή διαμάχη των ερμηνειών. 

 

Οι ρήσεις του Λακάν, οι οποίες λένε ότι σε κάθε αλλαγή Λόγου (discours) αναδύεται 

κάτι από τον αναλυτικό Λόγο, διευκρινίζονται από εκεί: στο πέρασμα σ’ έναν άλλο 

Λόγο, το οποίο πέρασμα είναι πάντα μια αλλαγή μέσα στο δέσιμο των απολαύσεων, 

αναδεικνύεται μια συνέπεια ερμηνείας, η οποία δείχνει, κάποια στιγμή, αυτό που το 

πλαίσιο του προηγούμενου λόγου σφράγιζε. Εξ ού, τουλάχιστον για κάποιο καιρό 

υπήρξε η ψευδαίσθηση μιας νέας υποτιθέμενης γνώσης και της αγάπης που πάει μαζί. 

Μια εφικτή πρακτική του λακανικού πεδίου, θα ήταν τότε, να διασαφηνίσει σχετικά με το 

ή τα επίκαιρα κοινωνικά φαινόμενα αρχίζοντας από την λακανική πρακτική; Γιατί όχι, 

αλλά με την προϋπόθεση ότι θα είναι διευκρίνιση σε πράξη, πάντα σε μια 

επανεκκίνηση, που αναδύεται από τον αναλυτικό λόγο που ασκείται αυθεντικά. Ελλείψει 

αυτού, δεν υπάρχει τίποτα άλλο από την φλυαρία πάνω στην κατάσταση του κόσμου, 
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και αυτή την υποτροπή στην δημοσιογραφική ρουτίνα στην οποία αναφέρθηκα 

προηγουμένως. 

 

Εξάλλου, θα πρέπει επιπλέον να συγκεκριμενοποιήσουμε το εφικτό περιεχόμενο σ’ 

αυτήν την έκφραση, λακανική πρακτική στην απόκλιση της με την φροϋδική πρακτική. 

Ήδη έχω πει ότι βασίζεται στην γενίκευση της υπόθεσης του λόγου ως δρών μέσα στο 

πραγματικό. Από αυτό απορρέουν άλλες ρήσεις. Μπορούμε να πούμε: ο στόχος του 

Φρόιντ ήταν η αλήθεια, του Λακάν η προσπάθεια να αποδείξει, πέρα από την αλήθεια, 

το πραγματικό. Η διάσταση (dit-mension) της υποκειμενικής αλήθειας είναι μη-

εξαλείψιμη στην ψυχανάλυση, και μόνο από το γεγονός ότι συγχέεται σε τελική φάση με 

την φαντασίωση από την οποία το υποκείμενο τρέφεται χωρίς να το ξέρει και ότι 

πρόκειται, τουλάχιστον, να πράξουμε ώστε να την αντιληφθεί. Όμως η αλήθεια είναι 

αδύναμη στο να συναντήσει το πραγματικό. Άρα, η αλήθεια μισο-ειπωμένη του 

υποκειμένου, δεν είναι παρά μόνο μια από τις διαστάσεις της εμπειρίας, εκείνης που ο 

Φρόιντ ανακάλυψε από την αρχή και την οποία  ονόμασε «ασυνείδητη επιθυμία». Η 

καθήλωση απόλαυσης είναι μια άλλη διάσταση της. Ο Φρόιντ δεν την αγνόησε, 

φέροντας στο φως, σ’ ένα δεύτερο χρόνο, την διάσταση της επανάληψης, αλλά είναι 

αλήθεια ότι με την αναφορά του στον μυθικό Οιδίποδα, την κάνει να εξαρτάται από 

«την ιστοριούλα» η οποία αποκρύπτει τις αναγκαιότητες της δομής και συντηρεί την 

παραγνώριση. 

 

Το λακανικό πεδίο, όταν ο Λακάν το εισάγει, το αναφέρει λιγότερο στην επιθυμία 

απ’ ότι σ’ αυτό που θα μπορούσε να ήταν μια ενδεχόμενη οικονομία της απόλαυσης 

και διευκρινίζει αμέσως ότι δεν είμαστε έτοιμοι να την πλησιάσουμε. Τι θα μπορούσε να 

είναι αυτή η οικονομία, πέρα από μια απόπειρα να επεξεργαστούμε κάτι σαν μια 

επιστήμη αυτού που ορίζει τα όρια και τις δυνατότητες απόλαυσης; Μια 

ψευδοεπιστήμη, προφανώς διότι εκείνη η οποία δεν είναι ψευδής φθάνει σε μια 

καθολικότητα η οποία squize τις μοναδικότητες, ενώ αντίθετα η ψυχανάλυση 

αφοσιώνεται σ’ αυτές, χωρίς όμως παρ’ όλα αυτά να αποποιηθεί τουλάχιστον στην 

λακανική επιλογή, να πλησιάσει το πραγματικό. «Ένα άλλο πραγματικό», λέει ο Λακάν, 

άλλο από εκείνο της επιστήμης και το οποίο αφορά την απόλαυση. 

 

Το λακανικό πεδίο από τον Λακάν   

 

Ο Λακάν μας αφήνει άραγε κάτι από αυτό το λακανικό πεδίο, στις μεταγενέστερες 

επεξεργασίες του το 1970; Λίγες απ’ ότι φαίνεται. Στο Σεμινάριο «Η άλλη όψη της 

ψυχανάλυσης», ορισμένες θεωρήσεις για τον πλούσιο που αγοράζει τα πάντα χωρίς 

να πληρώνει, για τις lathouses που παράγει η επιστήμη ως νέα αντικείμενα που 

γίνονται αίτια, για την φωνή πολλαπλασιασμένη η οποία δίνει σώμα στην παρουσία 

της επιστήμης. Είναι ελάχιστες λοιπόν, αλλά έχουν μια άλλη επιτυχία από τις επίκαιρες 

θεωρήσεις για τα κακά του αιώνα μας: γενετικοί χειρισμοί, κλωνοποιήσεις, 

αναπαραγωγή βοηθητική, κ.τ.λ. Στο κείμενο του «Ραδιοφωνία», δεν διστάζει μπροστά 

σε μια ερμηνεία του καπιταλισμού, η οποία δεν είναι του Φρόιντ και η οποία είναι σε 

κάποια συνήχηση με τις αναλύσεις του Max Webber. Παρουσιάζει την φανερή 

συμμετοχή των προλετάριων στην «δίψα της έλλειψης στο να απολαμβάνει κανείς»- 

ωραία έκφραση, εάν γίνεται- ως τον ενεργητικό κινητήρα όλης της μηχανής. Αντίθετα, 

το «L’étourdit», δεν είναι φειδωλό σ’ ερμηνείες, τόσο απρόσμενες, όσο και πρωτότυπες 

και μερικές φορές πικρές, όπως είχα ήδη την ευκαιρία να το πω. Ο Λακάν έδωσε στον 

εαυτό του την πολυτέλεια να φέρει την ερμηνεία εκεί που δεν θα το περίμενε κανείς 

 

 
 O Λακάν χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο στο Οιδιπόδειο στις Ομιλίες για τον Τζόυς του 1979. 
 Ο Λακάν κατασκεύασε τον όρο lathouses από το ελληνικό αλήθεια. Οι lathouses είναι το 

όνομα των αντικειμένων (α), των αντικειμένων που προτείνονται, επιβάλλονται από την επιστήμη. 

Στον ενικό η lathouse σχετίζεται με αυτό που στο κείμενο του «Position de l’inconscient» αποκαλεί 

lamelle. 
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Αυτή η καταγραφή που κάνω από μνήμης, θα μπορούσε να συμπληρωθεί, να 

μελετηθεί εκ νέου λεπτομερώς και να αναπτυχθεί. Ήδη επιτρέπει να εμφανισθούν 

διάφορα στοιχεία τα οποία αξίζει να υπογραμμισθούν. Και καταρχήν ότι δεν ήταν τόσες 

λίγες αυτές οι επεξεργασίες. Και επίσης ότι οι ερμηνείες του Λακάν δεν στοχεύουν ό,τι 

όλοι αμφισβητούν, αυτό για το οποίο όλος ο κόσμος παραπονείται, μ’ άλλα λόγια, δεν 

στοχεύει αυτό που o καθένας  της ολότητας σκέφτεται σαν σύμπτωμα της εποχής του: 

αντίθετα, στοχεύουν, είτε σ’ εκείνο που είναι αυτονόητο, το οποίο φαίνεται τόσο 

προφανές που είναι επίσης το πλέον αδιανόητο ως προς την θεμελίωση της 

απόλαυσης, είτε ακόμη σ’ εκείνο το οποίο είναι τόσο καλυμμένο, όπου βασιλεύει η 

σιωπή επειδή κανείς δεν το αντιλαμβάνεται. Αν ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα, 

θα μπορούσαμε, όσον μας αφορά, να θέσουμε ένα πρώτο κανόνα, υγιεινό: να 

αποφεύγουμε κάθε δια-τομή μεταξύ του λόγου των media και εκείνων των 

ψυχαναλυτών. Εάν οι πρώτοι μιλάνε ας μην μιλάμε. Η τότε, θα έπρεπε να ήταν 

διαφορετικά, διότι η ερμηνεία είναι πάντα του Άλλου , ποτέ του ίδιου. 

 

Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζουμε αυτόν τον κανόνα, κινδυνεύουμε πράγματι, να 

συντηρήσουμε μόνο την μεγάλη «κραυγή της ανθρωπότητας» αναστενάζοντας πίσω 

από την ευτυχία που ο Λακάν στο κείμενο του «Γράμμα προς τους Ιταλούς», 

αντιπαραθετει ακριβώς, στην επιθυμία του αναλυτή. Εάν μπούμε στον χορό της 

μεγάλης θλίψης της δυσφορίας μέσα στον πολιτισμό, είναι σαν να φυγοδικούμε από 

τον στόχο του πραγματικού που εμψυχώνει την ψυχανάλυση. 

 

Δεν πιστεύω ότι ο Φρόιντ, στον οποίο οφείλουμε την έκφραση, έπεσε σ’ αυτό τον 

λοξό δρόμο. Η ερμηνεία του είναι χωρίς συγγένεια με το παράπονο: είναι μια 

προσπάθεια διάγνωσης των συνθηκών λόγου (discours), οι οποίοι ευνοούν την 

νεύρωση. Αντίθετα, φοβούμαι όντως ότι τα θέματα των αρνητικών επιπτώσεων της 

επιστήμης και των νέων συμπτωμάτων τα οποία υποτίθεται ότι είναι λιγότερο ευνοϊκά 

στην παρέμβασή μας, έγιναν της μόδας τα τελευταία χρόνια στην Π.Ψ.Α. και αγγίζουν 

υπερβολικά κοντά αυτή τη θλίψη για να μη μας προτρέψουν δόλια να την μοιραστούμε 

και κατά συνέπεια να κλείσουμε τα μάτια μπροστά στις ευκολίες που ο σύγχρονος 

λόγος (d) επίσης προσφέρει στα υποκείμενα. Ανέσεις και δυσφορίες πάνε μαζί, είναι 

όμως οι πρώτες που ερμηνεύουν τις δεύτερες. 

 

Βλέπουμε το εγχείρημα του Λακάν ως προς τον πολιτισμό: ξαναβρίσκει καταρχήν 

μια τάξη λόγου (langage) (δεν υπάρχει άλλη τάξη εξάλλου πέρα από αυτή), για την 

οποία προνοεί την κατασκευή της δομής. Ερμηνεύει ορισμένα από τα οφέλη 

απόλαυσης που διαιωνίζουν αυτήν την τάξη και όρια τα οποία αντίθετα την απειλούν, 

εκδηλώνει κυρίως μέσα από το ενδιάμεσο δύο λόγων της ερμηνείας του- που 

αναφέραμε πιο πάνω –τις διαφορετικές λύσεις του άλλου λόγου. Ένα μόνο 

παράδειγμα: ότι η υπερβατολογική αισθητική του Kant εξορίζει το πραγματικό στο μη 

προσβάσιμο επέκεινα του πράγματος καθ’ εαυτό, δεν αποκτά νόημα παρά μόνο από 

το διαφορετικό πραγματικό της ψυχανάλυσης το οποίο, εκείνο παραμένει λιγότερο 

ήσυχο και είναι τόσο λίγο «νοούμενο» που μάλλον μας σέρνει από την μύτη. Έτσι 

εισάγει, όπως σε κάθε περίπτωση ερμηνείας που δρα, την προοπτική μιας πιθανής 

επιλογής, στον ορίζοντα της οποίας υπάρχει αναπόφευκτα το ερώτημα του τρόπου 

(style) ζωής. 

 

Τι προαναγγέλλεται λοιπόν μέσα από αυτά; Αυτή την επιλογή η Τélévision την ορίζει 

ως μια εφικτή «έξοδο» από τον καιταλιστικό λόγο. Δεν τίθεται, βέβαια, εδώ ζήτημα ότι η 

ψυχανάλυση θα καταρρίψει τον φιλελεύθερο καπιταλισμό. Αλλά μπορεί, με το λόγο 

της, δηλαδή με τη πραγματική αποτελεσματικότητα της πράξης να καλλιεργήσει την 

ανατροπή μιας άλλης επιθυμίας, συνδεδεμένη με μια άλλη οικονομία απόλαυσης, η 

οποία είναι σε συγχορδία από τη μια με τις αδυνατότητες που παράγει το φαινόμενο 

του λόγου (langage) (δεν υπάρχει σεξουαλική σχέση), από την άλλη με τα επιμέρους 

ενδεχόμενα (τραυματισμοί) οι οποίοι έχουν αποφασίσει τις αναγκαιότητες ενός 

υποκειμένου. 
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Έχω άραγε δώσει να καταλάβατε ικανοποιητικά ότι το λακανικό πεδίο, σύμφωνα με 

τον Λακάν, στοχεύοντας τις οικονομίες απόλαυσης οι οποίες είναι ιδιαίτερες στον 

μείζονα λόγο, είναι στενά αλληλέγγυο με το φροϋδικό πεδίο το οποίο επανέφερε με την 

διδασκαλία του, μ’ άλλα λόγια, του ιδίου του αναλυτικού λόγου από όπου αυτές οι 

οικονομίες μπορούν συγκεκριμένα να εμφανισθούν μέσα στο ενδεχόμενο τους; Όμως 

που βρισκόμαστε εμείς σήμερα; 

 

Πρόγραμμα 

 

Είναι γεγονός ότι οι ψυχαναλυτές έχουν μπεi στο μεγάλο παιχνίδι της κοινωνίας του 

θεάματος (αγαπητέ Debord!). Τους έγινε συνήθεια να εκφράζονται για την κατάσταση 

του κόσμου γενικά και μια ορισμένη ασθένεια της ερμηνείας λυμαίνεται σχεδόν παντού 

χωρίς να κερδίσει κάτι από αυτό η ψυχανάλυση, οι φωνές των ψυχαναλυτών να 

πολλαπλασιάζονται σε σημείο που καλύπτουν ορισμένες φορές εκείνη της 

ψυχανάλυσης. Ξέρουμε ότι αρκεί κανείς ν’ ανοίξει την εφημερίδα του ή την τηλεόρασή 

του ώστε να υποστεί τις αερολογίες και μάλιστα αστεϊσμούς του τάδε λακανικού, ούτε 

καν για τον έρωτα, την αγάπη για τα οποία υποτίθεται ότι ξέρουν κάτι, αλλά εξίσου 

καλά για την μόδα, το στρώμα του όζοντος, τον θάνατο της πριγκίπισσας, τα 

ατυχήματα της κυκλοφορίας, το σύμφωνο Πακς και δεν ξέρω τι άλλο ακόμη; Πάντως 

πουθενά μέσα σ ‘όλα αυτά δεν βρίσκεται το λακανικό πεδίο! Ορισμένες φορές 

μάλιστα, υπάρχει λιγότερο ένα φαινόμενο ερμηνείας και περισσότερο αυτός ο 

ρατσισμός των Λόγων όπως τον αποκαλούσε ο Λακάν και ο οποίος γίνεται ο 

ανορθωτής των ηθών ή εκείνος ο οποίος «κάνει» μαθήματα. Οι νουθεσίες στον λόγο 

του μοντέρνου κυρίου είναι σύνηθες, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο από άγριες ερμηνείες 

του πολιτισμού από ψυχαναλυτές στους οποίους λείπει ακροατήριο: τόσο άχρηστες 

και οι οποίες παράγουν αντίθετες συνέπειες όπως και κάθε άλλη άγρια ερμηνεία. Το 

βλέπουμε καθημερινά.  

 

Δεν κατηγορώ εξάλλου τους ψυχαναλυτές ότι θέλουν, όπως οι άλλοι, να 

συλλάβουν την ατμόσφαιρα της εποχής, αντίθετα. Όμως η ανάπτυξη του λακανικού 

πεδίου θα ήταν κάτι άλλο και καταρχήν είναι να υποστηρίξει κανείς την λακανική 

υπόθεση και να θέσει εκ νέου πρόβλημα που αφορά την απόδειξή της. Το έχει ανάγκη. 

Υπήρξε μια εποχή όπου είχε προκαλέσει αναταραχές, υποκινώντας την αντίρρηση, 

ακόμη και την απέχθεια . Δεν ισχύει αυτό σήμερα πλέον, μάλλον την έχουν βάλει 

σχεδόν στο ράφι: ή έχει εξοριστεί πιο πολύ από την πλευρά των υποτιθέμενων 

κοκεταριών του στρουκτουραλισμού της δεκαετίας του ‘70, ή την συγχέουν με την 

θρησκεία της ομιλίας, ενώ δεν είναι καθόλου και την οποία κάποια ψυχοθεραπεία είναι 

πανευτυχής να την χρησιμοποιεί ως σλόγκαν. Άρα τι σημαίνει να αποδείξουμε μια 

υπόθεση, εάν όχι να την διασφαλίσουμε με τα γεγονότα και ενδεχομένως να την 

κάνουμε να παράγει νέα γεγονότα; Χωρίς να εισαχθούμε στα απόρρητα της 

επιστημολογίας των επιστημών, ας θυμηθούμε την απλή παρατήρηση του Λακάν, η 

οποία, στην πραγματικότητα, στηρίζεται, σ΄ ένα μεγάλο αριθμό αυτονόητων 

αναφορών στον τομέα αυτό και σημειώνοντας ότι μια θεωρία δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ανεύθυνη των γεγονότων που επιτρέπει να επαληθευτούν. 

 

Η υπόθεση του Λακάν καλούσε μια κλινική του λόγου (langage) η οποία έχει 

περάσει μέσα στο πραγματικό, κάτω από όλες τις μορφές της: ως κλινική του 

υποκειμένου αρχικά, της απόλαυσης με βάση το φύλο στη συνέχεια αλλά επίσης και 

κυρίως των ίδιων των λόγων, των τρόπων των κοινωνικών δεσμών. Για αυτόν το λόγο, 

εξάλλου από το 80-85, είχα επιλέξει σαν τίτλο ενός μαθήματος: «Κλινική των Λόγων». 

 

Υπάρχει όντως μια αναλυτική λακανική κλινική του υποκειμένου, είναι κάτι 

περισσότερο από σχεδίασμα. Η δυσκολία ως προς το θέμα της, είναι ότι προσκρούει 

στο πρόβλημα της μετάδοσης. Είμαστε αρκετά μακριά από αυτήν την κλινική όπου η 

δομή θα ήταν αναγνώσιμη από όλους, πράγμα το οποίο ο Λακάν προσπαθούσε να 
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σχεδιάσει στην Télévision όσον αφορά τα συμβάντα της αγάπης. Όσο αφορά στην 

κλινική των λόγων, υπολείπεται να δημιουργηθεί, ως προς την ουσία της. Ας πάρουμε 

το παράδειγμα της υστερίας. Η περίπτωση είναι ειδικά ενδιαφέρουσα διότι η κλινική του 

υποκειμένου και η κλινική των κοινωνικών της δεσμών υπερτίθενται με τον πιο 

προφανή τρόπο. Τα διαδεχόμενα D.S.M. την έχουν εξαφανίσει αυτήν την υστερία και 

διαμαρτυρόμαστε στο όνομα του Λακάν για να πούμε ότι οι υστερικοί είναι 

παραγνωρισμένοι διότι καθώς άλλαξαν οι συνομιλητές τους, έχουν και αυτοί 

μεταμορφωθεί. Ακόμη θα χρειασθεί να αποδείξουμε την ορθότητα αυτής της θέσης, με 

την επικουρία των σύγχρονων υστερικών, διότι το να αρκεστεί κανείς όπως συμβαίνει 

γενικά σε μια θολή προσφυγή στα νέα συμπτώματα της εποχής (βουλιμία, ανορεξία, 

κ.τ.λ.) τα οποία θεωρούνται να αντιστέκονται περισσότερο από τα παλαιά, είναι σαν να 

δηλώνουμε αδυναμία και να αποδεχόμαστε σιωπηρά ότι ο ψυχαναλυτής δεν είναι 

πλέον ο συνομιλητής του υστερικού. 

 

Όμως εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Υπάρχει μεταξύ των λόγων κάποια δυνατότητα 

αμοιβαίας διαφώτισης; Πιο συγκεκριμένα: μπορεί κανείς να ερμηνεύσει τον ίδιο τον 

αναλυτικό λόγο; Πολύπλοκο, εφόσον είναι ο μοναδικός λόγος που μπορούμε να 

πούμε «ερμηνεύων». Όμως, είναι βέβαιο, ότι κάτι φθάνει σ’ αυτόν από τους άλλους 

λόγους, είναι βέβαιο. Επί παραδείγματι, δεν είναιάραγε, με τον λόγο του κυρίου και με 

τον στόχο του που έχει χαακτήρα εντολής, όπως το είπε μια φορά ο Λακάν, από 

ορισμένες πλευρές, η αναλυτική γνώση είναι «μια γνώση η οποία δεν μπορεί, αλλά» και 

γενικότερα του απευθύνουν ερώτημα ως προς την αποτελεσματικότητά του; Ομοίως 

δεν είναι άραγε με τον υστερικό λόγο που την προκαλούμε, όπως ο Σωκράτης το έκανε 

ήδη αναφορικά με τον αρχαίο κύριο (maître), δηλαδή να πει τι αγγίζει την γνώση του; 

Από το πέρασμα από τον ένα λόγο στον άλλο, κάτι φωτίζεται. Από τη πλευρά του 

κυρίου θεωρώντας την ψυχανάλυση μπορεί κανείς να την καταγγείλει, ή ακόμα να 

προσπαθήσει να την θέσει στην τροχιά π.χ. εκείνη των ψυχοθεραπευτικών στόχων και 

μόνο. Ο πανεπιστημιακός λόγος μάλλον να την κοιμίσει, επομένως σε ύπνο. Όσο 

αφορά τον υστερικό λόγο, εάν ακολουθεί την ιδιαίτερή του κλήση, θα την κολλήσει 

στον τοίχο για να αποδείξει εκείνο που θέλει η ψυχανάλυση και εκείνο που αξίζει. (Όμως 

η επερώτηση δεν είναι παρ’ όλα αυτά ερμηνεία εάν και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει 

στα γαλλικά η λέξη inter που σημαίνει έσω-). Έτσι έχοντας βάλει τον ψυχαναλυτή στο 

εδώλειο, μπορεί εκείνος να αρκεστεί σ’ ένα περιφρονητικό ανασήκωμα των ώμων του; 

Μέχρι εδώ δεν αναφέρθηκα στο εκτός λόγου της ψύχωσης. Πρόκειται όμως για μια 

λειτουργία της ερμηνείας προνομιούχα, εφόσον η ερμηνεία δεν μπορεί να προκύψει 

παρά από ένα σημείο το οποίο εξ-ίσταται στην standard κατασκευή ενός λόγου 

(discours). Είναι ο ίδιος λόγος, εξάλλου, ο οποίος καθιστά αυτήν την κλινική δομή 

ευνοϊκή στους μεγάλους δημιουργικούς προορισμούς της πολιτικής ή της τέχνης. Το 

βιβλίο του Jan-Jacques-Rousseau Ο λόγος για τις επιστήμες και τις τέχνες, που τον 

έκανε γνωστό, μήπως δεν έχει μερίδιο από την ερμηνεία – αν και είναι χρωματισμένη 

απ’ αυτό το καταγγελτικό μένος το οποίο έτρεφε απέναντι στις προτιμήσεις της εποχής 

του; Όσο αφορά τον Joyce, μήπως η εξορία του δεν επικυρώνει «την κόλαση των 

κολάσεων» που ήταν για εκείνον το εθνικό και οικογενειακό έθος της χριστιανικής 

Ιρλανδίας από την οποία εκριζώθηκε; Μ’ αυτά τα παραδείγματα, αντιλαμβάνεται 

κανείς, σε ποιο σημείο η απόκλιση μιάς διαφοράς είναι αναγκαία ούτως ώστε να είναι 

δυνατή η ερμηνεία. Αλλά αντιλαμβάνεται εξίσου καλά πόσο η ετερότητα της ερμηνείας 

μπορεί άνετα να ρέπει προς την απόρριψη, πόσο μπορεί να δανεισθεί κάτι από τη βία 

της. Και τότε καταλαβαίνει κανείς γιατί περιμένουν, δίκαια, από τον ψυχαναλυτή να 

αποφεύγει την ροπή προς την εκδικητική σύγχυση. 

 

Συνοψίζουμαι: 

 

1. Σκέφτομαι ότι η ανάπτυξη του λακανικού πεδίου συνίσταται στο να προωθήσει 

την λακανική υπόθεση (hypothèse) μέσα στον πολιτισμό (ο πολλαπλασιασμός των 

λακανικών δεν αρκεί καθόλου). 
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2. Η λακανική υπόθεση μπορεί να συνοψισθεί ως εξής: ο λόγος (langage) είναι 

ένας τελεστής που μετατρέπει και τακτοποιεί το πραγματικό, εισάγοντας την ίδια του την 

λογική μέσα στο πεδίο της ζωντανής απόλαυσης 

3. Το λακανικό πεδίο έχει ίδια έκταση με την υπόθεση. Όμως αυτή εφαρμόζεται πέρα 

από αυτό που ονόμαζε ο Λακάν, μια φορά, το «υποκείμενο του ατομικού». Έχει την ίδια 

αξία επίσης για αυτό το οποίο μπορούμε να ονομάσουμε, αναλογικά με τα 

«μορφώματα του ασυνειδήτου»: τα μορφώματα του πολιτισμού. 

4. Η πρακτική του λακανικού πεδίου δεν μπορεί επομένως να είναι τίποτα άλλο από 

την επεξεργασία μιας γενικευμένης κλινικής των «μορφωμάτων απόλαυσης» που 

προσιδιάζουν σε κάθε λόγο μέσα στις ιστορικές παραλλαγές. Η ακριβής διάταξη αυτής 

της κλινικής, η οποία όπως κάθε κλινική είναι λειτουργεία της ερμηνείας, δεν μπορεί να 

επέλθει παρά από άλλο λόγο, τον αναλυτικό λόγο, εάν παραμένει ενεργός. 

Θα έπρεπε: 

1. Να θέσουμε εκ νέου την υπόθεση την οποία η αδιαφορία έχει ήδη αρχίσει να την 

απορρίπτει στην λήθη.  

2. Για να την θέσουμε εκ νέου, να της εξασφαλίσουμε χαρακτηριστικά τα οποία 

εμφανίζει μέσα στο ανεξάντλητο πεδίο του Έρωτα ατομικού ή συλλογικού, του οποίου 

η απήχηση υπερβαίνει κατά πολύ τις κοινά λεγόμενες ερωτικές σχέσεις, εφόσον φθάνει 

στο σημείο να περιλαμβάνει την λογική την πλέον τυπική. 

3. Επίσης να απαντήσουμε σ’ αυτό που μας έρχεται από τους άλλους λόγους 

όταν μας ερωτούν για τους σκοπούς μας για να δεχθούμε την πρόκληση να 

καταθέσουμε μια άλλη ηθική, παρά να παραδοθούμε είτε στην οικουμενική σύγχυση, 

είτε στην υπέροχη χάρη μιας βεβαιότητας η οποία απαλλάσσεται των αποδείξεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νοέμβριος 2000                                                    Μετάφραση: Μαργαρίτα Νικολαΐδου 
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Marc Strauss: Tαύτιση και σύμπτωμα 
 

 

Τι μπορεί, να προσδοκά ένα υποκείμενο από μια ψυχανάλυση;  

Ας πούμε ότι ένα υποκείμενο έχει τη δυνατότητα να μάθει αυτό που επιθυμεί. Δεν 

είναι πάντα ξεκάθαρο αυτό που ζητάει – να μάθει αυτό που επιθυμεί – , κατά γενικό 

κανόνα, ζητάει μάλλον να ανακουφιστεί. Είναι δυσαρεστημένο. Και ειδικότερα, το 

σύμπτωμα το δυσαρεστεί. Πρέπει, βεβαίως να πούμε ότι πρόκειται για κάτι που γενικά 

χαρακτηρίζει το ανθρώπινο ον, τη δυσαρέσκεια. Και συχνά, με τρόπο ακατανόητο, ως 

προς αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε γενικό κανόνα. Ή αυτό που θα 

μπορούσαμε να αποκαλέσουμε, με πιο ειδικό τρόπο, αρχή της ευχαρίστησης.  

 

Παραδόξως, το υποκείμενο προσπαθεί να αποφύγει την ευχαρίστηση. Ένας 

άντρας που τελικά επιτυγχάνει στη δουλειά του ή στο θέμα της γυναίκας που 

συναναστρέφεται εδώ και καιρό, τη στιγμή της επιτυχίας, καταλαβαίνει ότι δεν είναι 

ικανοποιημένος. Μπορεί, ακόμα να πέσει σε κατάθλιψη. Και τον βλέπουμε να έρχεται 

στα γραφεία μας και να μας λέει «έχω τα πάντα για να είμαι ευτυχισμένος, αλλά δεν 

είμαι». Πώς λοιπόν να εξηγήσουμε, ως προς την αρχή της ευχαρίστησης, το γεγονός 

ότι μια γυναίκα, που ο εραστής της τελικά αποφασίζει να την παντρευτεί, παύει να τον 

επιθυμεί ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ή ότι κάποια άλλη μου ομολογεί στο ντιβάνι ότι στη 

σεξουαλική της σχέση, τη στιγμή που η ευχαρίστηση αρχίζει, αυτή σταματάει λέγοντας 

ότι αυτό θα ήταν πολύ εύκολο; Ε, λοιπόν, ο Λακάν έχει μια καλή φράση για το θέμα. 

Λέει ότι δεν είναι το να επιθυμείς που είναι δύσκολο, αλλά ότι η επιθυμία είναι επιθυμία 

δυσκολίας. Θα έπρεπε, λοιπόν, να συμπεράνουμε ότι το υποκείμενο αναζητά το 

ανικανοποίητο; Και τελικά, προτιμά να του λέμε όχι, μάλλον, παρά ναι; Κι εδώ, υπάρχει 

μια πολύ ωραία φράση του Λακάν που κάνει το υποκείμενο να μιλήσει: σου ζητάω να 

αρνηθείς αυτό που σου προσφέρω, γιατί δεν πρόκειται γι’ αυτό. Δεν συμβουλεύω, 

βέβαια, όλο τον κόσμο να αρνείται τα δώρα. Το να τα αρνηθεί κανείς δεν δίνει 

περισσότερη χαρά. 

 

Αλλά, κατά βάθος, όμως, το υποκείμενο ξέρει πάντα πολύ καλά ότι αυτό που 

προσφέρει στον άλλο, βεβαίως για να είναι αγαπητός απ’ αυτόν τον άλλο, είναι μια 

απάτη. Αλλά, αυτό που δεν ξέρει είναι ότι θα μπορούσε να προσφέρει αυτό που δεν 

είναι απάτη. Γι’ αυτό, ορισμένα υποκείμενα αγωνίζονται να αγαπηθούν για το τίποτα. 

Και αρνούνται να κάνουν την παραμικρή προσπάθεια για να είναι αγαπητοί. Επίσης, 

καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να απογοητεύουν. Τελικά, θέλουν να είναι 

αγαπητοί για αυτό που είναι. Αλλά, δεν ξέρουν, επίσης, τι είναι αυτό το για «αυτό που 

είναι». Αυτή τη στιγμή λοιπόν σας αναπτύσσω ένα είδος αρχής μέσα στην ύπαρξη που 

θα συμπύκνωνα στη φράση «δεν είναι αυτό». Είναι ένας τρόπος έκφρασης του 

ανικανοποίητου: «δεν είναι αυτό».  Υπάρχει ένα σχέδιο μιας γαλλίδας σχεδιάστριας που 

ονομάζεται Bretteseur. Ίσως μερικοί από σας τη γνωρίζουν. Σχεδιάζει πρόσωπα, 

διανοούμενους λίγο κουρασμένους, λίγο αλαζόνες. Κι υπάρχει ένα σχέδιό της που μου 

αρέσει πολύ, ανάμεσα στα άλλα: βλέπει κανείς συνοπτικά σχεδιασμένο ένα κρεβάτι 

που μπορούμε να υποθέσουμε συζυγικό, γιατί πάνω στο κρεβάτι βρίσκεται 

ξαπλωμένος ένας κύριος ακίνητος και στην άκρη του κρεβατιού κάθεται η κυρία που 

λέει «κανείς δεν με αγαπάει». Κι έπειτα, η επόμενη εικόνα, ίδια, «κανείς δεν με αγαπάει». 

Αυτό συνεχίζεται για πολλές εικόνες και ύστερα, σε μια στιγμή, ο κύριος λέει «μα βέβαια, 

εγώ σ’ αγαπάω». Κι εκείνη απαντά «ναι, αλλά με σένα δεν είναι το ίδιο». Δεν είναι αυτό. 

 

Ουσιαστικά, «δεν είναι αυτό», θα έλεγα ότι είναι το όνομα, στην καθημερινή ζωή 

μιας αναλυτικής έννοιας, της έννοιας του φαλλού, φαλλού που ο Λακάν λέει ότι είναι 

αρθρωμένη, αλλά όχι αρθρώσιμη. Αρθρωμένη σημαίνει ότι είναι η γλώσσα που τη 

θέτει σε λειτουργία. Και όχι αρθρώσιμη σημαίνει ότι δεν υπάρχει λέξη στη γλώσσα που 

να μπορεί να εννοήσει το φαλλό. Αντίθετα, ενώ δεν υπάρχει πραγματικά λέξη που θα 

 
 Ομιλία του Marc Strauss στην Αθήνα το 1997  
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επέτρεπε να την απομονώσουμε, υπάρχουν στη θέση της υποκατάστατες λέξεις. Ας 

πούμε απλώς ότι πρόκειται για τα ιδανικά του υποκειμένου πίσω απ’ τα οποία τρέχει. 

Πρόκειται για αντικείμενα που έχουν φαλλική σημασία. Δηλαδή, παίρνουν μια φαλλική 

σημασία, επειδή το σημαίνον του φαλλού, ως τέτοιο, δεν μπορεί να αρθρωθεί. Για 

ορισμένους είναι η γνώση, για άλλους ο πλούτος και για μερικούς επίσης, μπορεί να 

είναι η άγνοια ή η φτώχεια. Γεγονός που εξαρτάται από την αλυσίδα των σημαινόντων 

που λειτούργησε για το υποκείμενο, η οποία καθόρισε στο υποκείμενο τη φαλλική αξία. 

 

Αυτό που καθορίζει τη φαλλική αξία δεν είναι ο τρέχων λόγος, δεν είναι οι κοινές 

αξίες, αλλά είναι αυτό που ονομάζουμε λόγο του Άλλου. Λόγος του Άλλου σε 

προγενέστερο επίπεδο, δηλαδή της μητέρας. Πρόκειται γι’ αυτό που μετράει για τη 

μητέρα, μέσα σ’ αυτό που εκφράζει, γιατί αυτό που εκείνη εκφράζει, μπορεί κάποτε να 

είναι πραγματικά εντελώς αντίθετο από αυτό που λέει. Είναι λοιπόν ο λόγος της 

μητέρας που δείχνει στο παιδί αυτό που μετράει για κείνη. Δηλαδή, αυτό που θα 

μετρήσει για εκείνο. Έτσι, αυτό οδηγεί στο να δημιουργηθεί για το υποκείμενο μια 

πραγματικότητα, πραγματικότητα που δεν είναι ποτέ αντικειμενική πραγματικότητα, 

αλλά μια πραγματικότητα πάντα σημαδεμένη από λιβιδινικές επενδύσεις. Είτε βρίσκεται 

από την πλευρά της επιθυμίας, είτε απ’ την πλευρά της αποστροφής. Έτσι, κατά 

βάθος, το «δεν είναι αυτό», αυτός ο φαλλός, αποτελεί λοιπόν την αρχή της 

σημαίνουσας υποκατάστασης. Υπάρχουν «αυτό είναι», αλλά πρόκειται για 

υποκατάστατα «αυτό είναι» που δεν είναι ποτέ πραγματικά αυτό. Είναι αυτό που μπορεί, 

κατά περίπτωση, να οδηγήσει ένα υποκείμενο στην κατάθλιψη ή στην υποχώρηση 

μπροστά στη συγκεκριμενοποίηση.  

 

Αυτό σημαίνει ότι για να υπάρχει αυτή η αρχή της υποκατάστασης που λειτουργεί, 

χρειάζονται πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Γιατί η επιθυμία ως μετωνυμία του «δεν είναι 

αυτό» είναι μετωνυμία της έλλειψης, επειδή ο φαλλός είναι μια αρχή αρνητισμού, αρχή 

έλλειψης. Η επιθυμία κατασκευάζεται πάνω στη βάση ενός «είναι αυτό». Η βάση του 

«είναι αυτό» είναι το παιδί ως αντικείμενο ευχαρίστησης της μητέρας. Αυτό το 

ονομάζουμε «φαντασιακό φαλλό»·είναι το παιδί που ως αντικείμενο προκαλεί 

ευχαρίστηση στη μαμά του. Ευχαριστεί, με την αναλυτική έννοια του όρου, δηλαδή την 

ικανοποιεί ασυνείδητα. Αυτό μπορεί να είναι και συνειδητό, αλλά υπάρχει πάντα κι ένα 

ασυνείδητο κομμάτι· την ικανοποιεί ασυνείδητα, όντας λοιπόν ένα αντικείμενο της 

φαντασίωσής της, ασυνείδητο για αυτήν. Μπορεί να είναι ικανοποιητικό, από μια 

ορισμένη άποψη, γιατί ευχαριστεί κανείς τη μαμά του· όμως, ας σημειώσουμε ότι είναι 

ως αντικείμενο μιας ασυνείδητης φαντασίωσης, με άλλα λόγια, είναι ως ενορμητικό 

αντικείμενο για τη μητέρα, που το παιδί της προκαλεί ευχαρίστηση. Αλλιώς, για να το 

πούμε απευθείας εφόσον τα ενορμητικά αντικείμενα δεν είναι άπειρα, είναι μόνο 

τέσσερα: το στήθος, τα περιττώματα, το βλέμμα και η φωνή και είναι δηλαδή σαν να 

μετατρέπεται σε ένα απ’ αυτά τα αντικείμενα, όταν το παιδί προσφέρει ικανοποίηση στη 

μητέρα του. Όπως βλέπετε πρόκειται για ένα «αυτό είναι» που δεν είναι καθόλου αστείο 

και που αφήνει το υποκείμενο σε μια κατάσταση απολίθωσης, όπου το παιδί βρίσκεται 

στο έλεος της μητέρας.  

Για αυτό το λόγο, ο φαλλός που μας ενδιαφέρει, ο αληθινός, έχει σκοπό να βγάλει 

το υποκείμενο απ’ αυτή την κατάσταση αιχμαλωσίας, ακριβώς επιτρέποντάς του να 

ταυτιστεί με αυτό που για τη μητέρα είναι σημάδι μιας άλλης ενδεχόμενης 

ικανοποίησης, δηλαδή με αυτό που ονομάζουμε λειτουργία του πατέρα. Ο οποίος δεν 

είναι αναγκαστικά και ο γεννήτορας. Η πατρική λειτουργία, όλος ο κόσμος το ξέρει, 

είναι η λειτουργία του τρίτου ανάμεσα στη μητέρα και στο παιδί. Όλος ο κόσμος ξέρει 

ότι είναι προτιμότερο, μια μητέρα να ενδιαφέρεται για άλλο πράγμα, αντί για το παιδί 

της, δηλαδή να ενδιαφέρεται βεβαίως για το παιδί της, αλλά και για άλλα πράγματα 

επίσης. Οι πατέρες δεν είναι ακριβώς άλλο πράγμα όπως το οτιδήποτε. Γι’ αυτό 

ακριβώς, μιλάμε για λειτουργία.  

 

Ο πατέρας έχει ως έργο να συνδεθεί με μια διπλή συγκατάθεση της μητέρας. 

Συγκατάθεση στις αξίες, στα σύμβολα και όπως λέμε, άντρας του οποίου ο λόγος 
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μετράει. Για εκείνη, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε όλα υπάκουη, αλλά ότι 

υπάρχει μια αιτία που εννοεί το σεβασμό και τη συγκατάθεση στη σεξουαλικότητα. 

Δηλαδή, ένας λόγος που να λέει ναι στη συμβολική ανταλλαγή και επίσης, ναι στη 

σεξουαλική ανταλλαγή, επιτρέποντας στη μητέρα να μπει σ’ αυτή την ανταλλαγή ως 

αντικείμενο της επιθυμίας του άλλου. Είναι αυτό που αποκαλούμε φαλλική λειτουργία: 

το να δένεται η σεξουαλικότητα με το λόγο, το να αποδίδεται νόημα στη γεννητικότητα, 

γεννητικότητα που ισχύει στο ζωικό και το ανθρώπινο είδος. Αυτό, όμως, που είναι 

ιδιαίτερο στο ανθρώπινο είδος, είναι η σεξουαλικότητα. Η θέση της γεννητικότητας 

παίρνει, για το ανθρώπινο ον, μια σημασία που δεν έχει σε τίποτα να κάνει με την 

αναπαραγωγή, ούτε με τη βιολογία, για να μιλήσουμε ξεκάθαρα. 

 

Ξεκινώντας ακριβώς απ’ αυτό το σημείο, είναι που ο Λακάν ξαναδιαβάζει τη 

φροϋδική παρουσίαση του μικρού Hans. Τονίζει, εκεί, έναν ιδιαίτερο οικογενειακό 

αστερισμό, όπου, ακριβώς, ο πατέρας δεν φέρει την τομή στο παιχνίδι ανάμεσα στη 

μητέρα και το παιδί. 

 

Ουσιαστικά, μέχρι τα πέντε του χρόνια, ζει σε μια ηλικία όπου τα πάντα είναι σε 

τάξη. Όπως εμείς λέμε, είναι ένας ευτυχισμένος πολύμορφος και πολυγαμικός 

διαστροφικός. Κάνει το χατίρι της μαμάς του. Και έπειτα, ξαφνικά, να που 

καταλαμβάνεται από τρόμο, φοβίες που φτάνουν μέχρι να τον εμποδίσουν να βγει απ’ 

το σπίτι του. Τι συνέβη, αν και ξέρουμε ότι οι γονείς του είναι καλοί γονείς; Η 

φιλελεύθερη βιεννέζικη μπουρζουαζία που ενδιαφέρεται για την ψυχανάλυση και το 

μοντερνισμό της εποχής, είναι σεβαστή από τα παιδιά της. Τι συνέβη; Μπορούμε να 

εντοπίσουμε τρία γεγονότα που συνδέονται με την έκλυση της φοβίας. Το πρώτο είναι 

ότι αποκτά μια μικρή αδερφή, το δεύτερο είναι βεβαίως η επίδραση των στύσεων. 

Στύσεις που δεν μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στο παιχνίδι της ικανοποίησης που 

υπήρχε προηγουμένως. Μόλις αρχίσει να επιδεικνύεται μπροστά στη μαμά του, για μια 

φορά, εκείνη παύει να θαυμάζει και αντίθετα, εκφράζει μια απωθητική απόρριψη. 

 

Κατά βάθος, με τη γέννηση μιας μικρής αδερφής ή ενός μικρού αδερφού, η 

σεξουαλικότητα της νεαρής ηλικίας που είναι απαγορευμένη από τη μητέρα, δεν είναι 

κάτι το ασυνήθιστο. Είναι το τρίτο σημείο το οποίο τονίζει ο Λακάν στο σχολιασμό του. 

Είναι αυτό που ονομάζει απουσία του θυμού του πατέρα. Πραγματικά, ο πατέρας του 

μικρού Χανς φροντίζει πολύ να συζητάει, να συμφωνεί με τον άλλο και ξαφνικά, δεν 

υπερασπίζεται το προνόμιο του και, όταν ο μικρός Hans πάει στο κρεβάτι των γονιών 

και διώχνει τον πατέρα, γιατί θέλει να κάνει χάδια στη μαμά του, ο πατέρας 

υποχρεώνεται να εγκαταλείψει το συζυγικό κρεβάτι, διαμαρτύρεται λίγο, αλλά τελικά 

φεύγει. Δε θυμώνει. Και ο Λακάν προσάπτει στον πατέρα ότι δε θύμωσε, τονίζοντας το 

γεγονός ότι σ’ αυτό το σημείο είναι που αποτυγχάνει η λειτουργία του συμβολικού 

ευνουχισμού.  

 

Τι φοβάται ο μικρός Hans μέσα στη φοβία του; Ξέρουμε ότι πρόκειται για το άγχος 

ευνουχισμού. Συμπεραίνουμε ότι φοβάται μήπως χάσει το όργανό του. Ε, λοιπόν, 

τελικά, όχι ακριβώς. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Χανς δεν σταματά να 

επαναλαμβάνει ότι ξέρει πολύ καλά ότι αυτό το όργανο είναι βιδωμένο και δεν μπορεί 

να το χάσει. Ο Hans κάνει μια φοβία επειδή δεν μπορεί να το χάσει, επειδή δεν υπάρχει 

κανείς να τον ανακουφίσει απ’ αυτό το βάρος. Ο πατέρας δεν είναι εκεί για να του 

κοινοποιήσει ότι αυτό δεν είναι δική του υπόθεση. Δεν τον απαλλάσσει από το ερώτημα 

της ανεπάρκειάς του να μπορέσει να ικανοποιήσει τη μητέρα του. Διορθώνω αμέσως, 

εδώ δίνουμε βάρος στο ζήτημα της απουσίας του θυμού του πατέρα. Τελικά, οι γονείς 

συμφωνούν, συνεννοούνται καλά, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Λακάν είπε το παιδί 

είναι το σύμπτωμα του γονεϊκού ζεύγους. Δηλαδή, όταν υπάρχει παιδί, υπήρχε επιθυμία 

και ήταν εντελώς σύμφωνοι κι οι δυο, τη μητέρα τη βολεύει πολύ να έχει έναν άντρα 

που να μην υπερασπίζεται το προνόμιο του και εκείνον, απ’ την πλευρά του, τον 

βολεύει να έχει μια γυναίκα που να μην του ζητάει πολύ να υπερασπιστεί το προνόμιο 
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του. Μπορούμε να παραδεχτούμε, επίσης, προς ανακούφισή τους, ότι πρόκειται για 

μια προσωπική συμμαχία μεταξύ τους, αφού πρόκειται να χωρίσουν λίγο καιρό μετά.  

 

Έτσι, λοιπόν, η πατρική λειτουργία είναι ο τόπος – δεν είναι ένα πρόσωπο και ακόμα 

λιγότερο, δεν είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα ή μια προσωπικότητα –, είναι ο τόπος 

όπου λειτουργεί ο φαλλός διαμεσολαβώντας αυτό με το οποίο το υποκείμενο μπορεί 

να ταυτιστεί, όπως λέει ο Λακάν, με τα ιδεώδη του φύλου του, γιατί δεν υπάρχει τίποτα 

φυσιολογικό στη χρησιμοποίηση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Η αναλυτική 

κλινική μας δείχνει ότι δεν υπάρχει τίποτα το φυσιολογικό στην έλξη των αντρών για τις 

γυναίκες και των γυναικών για τους άντρες, αλλά και ότι αυτό προϋποθέτει μια 

συμβολική κατασκευή που ενεργοποιεί τη συνάντηση. Διαμεσολαβώντας κάτι, το αγόρι 

μπορεί να ταυτιστεί στη δύναμη με τον πατέρα, για να μπορέσει να την αποκτήσει 

κάποια μέρα και το κορίτσι μπορεί να ταυτιστεί μ’ αυτή που δεν έχει, αλλά που μπορεί 

να την πάρει απ’ αυτόν που την έχει. 

 

Όλη η ανθρώπινη σεξουαλικότητα στρέφεται γύρω απ’ αυτές τις ταυτίσεις και απ’ 

αυτή τη φαλλική λογική. Αλλά, υπάρχει ένα πρόβλημα. Το να ταυτίζεσαι δεν σημαίνει να 

έχεις. Κι ακόμα λιγότερο δεν σημαίνει να είσαι. Γεγονός που κάνει τον άντρα για μια 

φορά πάντοτε να πραγματοποιεί την ταύτισή του, περισσότερο ή λιγότερο 

απειλούμενος από το συναίσθημα του σφετερισμού και δεν είναι ποτέ σίγουρος ότι 

είναι πραγματικά άντρας. Και μπορεί, για παράδειγμα, να κάνει μεγάλη προσπάθεια 

για να προσπαθήσει να αποδείξει στον εαυτό του ότι είναι αρκετά άντρας. Επίσης, και 

για τη γυναίκα, η διάσταση της ταύτισης είναι πολύ εύθραυστη. Γι’ αυτό το λόγο, τη 

βάζει σε μια αρκετά σημαντική εξάρτηση από τον άλλον και οι κλινικές, επίσης, 

συνέπειες είναι πολύ μεγάλες. 

 

Τελικά, αυτό που θέλω να σας πω απόψε, ξεκινώντας από τον μικρό Χανς και απ’ 

αυτό που μας δείχνει, είναι ότι η συμφιλίωση του υποκειμένου με το φύλο του, απ’ τη 

μια πλευρά, δεν είναι μια αυτόματη υπόθεση και αντίθετα είναι μια υπόθεση που 

διαμεσολαβείται  από το φαλλικό σημαίνον και από την άλλη πλευρά, μας δείχνει πως 

η εκδήλωση αυτού που ονομάζουμε απόλαυση, δηλαδή η ζωή του οργάνου, για να 

καταφέρει το υποκείμενο να συμφιλιωθεί μαζί του και για να μπορέσει κανείς να πάρει 

απ’ αυτό ευχαρίστηση, αυτό απαιτεί μια πολύπλοκη επεξεργασία. Όπως το λέει αρκετά 

ξεκάθαρα ο Λακάν, δεν είναι επειδή κρέμεται χαμηλά στο σώμα του που αυτό του 

ανήκει. Σκοπεύω να σας δείξω όλο αυτό το ερώτημα του πώς ένα υποκείμενο πράττει 

για να συμφιλιωθεί με τον εαυτό του. Και είναι αυτό το ερώτημα που παίρνει τη σκυτάλη 

από ένα άλλο πιο αρχαίο ερώτημα το οποίο είναι η συνάντηση του υποκειμένου με την 

απόλαυση. Πρόκειται πάντα για μια τραυματική συνάντηση. 

 

Θα σας μιλήσω λοιπόν για ένα νέο άντρα για να σας το παρουσιάσω, νέο άντρα 

που ζητάει μια ανάλυση επειδή αισθάνεται ανασταλμένος, συγκρατημένος και δεν 

καταφέρνει να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες του. Οι επιθυμίες του είναι η γνώση. Έχει 

μια προτίμηση στη φιλοσοφική γνώση, αλλά δεν κατάφερε να ασχοληθεί. Αυτό του 

θυμίζει ότι ήταν πάντα στην οικογένειά του, αυτό που λέμε στα γαλλικά, ένα μικρό 

χαζοπούλι. Ένα χαζοπούλι ως προς τις οικογενειακές αξίες και ειδικά, ως προς τις 

πατρικές αξίες. Η οικογένεια ήταν χωρικοί με απολαύσεις έντονες, σταθερές και 

στεγανές. Τους αρέσει να τρώνε, να πίνουν… Κι αυτός, αυτός ήταν «ο παριζιάνος». Δεν 

φταίει αυτός που είναι παριζιάνος, είναι που ο πατέρας του για επαγγελματικούς 

λόγους αποσπάστηκε στο Παρίσι. Αλλά ο πατέρας του είναι ένας παριζιάνος σε 

αναστολή, οι αληθινές αξίες του βρίσκονται στην εξοχή, ενώ ο μικρός μας παριζιάνος 

απ’ το Παρίσι δεν είχε τις ίδιες αξίες. Ξέρετε ότι στη Γαλλία, υπάρχει μια πολύ δυνατή 

αντίθεση ανάμεσα στο Παρίσι, την πρωτεύουσα, και την επαρχία. Ο καθένας 

κατηγορεί τον άλλο. Παραδοσιακό. Έτσι, αφού οι συγχωριανοί του τον αντιμετώπιζαν 

ως παριζιάνο, εκείνος, μπορούσε κάλλιστα να τους αντιμετωπίζει ως χονδροχωριάτες, 

αλλά ακριβώς δεν τα κατάφερνε γιατί, αν το έκανε αυτό, θα καταρράκωνε τις πατρικές 

αξίες. 
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Κράτησε μέχρι την εφηβεία του χωρίς νεύρωση χάρη σ’ ένα ξάδερφο, συγχωριανό, 

το άλλο εγώ. Αυτός ο συνομήλικος ξάδερφος ήταν ο αδερφός της εξοχής. Όμως, 

αυτός ο ξάδερφος πέθανε, όπως πεθαίνει κανείς έφηβος στη Γαλλία στην εξοχή – δεν 

ξέρω τι συμβαίνει στην Ελλάδα – δηλαδή τέλειωσε τις μέρες του ένα Σάββατο βράδυ 

πάνω σ’ ένα δέντρο με το αυτοκίνητό του. Είχε πιει πολύ. Πεθαίνει έτσι κανείς στην 

Ελλάδα Σάββατο βράδυ; (Απάντηση του ακροατηρίου «ναι, αλλά πάνω σε ένα άλλο 

αυτοκίνητο»). Και ο θάνατος αυτού του ξάδερφου επιταχύνει τη νεύρωση. Τότε, 

παραλύει απ’ το άγχος του, δεν μπορεί πλέον να πάρει πρωτοβουλίες, δεν μπορεί πια 

να κάνει τίποτα χωρίς αυτό το φανταστικό στήριγμα που ήταν ο ξάδερφός του. Η ιδέα 

να πάει κόντρα στις αξίες του πατέρα του, του θυμίζει ότι, όταν ήταν μικρός, είχε για 

πολλά χρόνια την πεποίθηση ότι ο πατέρας του μπορούσε να τον σκοτώσει 

οποιαδήποτε στιγμή, πράγμα που τον κάνει επίσης να πει ότι, στο επίπεδο των 

συμπτωμάτων για τα οποία δεν είχε ακόμα μιλήσει, είχε εμμονές θανάτου. Καθώς η 

ανάλυση προχωρά σταδιακά, αρχίζει, επίσης να ελέγχει σιγά-σιγά την εχθρότητά του 

για τον πατέρα του. Αυτός ο φόβος για τον πατέρα του είναι η μετάφραση μιας 

εχθρότητας που δεν θέλει να αναγνωρίσει. Σ’ αυτό το σημείο αρχίζει να διστάζει να 

συνεχίσει την ανάλυσή του. Αυτό αποκαλύπτει μια δική του εικόνα που δεν του είναι 

πολύ ευχάριστη. Αλλά, λέει ότι συνεχίζει την ανάλυσή του, επειδή αυτό μπορεί να του 

επιτρέψει να ρυθμίσει τη σχέση του με τους άλλους και ειδικά, με τις γυναίκες στις 

οποίες, λέει, δεν μπορεί να δοθεί ολοκληρωτικά. 

 

Και εδώ, θυμάται ότι μια φορά μόνο κατάφερε να δοθεί ολοκληρωτικά. 

Παραδόξως, ήταν με μια μαύρη πόρνη. Ακολουθεί τους συνειρμούς του και διευκρινίζει 

ότι εκείνη είχε μαύρο δέρμα εντελώς διαφορετικό από το πολύ λευκό δέρμα της μητέρας 

του. Θα μπορούσαμε να σταθούμε εδώ και να πούμε ότι αυτό μεταφράζεται με 

οιδιποδιακούς όρους. Παίρνει τη μαύρη για να αποφύγει τη λευκή, αλλά τελικά είναι το 

ίδιο. Εκτός του ότι αυτός συνεχίζει. Εκείνη τη στιγμή, ανακαλεί μια ανάμνηση· θυμάται 

ότι πολύ μικρός μόλις κατάφερε να ανοίξει για πρώτη φορά μια πόρτα. Αισθάνθηκε 

ένα μεγάλο θρίαμβο με αυτή την πρόοδο·έτσι, θέλησε να δείξει στη μητέρα του τι ήξερε 

να κάνει. Και να λοιπόν που πιάνει το πόμολο της πόρτας του μπάνιου μέσα στο οποίο 

βρίσκεται η μητέρα του. Και ανοίγει την πόρτα και η μητέρα του τον μαλώνει. Αντί για τις 

ενθαρρύνσεις και τα συγχαρητήρια που περίμενε, τον υποδέχτηκαν απότομα και ο 

θρίαμβός του… Αλλά, θυμάται να έχει ξαφνιαστεί, εκείνη τη στιγμή, από τη λευκότητα 

του σώματος της μητέρας του. Θυμάται να τον έχει σημαδέψει εκείνη η στιγμή και 

συγχρόνως θυμάται ότι από κείνη τη στιγμή, στοιχειώνεται από την ιδέα να έχει κάνει 

κάτι κακό χωρίς να το ξέρει.  

 

Κατά βάθος, αυτή η ανάμνηση είναι μια τραυματική ανάμνηση. Συνάντησε, εκεί, 

κάτι που για αυτόν δεν μπορούσε να μετουσιωθεί. Και τελικά, γι’ αυτό, καλεί τον 

πατρικό άλλο, τον άλλο που απαγορεύει. Ήταν ένας τρόπος να προστατευθεί ενάντια 

σ’ αυτή την τραυματική συνάντηση. Όταν μίλησα, με την ευκαιρία του μικρού Χανς, για 

την τραυματική διάσταση της στύσης με την έννοια ότι έρχεται στο υποκείμενο από τα 

έξω, αλλά πριν ακόμα απ’ αυτό τον τραυματισμό, υπάρχει ο τραυματισμός αυτής της 

συνάντησης, όπου το υποκείμενο βρέθηκε αντιμέτωπο με κάτι που το άφησε άφωνο, 

το αιχμαλώτισε και δεν μπορούσε πλέον να πει τίποτα. Αυτό το φαινόμενο βιώθηκε απ’ 

αυτόν πέρα από τη γοητεία. Δηλαδή, εκείνος ως υποκείμενο δεν ήταν εκεί, αυτό του 

ήταν ολοφάνερο. 

 

Ουσιαστικά, το υποκείμενο, αυτό που εμείς ονομάζουμε υποκείμενο, είναι ένας 

τρόπος να υπερασπιστεί κανείς τον εαυτό του ενάντια στον τραυματισμό. Είναι ένας 

τρόπος να το ξεχάσει κανείς επαναλαμβάνοντάς το για όλη του τη ζωή, 

επαναλαμβάνοντάς το χωρίς να το ξέρει, είναι αυτό που ο Φρόιντ ονομάζει το πέραν 

της αρχής της ευχαρίστησης, αυτό το αινιγματικό σημείο και το οποίο αποφασίζει τη 

μοίρα ενός υποκειμένου χωρίς το υποκείμενο να το αντιλαμβάνεται πιθανώς για τον 

εαυτό του. Και ότι αυτό ευχαριστεί ή όχι το υποκείμενο. 
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Και έτσι απ’ αυτή την άποψη, για την οποία μόλις σας μίλησα, για αυτό τον 

τραυματισμό, θεωρούμε ότι πρόκειται για το αληθινό όνομα του ευνουχισμού, το 

πραγματικό όνομα του ευνουχισμού, ο αμοιβαίος αποκλεισμός ενός πράγματος που 

έχει βιωθεί και το οποίο κατακυριεύει το υποκείμενο εντελώς·αμοιβαίος αποκλεισμός 

του εκείνο(ça) και του υποκειμένου, ως κάτι που έχει ένα νόημα. Το ζει, δεν μπορεί να 

πει τίποτα γι’ αυτό, ή μπορεί να πει κάτι και χάνει την εμπειρία του. Ας πούμε ότι το 

κάλεσμα προς τον πατέρα είναι ένας τρόπος να προστατευθεί απ’ αυτό το 

πραγματικό που δεν μπορεί να μετουσιωθεί, αφού δεν υπήρξε κανείς για να το 

αφομοιώσει, δεν υπήρχαν οι λέξεις για να το αφομοιώσει. 

 

Αυτό κάνει το Λακάν να πει για το μύθο του Οιδίποδα, ότι ο μύθος είναι αυτό που 

δίνει μια επική μορφή σε μια δομή. Ο ευνουχισμός είναι μια δομή. Ή λέγεται, ή βιώνεται, 

αλλά όχι και τα δυο συγχρόνως. Η επική μορφή είναι το κάλεσμα του πατέρα ως κάτι 

που θα ήταν όχι το αδύνατο ως προς τον ευνουχισμό, αλλά κάτι το απαγορευμένο. Ο 

μύθος του Οιδίποδα είναι ένας τρόπος να μεταμορφώσει σε απαγόρευση κάτι που 

είναι αδύνατο. Και βλέπετε απ’ αυτά που σας είπα για την πατρική λειτουργία, πώς 

αυτό εκπληρώνει το ρόλο του, ρόλο μυθικό ενός τόπου όπου έρχονται να συζευχθούν 

αυτό που ονόμασα πριν τη συναίνεση από την πλευρά του λόγου και την έναρξη 

σεξουαλικής πράξης δηλαδή, ακριβώς, το λέγειν και τα λεχθέντα Είναι μυθικός γιατί 

είναι πάντα o άλλος. Ο πατέρας είναι ο πατέρας του άλλου, ο πατέρας του παιδιού. 

Είναι ένας άντρας ως πατέρας, δηλαδή ως επιθυμών εφόσον ασκεί τα πατρικά του 

καθήκοντα δηλαδή κάποιος που επιθυμεί σεξουαλικά. Δεν είναι ποτέ ως πατρική 

λειτουργία που αυτός δρα. Υπάρχει απόσταση ανάμεσα στον πατέρα ως λειτουργία 

για το υποκείμενο και το υποκείμενο το υποκείμενο δεν μπορεί να είναι πατέρας.  

 

Ουσιαστικά, το σύμπτωμα, αυτό που υπερβαίνει τις ταυτίσεις, αυτό που υπάρχει δια 

μέσου των ταυτίσεων και που τις διαταράσσει, είναι επίσης ο κληρονόμος αυτής της 

πρώτης συνάντησης όπου υπάρχει τραύμα, δηλαδή υπερβολή. Και αυτή τη διάσταση 

τη συναντούμε πάντα στην ομιλία του υποκειμένου. Η διάσταση της υπερβολής, όπου, 

για παράδειγμα, το υποκείμενο, για το οποίο σας μιλούσα πριν, έλεγε σε μια στιγμή ότι 

είχε πάντα την αίσθηση ότι υπήρχε κάτι υπερβολικό σε εκείνον, ένα άλλο υποκείμενο. 

Μου μιλάει για το συναίσθημα που είχε πάντα να κάνει με κάτι ανομολόγητο. Κάποιο 

άλλο υποκείμενο, είναι η λέξη του αδικαιολόγητου η οποία να βαραίνει περισσότερο για 

εκείνον. 

Κατά βάθος, κάτι το οποίο δεν μπαίνει στην ταύτιση που επιτρέπει το σημαίνον. Και 

το οποίο συγχρόνως δρα. Πρόκειται για την καρδιά αυτού που είναι ζωντανό στο 

υποκείμενο. Είναι γι’ αυτό το λόγο που η ψυχανάλυση δεν σταματάει στο Οιδιπόδειο, 

ούτε στην διευθέτηση της σεξουαλικής ζωής των ανθρώπινων όντων, επειδή η 

σεξουαλική ζωή δεν είναι δυνατόν να διευθετηθεί, καθώς θα υπάρχει πάντα ένα σημείο 

που δεν πάει?. Και ο Λακάν λέει με διασκεδαστικό τρόπο, ότι συνουσιαζόμαστε πάντα 

τελικά από απόγνωση. Κάτι δεν πάει καλά γιατί η σεξουαλικότητα είναι ήδη μια 

κληρονομιά αυτού που δεν πάει. Λόγω του ευνουχισμού και της φαλλικής μεταφοράς  

 

Η σεξουαλικότητα είναι μια σκηνή όπου παίζεται και επαναλαμβάνεται η πρώτη 

τραυματική συνάντηση, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ένα υποκείμενο σημαδεύτηκε 

με ανεξίτηλο τρόπο από τη συνάντηση που στάθηκε για εκείνο η συνάντηση με το 

τραυματικό, δηλαδή ο αποχωρισμός του πραγματικού και του συμβολικού και η 

ανάλυση επιτρέπει ακριβώς να αγγίξουμε αυτό το σημείο. Δηλαδή, αντί να 

προσπαθήσει να βουλώσει αυτή τη ρωγμή με την ταύτιση, η ανάλυση οδηγεί το 

υποκείμενο στη γνώση, στη γνώση από ποιο αδύνατο είναι το υποκείμενο. Του 

ιδιαίτερου αδύνατου για εκείνο. Γι’ αυτό ο Λακάν όριζε τελικά το ασυνείδητο ως μια 

σκέψη που δεν υπάρχει κανείς για να σκεφτεί αυτήν την σκέψη. Τον τόπο μιας σκέψης 

χωρίς υποκείμενο.  

 

Και το παράδειγμα που σας έδωσα δείχνει αυτή την ανεξίτηλη τραυματική πλευρά 

του πραγματικού για το υποκείμενο και συνεπώς, όταν αγγίζουμε αυτό το σημείο στην 
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ανάλυση, το υποκείμενο μπορεί να αποποιηθεί το μύθο. Δηλαδή, τη θηριώδη βούληση 

του να σώσει τον πατέρα. Γιατί; Γιατί το υποκείμενο αρνείται την ικανοποίηση. Γιατί 

ακριβώς καμία ικανοποίηση δεν θα αναπληρώσει ποτέ τον ευνουχισμό. Ο 

ευνουχισμός είναι πάντα μερικός κι έτσι είναι προτιμότερο να ονειρεύεται τον πατέρα 

για τον οποίο θα είχε υπάρξει η ικανοποίηση. Γι’ αυτό το νευρωτικό υποκείμενο τελικά 

δεν θέλει την ικανοποίηση, γιατί βλέπει όλα τα οφέλη που υπάρχουν στο να αφήνεις 

την ικανοποίηση στον άλλο. Αυτό του επιτρέπει να ελπίζει ότι κι εκείνος θα ξεπεράσει 

τον ευνουχισμό και να ξεχάσει ότι κάτι έπεσε πάνω του για το οποίο δεν θα ξέρει ποτέ τι 

να κάνει. Κατά βάθος, θα μένει πάντα μέσα του κάτι το αδικαιολόγητο…Είναι 

συναρπαστικό να βλέπει κανείς πόσα υποκείμενα υπάρχουν που είναι έτοιμα να 

θυσιαστούν για να σώσουν τον πατέρα. Να θυσιαστούν για να διατηρήσουν την 

ελπίδα. 

 

Ερωτήσεις 

  

1. Μιλήσατε για το τραύμα ως πραγματικό ευνουχισμό, μήπως θα μπορούσατε να 

το ξαναθίξετε λίγο; 

 

Ναι, θα μπορούσα, αλλά πώς να το κάνω με απλό τρόπο; Διστάζω προσωπικά να 

σας δώσω ένα παράδειγμα. Μου φαινόταν σημαντικό να δείξω ότι το σεξουαλικό 

τραύμα είναι ήδη ο κληρονόμος ενός άλλου τραύματος. Ένας τρόπος να 

σκηνοθετήσουμε ένα άλλο τραύμα, ή να ξυπνήσουμε ένα άλλο τραύμα, όπου κάτι 

διαφεύγει από τη σημασιοδότηση, όπως λέμε στη δική μας διάλεκτο. Υπάρχει πάντα 

στη ζωή και στην επιθυμία κάτι το ανεξήγητο. Ο Φρόιντ έλεγε για την ψυχανάλυση ότι 

ήταν μια προετοιμασία για ταξίδι, να παίρνεις τα εισιτήρια, να φτιάχνεις τις βαλίτσες 

σου, να πηγαίνεις μέχρι την αποβάθρα του σταθμού, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν 

αεροπλάνα και έπειτα υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει το αεροπλάνο, αλλά 

ο Φρόιντ έλεγε ότι όταν το υποκείμενο αποφασίσει να πάρει το τραίνο, δεν είναι δική 

μας δουλειά να ανεβούμε στο τραίνο. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Κατά βάθος, είναι 

το ίδιο ερώτημα με αυτό της ευχαρίστησης, τι μπορεί να αποφασίσει ένα υποκείμενο, 

όχι να προσχωρήσει στην αρχή της ευχαρίστησης, δεν είναι αυτό, αυτό είναι το 

αντικείμενο μιας ψυχοθεραπείας που θέλει να δώσει πρόσβαση σε κάποιον στην αρχή 

της ευχαρίστησης, η ψυχοθεραπεία αντιτίθεται στην ψυχανάλυση, η ψυχοθεραπεία της 

οποίας το μήνυμα ανακεφαλαιώνω λέγοντας: θα έλεγε στον ασθενή, στο υποκείμενο 

«αλλά επιτέλους, γίνετε ένας σπουδαίος άνθρωπος, πάψτε να ονειρεύεστε και 

ευχαριστηθείτε μ’ αυτά που έχετε, πάψτε να ονειρεύεστε τα αδύνατα, σταθείτε λογικός». 

Η ψυχανάλυση λέει εντελώς το αντίθετο, λέει ότι είναι πάντοτε παρόν, ότι υπάρχει 

αδύνατο και ότι δικαιούται μεγαλύτερης προσοχής και μεγαλύτερου σεβασμού, γιατί 

είναι ότι πιο ενδόμυχο έχει το υποκείμενο: ο τρόπος με τον οποίο εκείνο συνάντησε αυτό 

το αδύνατο. 

Και τελικά, ό,τι πιο ενδόμυχο μπορεί να έχει το υποκείμενο, εκεί που μπορεί να μάθει 

αυτό που επιθυμεί, είναι ακριβώς εκεί όπου μπορεί να μάθει από ποιο αδύνατο είναι 

φτιαγμένη η επιθυμία του, πράγμα που θα μας απαλλάξει τουλάχιστον από το να 

καταδιώκουμε τα αντικείμενα της επιθυμίας του. Είναι αυτό που κάνει ο νευρωτικός, λεει 

ότι αν δεν είναι ευχαριστημένος, είναι επειδή τα αντικείμενα της επιθυμίας του δεν είναι 

καλά. Τα κατηγορεί. Το να μάθει κανείς από ποιο αδύνατο κατάγεται στο βάθος η 

επιθυμία καθενός, επιτρέπει να αφήσει στην πάντα τους μύθους, να μην ξοδέψει την 

ενέργειά του για να αναστηλώσει ένα μύθο που καταρρέει σαν χάρτινος και επιτρέπει 

επίσης στον καθένα να εφεύρει τον τρόπο που του ταιριάζει για να τα βγάλει πέρα με 

αυτό το αδύνατο. Γι’ αυτό το λόγο, τονίζουμε συχνά τη δημιουργική διάσταση της 

ψυχανάλυσης που είναι επιπλέον της θεραπευτικής διάστασης. 

Επιτέλους, τίποτα δεν θα αποδείξει ποτέ ότι ανεβήκατε στο τραίνο. Στη δεδομένη 

στιγμή, θα χρειαστεί να ξέρετε αν θέλετε να ανεβείτε στο τραίνο ή όχι. Πρέπει να το 

αποφασίσετε σε μια στιγμή, δηλαδή σε μια ορισμένη στιγμή, πρέπει να αποφασίσετε 

να συμπεριφερθείτε με τρόπο που δεν μπορεί να εξηγηθεί. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο 
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που κάνετε, είναι μόνο να πρέπει να αποφασίσετε να συμπεριφερθείτε με τρόπο που 

δεν εξηγείται αναλαμβάνοντας τις συνέπειες.  

 

2. Σχετικά με αυτή την ερώτηση του να αποφασίσει κανείς εάν θα ανεβεί στο τραίνο 

ή όχι, του να συμπεριφερθεί με έναν τρόπο ανεξήγητο, τι συμβαίνει όταν δουλεύουμε με 

κάποιο ψυχωτικό; Γιατί εδώ, ο ψυχωτικός αποφασίζει επίσης και με ποιόν τρόπο θα 

ανέβει στο τραίνο. 

 

Αυτό είναι το αντικείμενο μιας άλλης διάλεξης, αλλά είναι σημαντικό ως ερώτηση. 

Στο βάθος, βεβαίως, η πατρική μεταφορά, ο μύθος, το συμβολικό με γενικό τρόπο, 

είναι αυτό που εκπολιτίζει το ανεξήγητο, γιατί του δίνει το πεδίο του, ειδικά, το είπα, το 

πεδίο της σεξουαλικής και συναισθηματικής ζωής συγχρόνως δεν είναι τα μόνα μέσα 

για να τα βγάλει κανείς πέρα με το ανεξήγητο, στη σεξουαλική και τη συναισθηματική 

ζωή, υπάρχει επίσης και η μετουσίωση, αλλά δεν υπάρχουν άπειρα μέσα. Εάν δεν 

υπάρχει πατρική μεταφορά, δεν υπάρχει αυτός ο πολιτισμός και τελικά η ζωή του 

υποκειμένου μένει ριζικά ανεξήγητη. Δεν πρόκειται για το κομμάτι της ανεξήγητης 

επιθυμίας, αλλά για την ίδια τη ζωή του που του είναι ανεξήγητη, είναι ένα είδος 

υπερβολής στον κόσμο. Η Μαργαρίτα Νικολαϊδου μας μίλησε, το απόγευμα, για μια 

περίπτωση, ένα παιδί που απεικονίζει αυτό πολύ καλά. Ένα παιδί που ήθελε να πάρει τη 

θέση του μοναδικού λιβιδινικού αντικειμένου της μητέρας του. Τη θέση του αδερφού 

που είχε και πέθανε, όταν ήταν μικρή και τον οποίο δεν πένθησε ποτέ. Όταν μιλάει γι’ 

αυτό, ακόμα και σήμερα, κλαίει. Φαίνεται ότι αυτό το παιδί παραδόθηκε σε μια διαταγή 

εντελώς παράδοξη, να ζήσει μια ζωή θανάτου· αυτό δεν του έκανε καλό. Υπάρχουν 

άλλα υποκείμενα που είναι ψυχωτικά, αλλά καταφέρνουν τουλάχιστον να βρουν μια 

λύση, ακριβώς με την ταύτιση, την ταύτιση στα ιδεώδη. Αλλά δεν υπάρχει σε εκείνους 

αυτή η αρχή του αρνητισμού που είναι το όνομα του πατέρα. Δεν πρόκειται λοιπόν για 

ιδεώδη που μπορούν να υποκατασταθούν και οι ίδιοι δεν είναι υποκατάστατα του 

φαλλού, είναι υποκείμενα που μπορούν να κινηθούν μέσα στη ζωή, όταν έχουν τις 

οδηγίες χρήσης, όταν μπορούν να πιαστούν από ταυτίσεις. Τότε, ακριβώς η 

σταθερότητα γίνεται κομμάτια, όταν η ταύτιση που τους στηρίζει, δεν επαρκεί πλέον, 

όπως για παράδειγμα, για ένα ορισμένο αριθμό απ’ αυτούς, στην περίπτωση της 

σεξουαλικής συνάντησης. Γιατί, εδώ, δεν υπάρχουν οδηγίες χρήσης. Ή ακόμα, για τα 

αγόρια, μερικές φορές, είναι όταν πάνε στη στρατιωτική θητεία, όπου βεβαίως πρέπει 

να στηριχθούν συμβολικά. Το κομμάτι του ανεξήγητου στη νεύρωση εκδηλώνεται ως 

άγχος και το κάλεσμα του πατέρα, όπως στην περίπτωση του μικρού Χανς ή στις 

περιπτώσεις για τις οποίες σας μίλησα. Το ανεξήγητο στη νεύρωση κάνει τις ταυτίσεις 

να γίνουν κομμάτια. Επειδή το τραύμα δεν απόκτησε φαλλική σημασία. Γίνεται 

υποφερτό, αυτό που του δίνει κανείς ένα νόημα. Αυτό παραμένει ανόητο για τον 

ψυχωτικό και διαμεσολαβώντας κάτι είναι η ίδια του η ύπαρξη που είναι ανόητη. Το είπα 

ήδη, δεν συνάντησα ποτέ ψυχωτικό που να μην είναι στιγματισμένος από ένα είδος 

θανατικής ετυμηγορίας. Μπορούμε να μιλήσουμε με φροϋδικούς όρους, για 

ερημοποίηση της ενόρμησης ή για καλλιέργεια της ενόρμησης του θανάτου. Η 

ενόρμηση του θανάτου δεν έχει τίποτα το βιολογικό. Αυτό σημαίνει ότι η ζωή τους είναι 

κάτι επιπλέον μέσα στην τάξη του κόσμου. Αυτά εδώ τα υποκείμενα, μπορούμε να τα 

βοηθήσουμε ακριβώς βοηθώντας τα να συγκροτήσουν ή να ανασυγκροτήσουν 

ταυτίσεις ξέροντας ότι αυτές δεν έχουν φαλλική αξία. Αλλά, μπορούν να επιτρέψουν σε 

ένα υποκείμενο να αντιμετωπίσει τη ζωή του με μεγαλύτερη ευκολία. Πρέπει να είναι 

κανείς νευρωτικός για να βρει τη ζωή αστεία. Και η αρχή αυτού που είναι αστείο, είναι ο 

φαλλός, αυτή η πλευρά του «δεν είναι ποτέ αυτό» και τρέχουμε συνεχώς παρακάτω. Και 

τελικά, το υποκείμενο επιζεί πάντα. Σπάει τα μούτρα του και ξαναρχίζει.  

 

 

 

 

Αθήνα το 1997                                                                      Μετάφραση: Γιάννα Βισβίκη 
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Μαργαρίτα Νικολαΐδοu: To υποκείμενο, στιγμή 

έκπληξης μέσα στην αναλυτική εμπειρία 
 

 

Το ευφυολόγημα, είναι κατεξοχήν μόρφωμα της γλώσσας του υποκειμένου και 

έρχεται να επικυρωθεί ως πνεύμα επειδή προκαλεί την έκπληξη στον Άλλο γιατί βγαίνει 

εκτός κώδικα. Το παράδειγμα του ευφυολογήματος famillionnaire, με το οποίο 

ασχολείται ο Λακάν στα Μορφώματα του ασυνειδήτου το 1958 διαβάζοντας το κείμενο 

του Φρόιντ Το ευφυολόγημα και οι σχέσεις του με το ασυνείδητο του επιτρέπει να 

αποδείξει αυτήν την άμεση σχέση που υπάρχει στο υποκείμενο και το ασυνείδητο με την 

σημαίνουσα αλυσίδα, θα λέγαμε σε σχέση με κάτι που γλιστράει μέσα στην διαδοχή 

των σημαινόντων. Πρόκειται για ένα μόρφωμα το οποίο δημιουργείται μέσω 

μηχανισμών ανάλογων εκείνων της γλώσσας που είναι η μεταφορά και η μετωνυμία. 

Εδώ δύο λέξεις βρίσκονται η μια μέσα στην άλλη, η λέξη familier δηλαδή οικείος και 

millionaire που σημαίνει εκατομμυριούχος. Θα μπορούσαμε να πούμε 

«οικειομμυριούχο» αυτόν τον νεολογισμό που ο Λακάν χαρακτηρίζει ως σκάνδαλο της 

εκφοράς!  

 

Ο ήρωας Hirsch Hyacinthe που δημιουργεί ο ποιητής Henri Heine λέει απρόσμενα, 

όταν καυχιέται ότι παρόλο που ο ίδιος είναι ένας φτωχός πεντικιουρίστας ο πλούσιος 

Salomon Rothschild τον δέχθηκε μ' ένα τρόπο κατεξοχήν «οικειομμυριούχο» αντί να πει 

οικείο. Διάφορα νοήματα που μπορούν να αναδυθούν κατά την διάρκεια της 

ανάλυσης του ευφυολογήματος, Witz, είναι συνδεδεμένα με την ιστορία, την στιγμή 

που προκύπτει. Ο Φρόιντ ακολουθεί εδώ τον τρόπο ερμηνείας του ονείρου όπως και 

κάθε μορφώματος του ασυνειδήτου. Όμως, μέσα σ' αυτά τα νοήματα υπάρχει κάτι 

βαθύτερο το οποίο τελικά αφορά τον ίδιο τον Ηeine τον ποιητή και την ύπαρξή του. 

Σύμφωνα με την λειτουργία της μεταφοράς το ένα νόημα έρχεται να υποκαταστήσει το 

άλλο, όμως το ανείπωτο και όχι τυχαίο που είναι καλυμμένο είναι εκείνο που γλιστράει 

και ως ατόπημα της γλώσσας ξαφνιάζει. Γιατί αφορά ένα τραύμα, την απόρριψη του 

ίδιου του ποιητή από τον πλούσιο θείο του Salomon Heine όταν θέλει να παντρευτεί 

τον έρωτα της ζωής του την εξαδέλφη του, γιατί είναι …φτωχός. Το υποκείμενο με την 

πικρία του προκύπτει εδώ ως «οικειομμυριούχο». Μέσα σ' αυτή την ιδιαίτερη 

συναρμολόγηση των δύο λέξεων κάτι έχει απορριφθεί, απωθηθεί από το υποκείμενο, η 

λέξη οικείος, η οποία συνδέεται με την προδοσία του θείου και το τραύμα που είναι 

κατεξοχήν σεξουαλικό στην σχέση του με την γυναίκα. Το ευφυολόγημα δημιουργείται 

μέσα από κάτι το οποίο είναι εξαφανισμένο την στιγμή της νοηματοδότησης που 

πέφτει και γλιστράει, πρόκειται για τα κομμάτια του μετωνυμικού αντικειμένου το οποίο 

βρίσκεται μέσα σε σειρά σημαινόντων που είναι χωρίς σχέση, ασύνδετα μεταξύ τους. 

Όπως infamie, πείνα, fame, διάσημος κ.α.  

 

Το παράδειγμα της λήθης του ονόματος Signorelli από τον ίδιο τον Φρόιντ δείχνει 

την λειτουργία του μετωνυμικού αντικειμένου. Στο ταξίδι του με το τραίνο, περνά από 

την Βοσνία και την Ερζεγοβίνη, ψάχνει να βρει το όνομα του καλλιτέχνη που 

φιλοτέχνησε τα ψηφιδωτά του Ορβιέτου. Όμως έρχονται άσχετα ονόματα στο μυαλό 

του Botticelli, Boltraffio, όπου βρίσκονται συλλαβές από το όνομα που ψάχνει elli. 

Θυμάται ότι στην πόλη Traffoi, του ανακοινώθηκε ότι ένας ασθενής του είχε 

αυτοκτονήσει λόγω ενός προβλήματος σεξουαλικής ανικανότητας που είχε. Από την 

άλλη, στη Βοσνία, θυμάται ότι κάποιος του έλεγε, για τους Τούρκους που κατοικούν 

εκεί, ότι λένε «Herr (Κύριε), όταν κανείς δεν μπορεί να είναι καλά, ο θάνατος είναι κάτι το 

οποίο δεν μπορούν παρά να το δεχτούμε». Και αυτά όλα τα στοιχεία παίζουν, εκείνη τη 

στιγμή ένα ρόλο στη λήθη του ονόματος λόγω της υποκειμενικής του εμπλοκής. Αυτό 

είναι κάτι το οποίο δημιουργεί την απόσυρση του ονόματος και το οποίο ο ίδιος θέλει 

να ξεχάσει. Έρχεται στην επιφάνεια μόνο το σημαίνον Signor αντί του Herr. Αυτό 

βρίσκεται λοιπόν στη θέση του μετωνυμικού αντικειμένου και δεν μπορεί να ειπωθεί από 

το Φρόιντ. Είναι το αντικείμενο που λείπει εδώ. Το απόλυτο αντικείμενο ο θάνατος, Herr, 
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όριο της ομιλίας είναι συγχρόνως και σημείο ανάδυσης της ομιλίας. Εμφανίζονται 

μέρη κομματιασμένα από το μετωνυμικό αντικείμενο Bo, elli, σαν ερείπια εμφανίζονται 

για να υποδηλώσουν την αδυναμία του υποκειμένου για ένα λέγειν του όλου που όμως 

γίνεται έλλειψη στο λέγειν. 

 

Αυτό που ξαφνιάζει και σαστίζει σε κάθε μόρφωμα του ασυνειδήτου όπως η λήθη, 

η παραπραξία, το σύμπτωμα, το όνειρο, είναι ότι κάτι προκύπτει ως προς το 

υποκείμενο του ασυνειδήτου. Μέσω της λειτουργίας της μετωνυμίας και της 

μεταφοράς δρουν συμπυκνώσεις σημασιών, και μετατοπίσεις σημαινόντων που 

φέρουν το ίδιο το υποκείμενο ως ένα λεκτικό είναι. 

 

Η εκ-πληξη και η επιθυμία 

 

Η αναγνώριση του νεολογισμού ως ευφυολόγημα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 

εμπειρία ευχαρίστησης που δημιουργεί το πνεύμα σ' εκείνον που το ακούει. Αυτή θα 

είναι και μια μορφή επικύρωσης από τον Άλλο της ομιλίας εδώ ως αναγνωρίσιμο από 

τον κώδικα, μιας δημιουργίας ενός νέου νοήματος μέσα από το γλίστρημα και την 

απουσία νοήματος που έχει προηγηθεί. Το πέρασμα όμως από τον κώδικα της 

διάστασης της ευχαρίστησης γίνεται και η αναγνώριση της επιθυμίας από τον Άλλο.      

 

Ο Λακάν προτείνει να δούμε την ίδια την αναλυτική εμπειρία με έναν ανάλογο 

τρόπο και την θέση της ομιλίας του υποκειμένου σ' αυτήν. Όπου βέβαια το υποκείμενο 

δεν μπορεί να είναι το εγώ της εμπειρίας, εκείνο που έχει την δύναμη σύνθεσης ή το εγώ 

των ταυτίσεων, ούτε επίσης πρόκειται για το υποκείμενο που θα αναζητήσουμε 

γραμματικά. Ήδη για τον Φρόιντ στην Ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής, το 

σύμπτωμα, η παραδρομή και η παραπραξία είναι πράξεις των ανθρώπων οι οποίες 

δεν έχουν κίνητρα συνειδητά και λογικά, μάλλον εκφράζουν κάτι το παράλογο. Αυτό 

τον οδηγεί αναλύοντάς τα σε κάτι άλλο στην Άλλη σκηνή εκείνης του ασυνειδήτου, 

όπου υπάρχει ένα άλλο υποκείμενο και το αίνιγμά του, ένα υποκείμενο με δικούς του 

κανόνες και κυρίως μια δική του ιδιαιτερότητα, ένα στυλ, που εγγράφεται στην ίδια του 

την δομή. 

 

Πως γίνεται η έκπληξη που επιφέρει ένα μόρφωμα να συνδεθεί με την επιθυμία του 

υποκειμένου; 

Τα μορφώματα υποδηλώνουν κατεξοχήν κάτι που αποτυγχάνει, είναι ένα αδιέξοδο 

όσον αφορά την επιθυμία, το γεγονός ότι «καμία επιθυμία δεν μπορεί να γίνει 

αποδεκτή, δεκτή από τον Άλλο παρά  μόνο μέσα από κάθε είδους διαθλάσεις που την 

κάνουν κάτι άλλο από αυτό που είναι, ένα αντικείμενο ανταλλαγής και υποτάσσουν 

την διαδικασία του αιτήματος στην αναγκαιότητα της άρνησης» λέει ο Λακάν στα 

Μορφώματα του ασυνειδήτου μάλιστα παίρνει το παράδειγμα του σαδιστή που 

απαντά «όχι» στο αίτημα του μαζοχιστή για λόγους σαδιστικής αρετής. Η επιθυμία στην 

διάθλαση της μέσα στον Άλλο εκφράζει τη σχέση του υποκειμένου με μια έλλειψη και 

αυτή η έλλειψη είναι το σημάδι μιας απογοήτευσης της ίδιας του της ύπαρξης. 

 

Η επιθυμία είναι η επιθυμία να απολαμβάνει από αυτό που δεν μπορεί να υπάρξει 

πια και ο Φρόιντ αναφέρεται σε μια πρώτη μυθική εμπειρία ευχαρίστησης του 

υποκειμένου. Η ασυνείδητη επιθυμία είναι στη βάση της διατροφική διότι αυτό που 

αναζητά να επαναφέρει είναι αδύνατο και η λειτουργία του υποκειμένου εκεί ως προς 

αυτό το αδύνατο παίρνει διάφορες μορφές ανάλογα με την δομή του και την 

ιδιαιτερότητα του.  

 

Ελεύθερος συνειρμός- πράξη ομιλίας; 

 

Η λειτουργία της γλωσσικού λόγου στην ανάλυση επιτρέπει αυτήν την ανάδυση της 

ύπαρξης του υποκειμένου. Τα σκοντάμματα στον λόγο, οι σιωπές, φέρουν το ζήτημα 

του αιχμαλωτισμού του υποκειμένου και της άγνοιας της Άλλης σκηνής του. Το 
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υποκείμενο είναι αυτό που γλιστράει, που υπάρχει σ' έναν μετεωρισμό, μια χρονική 

ταλάντευση μάλιστα, όπου ο λόγος είναι διαχρονικός αλλά και ασύγχρονος. 

Σ' αυτήν την εμπειρία η θέση του αναλυτή είναι να ωθήσει το υποκείμενο σ' ένα 

λέγειν για να έρθει στην επιφάνεια από το υποκείμενο αυτό το οποίο είναι το ερώτημα 

του. Εκεί οι υπογραμμίσεις, η συμμετοχή στην έκπληξη που μπορεί να επιφέρουν τα 

λόγια του αναλύοντος, είναι μέρος της πράξης του αναλυτή. Είναι το σημείο της 

αναγνώρισης μιας ασυνείδητης υπόστασης εκεί όπου το νευρωτικό υποκείμενο 

παραπλανάται και οι κινήσεις του αναλυτή έχουν σαν στόχο για το υποκείμενο  να 

μπορέσει να πει. 

 

Μ' αυτήν την έννοια η λειτουργία της πατρικής μεταφοράς και της φαλλικής 

σύνδεσης του υποκειμένου του επιτρέπει στο υποκείμενο να διαμορφωθεί και να 

ορθοποδήσει ως προς το κενό της ύπαρξης του, ως προς το τραύμα, είναι το μέσον 

για να σταθεί, να μπορεί να αναλάβει την θέση του ως επιθυμών ον στις ενέργειες του, 

στην σχέση του με το φύλο. Μεταφέρεται το αίνιγμα της επιθυμίας που το υποκείμενο 

θα αναζητήσει στον Άλλο την απάντηση, δηλαδή η πατρική μεταφορά μέσα από το 

οιδιπόδειο έρχεται να παίξει ένα ρόλο σταθεροποίησης του εξανθρωπισμού του 

υποκειμένου με το όνομα του πατέρα. Σημαίνον ενσωματωμένο που θα επιτρέψει στο 

υποκείμενο την δυνατότητα να αναλάβει τη θέση του ως υποκείμενο άνδρας ή γυναίκα 

ή ως υποκείμενο που αναλαμβάνει κάτι από την έλλειψη του. Η πράξη ομιλίας είναι 

εκείνη που δείχνει για ένα υποκείμενο ότι μπορεί να σταθεί στην σχέση του με το 

πραγματικό, το υπόλοιπο του τραύματος και να δώσει την απάντησή του στην 

ελλειμματική σχέση που έχει με τον άλλο. 

 

Ο σάλος της λήθης 

 

Θα αναφερθώ σε μια αναλυόμενη της οποίας η ροή του λόγου είναι πάντα σε μια 

εγρήγορση, μην μπορώντας να γίνει ουσιαστική για την ίδια. Έχει μια κατάθλιψη 

καλυμμένη και οι σχέσεις με το άλλο φύλο διακόπτονται κάθε φορά γιατί κάτι δεν 

αντέχει. Δεν ξέρει τι. Ο θυμός με τους άλλους και το άγχος είναι ένας τρόπος. Μου 

καταθέτει για καιρό μ' αυτόν τον τρόπο τα παράπονα της, μια γκρίνια γιατί τελικά οι 

άλλοι δεν την καταλαβαίνουν παρόλο που η ίδια υποχωρεί. Θέλει λοιπόν να με πείσει 

για το δίκιο της και δεν μ' αφήνει εύκολα να αλλάξω τη ρότα του λέγειν της, παρόλα 

που δεν παύει να είναι συνεπής και ευγενική απέναντι μου. Κάποια μέρα της λέω πόσο 

με ξαφνιάζει αυτή η επαναληπτικότητα της και την ρωτώ πόσο αλήθεια πιστεύει ότι 

μπορεί να κάνει κάτι για αυτό; Κάποια άλλη στιγμή πόσο πιστεύει ότι υπάρχει κάτι το 

οποίο αγνοεί; 

 

Αναγνωρίζει κάποια στιγμή ότι η δυσκολία της για την ίδια είναι να γίνει πιο 

συγκεκριμένη στην ζωή της, να ασχοληθεί μ' ένα επάγγελμα που θέλει και να μπορέσει 

να παραμείνει σε μια σχέση μ' έναν άνδρα. Δηλώνει μια επιθυμία εξάρτησης και 

αναγνωρίζει συγκεκριμένα κάτι  ασυνείδητο που παίζεται στις σχέσεις της όπου  οι 

γονείς της παίζουν σημαντικό ρόλο. Μιλάει σαν ένα παιδί που πιστεύει ότι δεν την έχουν 

αγαπήσει αρκετά, αλλά και πάλι αρνείται να γνωρίσει γιατί το λέει αυτό. Η θέση του 

παιδιού τελικά την καθησυχάζει και την απαλλάσσει από την ευθύνη που θα πρέπει να 

αναλάβει σαν υποκείμενο όταν θα πρέπει να στηρίξει το αίτημα της προς τον άλλο. 

Κάποια στιγμή η προσμονή μου και τα διάφορα σχόλια αρχίζουν να πιάνουν τόπο. Η 

άρνηση για επεξεργασία, μετατρέπεται σε σκέψη και προβληματισμό, σε ερωτήματα 

που αρχίζει να θέτει η ίδια στον εαυτό της. Αντέχει πια να δει το δικό της μερίδιο. Λέει ότι 

το ότι επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα μάλλον της δίνει κάποια ευχαρίστηση και 

αρχίζει να θυμώνει πια με τον εαυτό της 

. 

Είναι ένα όνειρο που την κάνει να μιλήσει πιο συγκεκριμένα για την δική της θέση 

και τη σχέση με τη μητέρα της, στην οποία απεδείκνυε συνεχώς ότι δεν μπορεί να της 

έχει εμπιστοσύνη είτε με την ανυπακοή της, είτε με ψέματα που εφεύρισκε η ίδια. Επειδή 

δεν ασχολιόταν τόσο μαζί της όσο θα ήθελε εκείνη… Αποκαλύπτεται σε κείνη ένας 
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τρόπος ουσιαστικά απόλαυσης τον οποίο όμως ακόμα και σήμερα διαιωνίζει γιατί 

περιμένει ακόμη να γίνει το δικό της όπως λέει η ίδια. Το παιδί, λέει ότι υπάρχει ακόμη και 

τελικά ενώ παραπονιέται συνεχώς για την έλλειψη συντρόφου και την σημασία της 

διαφορετικότητας, καταλαβαίνει ότι η εμμονή της για αυτήν την διαφορετικότητα είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με μια θέση που δεν θέλει να εγκαταλείψει. Έτσι της αποκαλύπτεται 

ότι η ίδια κινεί τα νήματα της απομόνωσής της μέσα στην φαντασίωση της, γιατί δεν 

θέλει να δεσμευτεί και να είναι σε μια ειρηνική συναλλαγή με τους άλλους. Αρχίζει 

λοιπόν να ξαφνιάζεται από την επιμονή της και την σύγχυση που της δημιουργείται στο 

κεφάλι της. 

 

Η θέση μου στο να την ακούσω και η επιθυμία μου να την οδηγήσω να γνωρίσει τι 

της συμβαίνει επέτρεψαν με διάφορες κινήσεις την ανάδυση του συντρόφου της, ενός 

αδιέξοδου που τρέφεται από το ανικανοποίητο. Η αναγνώριση αυτού από την ίδια την 

οδηγούν από την ακατάπαυστη ροή του λόγου στην πράξη ομιλίας και της επιτρέπει 

να αναζητήσει το αίτιο του μέσα στην διαδικασία.  

 

 

 

 

 

 
 J. Λακάν, Κατεύθυνση της θεραπείας και αρχές της ισχύος της, Γραπτά, σελ. γαλλικής έκδοσης 
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Μαργαρίτα Νικολαϊδου και Αγγελική Τσόπελα: 

Φόρουμ, Ψυχανάλυση και θεσμός 
 

 

Το Φόρουμ μας δημιουργήθηκε μέσα σε μια κρίση, εκείνη της Παγκόσμιας 

Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, και μια δυσφορία γύρω από το ζήτημα της εκπαίδευσης του 

αναλυτή. Το Φόρουμ προτάθηκε στην Βαρκελώνη τον Ιούλιο του 1998 από την Colette 

Soler ως βάση για τη δυνατότητα επεξεργασίας, ενός durcharbeitung, για να 

αναγνωσθεί εκείνο το οποίο αντιστέκεται, και το οποίο αφορούσε ένα σημείο 

τύφλωσης για τον καθένα μέσα στο πεδίο το οποίο βρισκόμασταν. Scilicet «μπορείς 

να ξέρεις» είναι ο τίτλος τον οποίο έδωσε ο Λακάν το 1967 στο περιοδικό του. Μπορείς 

να ξέρεις λοιπόν είναι μια πρόσκληση προς το υποκείμενο να θελήσει να γνωρίσει εκεί 

όπου δεν θέλει να ξέρει. Ένας πρώτος στόχος ήταν εκείνος της επανεγκαθίδρυσης των 

δυνατοτήτων επεξεργασίας μέσα σ΄ αυτή τη κοινότητα εργασίας η οποία 

δημιουργήθηκε μετά από τον αποκλεισμό που υπέστη από την Π.Ψ.Ε. 

 

Πρώτος χρόνος επεξεργασίας 

 

Η έξοδος μας από την Ευρωπαϊκή Σχολή Ψυχανάλυσης της Π.Ψ.Ε. ήταν μια 

άρνηση των θεσμικών διαδικασιών, οι οποίες , μέσα από μια επανάληψη, εγκαθίδρυαν 

μια ιεραρχία μέσα σε μια Σχολή αναλυτική. Η διαδικασία του περάσματος της 

πρότασης του Οκτώβρη 1967 από τον Λακάν χρησιμοποιείτο ως δυνατή απάντηση 

στο ζήτημα της αναλυτικής εγγύησης. Μια λειτουργία με τακτικές και στρατηγικές όπως 

εκείνες του στρατού και της εκκλησίας καθοδηγούμενες από τον Γενικό Επίτροπο 

J.A.Miller οδηγούσαν προς την χρήση του απολύτου Ένα. Μια Σχολή, μια ανάγνωση 

του Λακάν, μια κατεύθυνση, μια εκφορά που ακολουθείται ως μοντέλο. Αυτή η πολιτική 

ερχόταν να σπάσει τις αρχές και τη λειτουργία της Σχολής, έβαλε τη θέση ήθους του 

αναλυτή και της πράξης του, καθώς επίσης της αναλυτικής Σχολής και της ευθύνης 

της για την εκπαίδευση του αναλυτή. Οι συνέπειες μιας τέτοιας πολιτικής στην 

ψυχανάλυση οδήγησαν κάποια στιγμή αναλυτές, αναλύοντες σε φαινόμενα θυσίας 

της ίδιας τους της ελευθερίας τους, σκέψης και προβληματισμού.  Η C.Soler μιλάει στην 

περίπτωση της θυσίας της πλέον ενδόμυχης κρίσης του στον Άλλο για μια θέση 

συμπτωματικής ηλιθιότητας.  

Χρειάσθηκε για μας να ονομάσουμε αυτά τα ομαδικά φαινόμενα, της χρήσης της 

αναλυτικής γνώσης ως απόλυτης γνώσης, της στειρότητας και της πτώχειας η οποία 

παράχθηκε στο επίπεδο των εκφορών των περισσοτέρων καθώς επίσης και την 

συνέπεια που υφίστατο η μεταβίβαση στον αναλυτικό δεσμό ο οποίος παρέκλειε προς 

ένα άξονα φαντασιακό. Αυτός ο πρώτος χρόνος στηρίχθηκε στα κείμενα του J. Λακάν 

του 1956 ''Κατάσταση της ψυχανάλυσης και εκπαίδευση του ψυχαναλυτή''  και την 

πρόταση του 1967 για τον ψυχαναλυτή της Σχολής. 

 

Ο δεύτερος χρόνος επεξεργασίας 

 

Η επιθυμία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία μ΄ ένα προβληματισμό που θα 

αφορούσε τον συσχετισμό των αναλυτικών εννοιών και την επέκτασή τους μέσα στην 

εμπειρία της αναλυτικής συλλογικότητας, εκείνης της Σχολής μας οδήγησε να 

αναρωτηθούμε για τη σχέση του αναλυτή με την Σχολή. Η έννοια του λακανικού πεδίου 

προτεινόμενη από την C Soler στο Ριο, μας δίνει ένα επιστημονικό πεδίο, εκείνο της 

απόλαυσης, όπως το εισάγει ο Ζ. Λακάν στην σχέση της με τους τέσσερις λόγους στο 

Σεμινάριο XVII. 

Το υποκείμενο του ασυνειδήτου το οποίο μας αποκαλύπτει ο Φρόιντ είναι ένα 

υποκείμενο που τα βγάζει δύσκολα πέρα με το ασυνείδητό του. Δηλαδή με μια γνώση η 

οποία του διαφεύγει και μπροστά στην οποία βρίσκεται σε μια θέση είτε σύγχυσης, είτε 

πονηρίας και ελέγχου, ανάλογα με την δομή του συμπτώματος κάθε υποκειμένου. Η 

πράξη του αναλυτή προκύπτει μέσα από την εγκαθιδρυμένη σχέση του μέσα στην 
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ανάλυση με το πλέον του απολαμβάνειν του υποκειμένου. Από μια θέση ενός 

υποκειμένου υποτιθέμενου στη γνώση, ωθεί το υποκείμενο να μιλήσει, το θέτει σε μια 

δοκιμασία σε σχέση μ' αυτή τη γνώση  και την επεξεργασία της μέσα από τον ελεύθερο 

συνειρμό.  Υπάρχει ένα κόστος για τον αναλυτή τη στιγμή που πρέπει να στηρίξει την 

πράξη του. Δεν θα πρέπει να είναι ούτε σε μια συνενοχή με τον αναλύοντα, αλλά ούτε 

και σε μια παραγνώριση του ενορμητικού ζητήματος του αναλύοντος. 

 

Ποιο μπορεί να είναι το ήθος το  οποίο θεμελειώνει μια αναλυτική Σχολή? 

 

Η εμπειρία, την οποία ζήσαμε, οδήγησε τη Σχολή σε φαινόμενα ομαδοποίησης και 

θέσεις υπερβολικού πάθους. Δημιουργήθηκαν αδιέξοδα και το νόημα εισήχθη εκεί 

όπου το πεδίο όφειλε να παραμείνει κενό.  

Η θέση του Άλλου έγινε η θέση ενός Άλλου ο οποίος γνωρίζει και από τον οποίο 

περιμένει κανείς απάντηση. Αυτή η παρέκκλιση θέτει ερωτήματα ως προς το τέλος της 

ανάλυσης το οποίο προκύπτει από αυτή την δομική αναγνώριση ότι ο Άλλος δεν είναι 

το παν, αλλά ελλιπής και τις συνέπειες που έχει αυτή η αναγνώριση για το αναλύοντα 

υποκείμενο  στο πεδίο του είναι του, που είναι η πτώση των ταυτίσεων. 

Η ευθύνη του αναλυτή είναι να διευρύνει αυτό το ερώτημα της έλλειψης του Άλλου 

και τις συνέπειές της μέσα στο συλλογικό, δηλαδή στους τόπους ομιλίας και 

δραστηριοτήτων, στα Σεμινάρια, τα καρτέλ, το πέρασμα. 

Είναι το ίδιον της ψυχανάλυσης να γίνονται οι αποτυχίες της και οι επιτυχίες της  

πυρήνας για την πρόοδο της λέει ο Λακάν. Απαραίτητη συνθήκη για να μην 

εγκαθιδρυθούν προκαταλήψεις και συνθήκες κλεισίματος. 

Η παραγωγή γνώσης και η ανανέωσή της σε μια αναλυτική κοινότητα 

προϋποθέτουν κυρίως μια χρήση της ομιλίας και των συνεπειών της τέτοια όπως μας 

τη διδάσκει η ψυχανάλυση και η εμπειρία της. 

Θα συνεχίσουμε αυτή τη χρονιά την εργασία του Φόρουμ πάνω σ΄ αυτό το 

ερώτημα της ομιλίας μέσα από την κλινική με συγκεκριμένες περιπτώσεις από τη μια και 

από την άλλη τη θέση αυτής της ομιλίας μέσα στην αναλυτική κοινότητα, η οποία 

χτίζεται στη βάση της μεταβίβασης εργασίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιανουάριος 2000 
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Μαργαρίτα Νικολαϊδου: Ένας προς ένας στη 

Σχολή: πέρα από το ναρκισσισμό της μικρής 

διαφοράς 
 

 

Πρόκειται για μια διατύπωση «ναρκισσισμός της μικρής διαφοράς» που ήδη 

χρησιμοποιεί ο Φρόιντ και τον οποίο συζητά ο Λακάν στο κείμενο του 1956  

Κατάσταση της ψυχανάλυσης και εκπαίδευση του ψυχαναλυτή. Αναλύει το σημείο που 

δημιουργεί συνοχή μέσα σε μια ομάδα ή ομαδοποίηση ατόμων, το οποίο είναι εκείνο 

της αναγνώρισης της μικρής ναρκισσιστικής διαφοράς, δηλαδή ένα σημείο ταύτισης 

και θέσης ισχύος του εγώ (moi) από το οποίο το υποκείμενο δεν έχει αποκολληθεί, 

αντιθέτως αναζητά την αναγνώριση του. Η μορφή αυτού του τρόπου σύνδεσης των 

υποκειμένων παράγεται μέσα από μια αναζήτηση καθησυχασμού, μια στάση 

κομφορμισμού τον οποίο ονομάζει τρομακτικό. 

 

Εφόσον θέλουμε να αναλύσουμε τα φαινόμενα ομαδοποίησης τα οποία 

εμφανίσθηκαν μέσα στην Παγκόσμια Ψυχαναλυτική Σχολή και την αντιξοότητά τους με 

την στήριξη του αναλυτικού λόγου μέσα σε έναν αναλυτικό θεσμό, η ανάλυση  που 

δίνει στο κείμενο του 1956, μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη μιας και αναλύει και κάνει κριτική 

της δομής της Δ.Ψ.Ε και της ιεραρχίας που παράγει, την κατάσταση της εκπαίδευσης 

του αναλυτή σε μια ανάλογη δομή.  

 

Περιγράφει κατ' αρχήν με αρκετό χιούμορ και καυστικότητα αυτή τη δομή της Δ.Ψ.Ε. 

την οποία επέλεξε ο ίδιος ο Φρόιντ το 1912 με την δημιουργία της Κρυφής Επιτροπής, η 

οποία λειτουργεί για εννέα χρόνια. Αυτή η αρχή από τον Φρόιντ έχει ως επακόλουθο 

στη συνέχεια την εγκαθίδρυση ενός σώματος διδακτικών αναλυτών με το σύστημα 

επιλογής της αμοιβαίας αναγνώρισης των φρονίμων, (la cooptation des sages). Οι 

λεγόμενοι Suffisance(s), Επάρκεια, «η οποία αρκείται στον ίδιο της τον εαυτό πέρα από 

κάθε απόδειξη» και o τρόπος αναπαραγωγής της είναι ανάλογος της εκτύπωσης, η 

οποία επιτρέπει την έκδοση πολλών αντιτύπων, με τον πολλαπλασιασμό του 

μοναδικού. Ένα σώμα ατόμων το οποίο διαλέγεται με κριτήρια που είναι κοινά μεταξύ 

τους και ευνοούν ορισμένους .Οι άλλες κατηγορίες ονομάζονται από τον Λακάν ως οι 

Μακάριοι και τα Στενά Σκαρπίνια… Πρόκειται για μια αναλυτική κοινότητα στην οποία η 

είσοδος γίνεται με το κριτήριο της δυνατής διδακτικής ανάλυσης πριν το τέλος της 

ανάλυσης, και της αντίληψης ενός τέλους ανάλυσης μέσα από την ταύτιση στο εγώ 

του αναλυτή. 

 

Η μεταγενέστερη ανάλυση από τον Φρόιντ, το 1921 στην Ψυχολογία των μαζών και 

ανάλυση του εγώ, για την δομή της Εκκλησίας και του Στρατού επιτρέπει μια περαιτέρω 

επεξεργασία των λιβιδινιακών μηχανισμών που στηρίζουν αυτού του είδους τις 

ομαδοποιήσεις. Το κάθε σχήμα από αυτά δημιουργείται γύρω από ένα 

συγκεντρωτισμό και αυτό γίνεται και συντηρείται μέσω των λειτουργιών και ιεραρχίας 

κάθε σχήματος με τη λειτουργία της ταύτισης σ' ένα αρχηγό και συγκεκριμένα σε μια 

εικόνα ιδανική που παραμένει ικανοποιητική για τον καθένα. Σ' αυτή την περίπτωση η 

συλλογιστική ταύτιση γίνεται μέσω ενός ατομικού νήματος για κάθε υποκείμενο όπου 

λειτουργεί η ναρκισσιστική ταύτιση ως συμπλήρωση της εικόνας που είναι σε θέση 

αντικειμένου. Συγχρόνως σ' αυτή την ομαδοποίηση μας λέει ο Λακάν το υποκείμενο 

μέσα από την αναζήτηση της γνώσης θα ισχυροποιηθεί μέσα σε μια θεμελιώδη 

άρνηση από το ίδιο το είναι στο να προχωρήσει σε κάτι πέρα από το αντικείμενο. 

 

Πρόκειται για το κυρίαρχο στοιχείο σε κάθε ομαδική διαδικασία, της ταύτισης που 

εμποδίζει τελικά την συνάντηση του υποκειμένου με το χάσμα του ασυνειδήτου και 

πόσο μάλιστα σ' εκείνες τις ομαδοποιήσεις οι οποίες διατίθενται σε μια παροχή 

 
. Λακάν, Situation de la psychanalyse en 1956, in Ecrits, ed. Seuil. σελ 475 
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γνώσης όπως εκείνη του αναλυτή. Αυτή την αναζήτηση γνώσης κάπως ''παθητική'' ο 

Λακάν την συνδέει με το μίσος, στοιχείο της δομής του είναι, και το οποίο με τον 

συσχετισμό μ' ένα καλό αντικείμενο, (με τον μηχανισμό του αντιδραστικού 

μορφώματος) δημιουργεί από τη μια «πιστούς σκύλους» και από την άλλη 

«τυραννικούς άνδρες», προκαλώντας μια κατάσταση που στο βασίλειο της 

φαντασιακής ταύτισης φέρνει την στείρωση και τη γραφειοκρατία. 

 

Η δομή του 1950 είναι αυτή που αναγνωρίζεται σήμερα στην Π.Ψ.Ε. και στις Σχολές 

της με την εγκαθίδρυση γραφειοκρατικών μηχανισμών άκαμπτων καθώς επίσης και 

μιας ξύλινης γλώσσας. Αυτή η ψυχαναγκαστικοποίηση του θεσμού (δες L. Izcovich; 

Link no 1) O «άνθρωπος με τα ποντίκια» δεν επιτρέπει μια αναζήτηση και άρθρωση του 

τι σημαίνει το ένας προς ένας στην Σχολή πέρα από την ταυτισιακή σχέση. Εν τούτοις 

κατά πόσον μπορεί να ευοδώσει το υποκείμενο του ασυνειδήτου σε μια τέτοια δομή 

όταν η διαφορετικότητα στην σχέση με την γνώση και την επιθυμία του αναλυτή 

προκαλεί εμπόδιο αντί να είναι πλούτος; 

Ποιοι κίνδυνοι ενέχονται για την ψυχανάλυση και την εξέλιξή της στη δημιουργία 

ενός ομογενοποιημένου σώματος το οποίο θα ρυθμίζει ποια θα είναι η πορεία των 

αναλυτικών μεταβιβάσεων, ο συγκεντρωτισμός των μεταβιβάσεων σε ορισμένους, 

όπως οι διδακτικοί αναλυτές της Δ.Ψ.Ε., ή στους μόνιμους Α.Σ.(Αναλυτές της Σχολής) 

της Π.Ψ.Ε., σύμφωνα με τις νέες θεσμικές ρυθμίσεις που επέφερε ο Γενικός Επίτροπος 

J.A. Miller στην Σχολή του Λακάν;  

 

Το κείμενο της C.Soler «Χωρίς να ειπωθεί» του 1998 στο Link αρ.3, συγκρίνει τον 

σημερινό αποκλεισμό των αναλυτών που ενοχλούν από την Π.Ψ.Ε. μ' εκείνη ακριβώς 

του 1953 στη γαλλικό ψυχαναλυτικό κίνημα με τον Νacht και τη Μαρία Βοναπάρτη στα 

παρασκήνια από τη μια και από την άλλη τον Λακάν και μαζί του τότε την F. Dolto και 

άλλους. Τους συγκρίνει όσον αφορά τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν τότε για την 

απομάκρυνση του Λακάν από τη θέση του διδακτικού αναλυτή και τις επίκαιρες 

μεθόδους μέσα στην Π.Ψ.Ε. κυρίως προφορικής κριτικής, προσβολών και 

παρερμηνειών για να χειραγωγηθεί η γνώμη των αναλυτών και αναλυομένων. Θα 

λέγαμε, ότι επρόκειτο για τη δημιουργία μιας κατάστασης σχεδόν πανικού και σίγουρα 

σύγχυσης που επέτρεψε ουσιαστικές αλλαγές στον αναλυτικό θεσμό χωρίς να 

ειπωθούν πολλά για αυτό και υπήρχε η αίσθηση ότι τα πράγματα ότι ερχόντουσαν 

από άνωθεν. Εξ ου και η αναγκαιότητα σήμερα μιας επεξεργασίας αυτής της θεσμικής 

κρίσης και αναζήτησης ενός νέου τρόπου σύνδεσης των αναλυτών μέσα από τη 

πολλαπλότητα και όχι την έναδα. 

 

Ο ίδιος ο Λακάν απαντά σ' αυτόν τον αφορισμό με την Ιδρυτική πράξη για την 

Σχολή το 1964, δίνοντας αρχές λειτουργίας που να σταματάνε το σύστημα ιεραρχίας 

και κεφαλοποίησης είτε μέσα από τη παραγωγή γνώσης είτε μέσα από διοικητικές 

ευθύνες. Προτείνει το καρτέλ ως ομάδα εργασίας με τη λειτουργία του συν ένα ως 

εκείνη που θα επιτρέπει τη διεργασία των φαντασιακών σχέσεων που δημιουργούνται 

στους καρτελίζοντες με τρόπο που να μην εμποδίζουν την ίδια την εργασία του καρτέλ. 

Και αργότερα στην πρόταση του 1967 για τον Ψυχαναλυτή της Σχολής ωθεί πιο πέρα 

τα πράγματα. Δίνει υπόσταση στη αναλυτική Σχολή με τα κείμενα αυτά και άλλα που τα 

συνοδεύουν την εποχή εκείνη, υπόσταση αναλυτική ζωντανή, την καθιστά εμπειρία. Η 

εγγραφή του αναλυτή στην Σχολή σημαίνει ότι θέλει να γίνει ο ίδιος αναλυτής της 

εμπειρίας της. 

 

Η Σχολή όμως ως προς την εγγύηση αυτή οφείλει να επινοήσει νέους δρόμους 

από τους ήδη υπάρχοντες στις Εταιρείες, δηλαδή να αναδείξει αναλυτικά τα σημεία 

δυσφορίας που ενέχει ένα παρόμοιο καθεστώς ιεραρχίας. Επίσης μιλάει καθαρά για το 

 
Proposition du 9 Octobre 1967 sur le psychanalyste de l'Ecole, in Scilicet no 1, ed. Seuil, σελ.14-

15 
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πραγματικό γύρω από το οποίο οφείλει να εγκαθιδρυθεί η λειτουργία της, το μη 

αρθρώσιμο το οποίο ενέχεται στην ίδια την εκπαίδευση του αναλυτή, δηλαδή στο 

πέρασμα του στη θέση αυτή.  

 

Επομένως για μια ηθική διάσταση που εγκαθιδρύεται πέρα από την κατασκευή 

ταυτίσεων είτε στο Εγώ του αναλυτή, είτε με την ύπαρξη ενός Άλλου μη ελλιπή μέσα 

στον θεσμό. Επομένως το θέμα της εγγύησης θα πρέπει να λειτουργήσει ως προς τα 

σημεία που συνδέουν την αρχή και το τέλος της ανάλυσης τις αποτυχίες της και τις 

επιτυχίες της μας λέει ο Λακάν σ' αυτό το κείμενο. Ένα τέλος που με τη διδασκαλία του 

και τις συνέπειες της στην ψυχαναλυτική αγωγή οδηγούν το υποκείμενο στη διέλευση 

της φαντασίωσης του, στην ανάλυση της σχέση του είναι με το αντικείμενο και την 

έλλειψη του. Σ' ένα τέλος που έρχεται στο κέντρο της αναλυτικής εργασίας το 

πραγματικό και η επεξεργασία του, πέρα από κάθε στοιχειοθέτηση και αναζήτηση 

ταύτισης… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φόρουμ «Ψυχανάλυση και Θεσμός» αρχές 1999 

.
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Colette Soler: Προκαταρκτικό σε κάθε πιθανή 

λειτουργία της Σχολής 
 

Παίρνω το ερώτημα αυτής της ημερίδας «Αυτό που κάνει Σχολή», από την αρνητική 

του πλευρά και θέτω το ερώτημα ως προς αυτό που εμποδίζει, πιθανόν να κάνει Σχολή. 

Είναι διότι κατέληξα να συμπεράνω ότι οι θεσμικές προϋποθέσεις για μια πιθανή 

λειτουργία του περάσματος δεν είναι πλέον συγκεντρωμένες στο σύνολο της Π.Ψ.Ε. Και 

όταν λέω πιθανή λειτουργία, προσδιορίζω, προφανώς, μια λειτουργία που μπορεί να 

πιστωθεί πραγματικά, διότι όσον αφορά το δήθεν του περάσματος, είναι πάντα εκεί, 

όντως εκεί, περισσότερο παρά ποτέ, μάλιστα. 

 

Το ερώτημα είναι σημαντικό. Πρέπει να γνωρίσουμε, εάν η ψυχανάλυση μπορεί να 

ισχυριστεί να πράξει πάνω στον θεσμό ένα ανάλογο εγχείρημα όπως εκείνο το οποίο 

επιτυγχάνει για το αναλύον υποκείμενο. Ο Λακάν το είχε σκεφτεί, εμείς προσπαθήσαμε 

να υποστηρίξουμε το στοίχημα, αλλά από το 1967, ο απολογισμός είναι 

προβληματικός και με την Π.Ψ.Ε σήμερα εμφανίζεται ελεεινό. 

 

Ποια επιστημική κοινότητα χρειάζεται για το πέρασμα; Στο Ρίο, όταν έγινε το 

Φόρουμ των Φόρουμ τον Δεκέμβριο του 1998, ανέπτυξα την ιδέα ότι κάθε ορθοδοξία 

ως προς το τέλος της ανάλυσης, όποια και να είναι αυτή - το να ευνοεί τη φαντασίωση 

ή το σύμπτωμα, το να τα αντιπαραθέτει, το να συνδυάζει ή να τα ιεραρχεί, δεν έχει πολύ 

σημασία - από τη στιγμή που δίνει υπόσταση σε μια θέση και μαζί μ' αυτή έναν Άλλο 

της γνώσης ο οποίος βουλώνει το σημείο όπου ο Άλλος λείπει, εγκαθιδρύει μια 

τυποποίηση λίγο πολύ σαφή. Η οποία, όπως όλες οι τυποποιήσεις, ωθεί προς τον 

κονφορμισμό, ενώ το ίδιο το πέρασμα έχει γίνει για να την αποκρούσει. Το θαύμα των 

κειμένων του Λακάν, αναλαμβάνω αυτόν τον όρο, είναι ότι με τα μαθήματά του, την 

τέχνη του, του ημι-ειπωμένου, και τις περιστροφές του, έχει καταφέρει να μιλάει για το 

πέρασμα χωρίς να «προδίδει το μυστικό για το περάτη» όπως το λέει ο ίδιος. 

 

Ποια επιστροφή; 

 

Έρχομαι στο ερώτημα με την ακόλουθη προϋπόθεση, την οποία δεν θα 

δικαιολογήσω: δεν υπάρχει Σχολή του Λακάν χωρίς το πέρασμα. Ορισμένοι θέλουν να 

δουν μέσα στο πέρασμα μια προσθήκη στο σώμα της διδασκαλίας του Λακάν, 

ενδεχομένως ένα λάθος ή ένα σοφιστικισμό άχρηστο. Δεν είναι η περίπτωσή μου. Και 

μάλιστα, όταν μίλησα για «επιστροφή σε…» το εννοούσα ως μια επιστροφή στη Σχολή 

του Λακάν με το πέρασμα του, και καθόλου μια επιστροφή στον Λακάν, γιατί δεν 

σκέφτομαι ότι βρισκόμαστε στις συνθήκες μιας τέτοιας επιστροφής. 

 

Η επιστροφή στο Φρόιντ υπήρξε μια επιστροφή, όχι σ' ένα σώμα ταριχευμένων 

εκφερόμενων, αλλά σε μια επιστροφή στην φροϋδική ανατροπή, με ότι προϋποθέτει 

όσον αφορά μια επιλογή εξίσου απροεξόφλητη όσο και μη-συμπερασματική. Εκείνο το 

οποίο ονόμασα η επιλογή, εδώ και δέκα χρόνια (τον Σεπτέμβρη του 1990), είναι η 

πράξη εγκαθίδρυσης από την οποία προβαίνει κάθε τι που επεξεργάζεται ένας λόγος. 

Η επιλογή προηγείται συνεπώς λογικά στον προσανατολισμό, ο οποίος διέπεται, 

περισσότερο από μια λογική επαγωγική, η οποία αγωνίζεται- είναι το προτέρημά της- 

προς ένα ιδανικό αξιώματος το οποίο όμως δεν φθάνει σχεδόν ποτέ, ακόμη και αν 

κάνει μάθημα (mathème) το σημείο της επιλογής. Δεν αρκούν επομένως κάποιες 

θέσεις υπό συζήτηση ή ακόμη κάποιες αποκλίσεις ανάγνωσης, εκεί όπου δεν υπάρχει, 

ώστε να δικαιολογήσουμε μια επιστροφή σε…Όταν υπάρχει ασυμφωνία στις θέσεις, 

αυτή δίνει τη δυνατότητα συζήτησης, διαφωνίας, ή ακόμη πολιτικής απόφασης όπως 

εκείνης με την οποία δημιουργήθηκαν τα Φόρουμ, όμως μιας επιστροφής σε… 

 

Πρέπει βέβαια να ανοίξουμε το εργοτάξιο για τις διαμάχες οι οποίες έχουν καταστεί 

αναγκαίες για την δόξα της Π.Ψ.Ε., από τη στιγμή που η μια-δόξα, η οποία βάζει τη 
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χορωδία στην ταυτοφωνία, καθιστά κάθε διαμάχη αδύνατη. Αρκεί, όντως, μιας ενιαίας-

δόξας η οποία, σημειώστε το, ότι ταιριάζει με το ενιαίο-φύλο του πολιτισμού μας, για να 

καταστούν μάταιες όλες οι συζητήσεις του κόσμου, γιατί χωρίς την εμπιστοσύνη στην 

καλή πίστη και χωρίς την προσοχή που φέρουμε στην αντίρρηση του άλλου, δεν 

υπολείπεται παρά η απόλαυση μοιρασμένη από όλους σε ένα. Ας αφήσουμε να 

τσαλαβουτήσουν μέσα στο κάδο της  ενιαίας πλήξης( δείτε στην Télévision του Λακάν) 

εκείνους στους οποίους αρέσει, είναι μια επιλογή! 

 

Αλλά για να μιλήσουμε για την επιστροφή στον Λακάν, χρειάζεται κάτι επιπλέον. Θα 

έπρεπε αυτό που ο Μ. Foucault είχε τοποθετήσει ως μια λήθη συστατική, σε μια ομιλία 

με τίτλο «Τι είναι ένας συγγραφέας» που έδωσε το 1969 στην οποία ο Λακάν 

παρευρισκόταν και μου την επανέφερε στην μνήμη ο συνάδελφος μας Ζαϊρό Ζερμπάζ 

από το Σαλβατόρ της Μπαγιά. Η θέση είναι ότι, όταν πρόκειται για την ανάδυση μιας 

άλλης διαλεκτικότητας (discursivité) όπως ήταν η περίπτωση για τον Φρόιντ ή τον 

Marx, μια λήθη, η οποία δεν είναι συγκυριακή, η οποία είναι συνδεδεμένη η ίδια, χτυπά 

όχι τόσο τη λογοτεχνία του κειμένου όσο την πράξη που τη θεμελιώνει, την επιλογή 

επομένως, και την συνδέει ανεπανόρθωτα με τον συγγραφέα της. Η επιστροφή σε… 

είναι επομένως μια επιστροφή στην θεσμίζουσα πρωταρχική πράξη, και δεν θα ήξερε 

να πραγματοποιηθεί παρά με νέο κόστος, μέσω μιας νέας επεξεργασίας. Πόσο είναι 

αληθινό ότι το να επαναλαμβάνει κανείς δεν είναι να κάνει επιστροφή σε. Το είδαμε με 

τον Λακάν, η επιστροφή του στον Φρόιντ είχε παράγει κάτι καινούργιο- το αντίστροφο 

δεν είναι αληθινό, σημειώστε το: υπάρχει κάτι καινούργιο το οποίο είναι λήθη, μάλιστα 

άρνηση του χρέους! 

Με ποια λήθη έχουμε να κάνουμε; Όσον αφορά τον λακανικό προσανατολισμό, 

τον οποίο προήγαγε ο Miller, δεν πιστεύω ότι το κατώφλι της λήθης, με την έννοια που 

μόλις τώρα συγκεκριμενοποιήσαμε, έχει περαστεί. Είναι για αυτόν τον λόγο, που στην 

τωρινή κατάσταση της εργασίας μου, δεν μιλώ για επιστροφή στον Λακάν. Αντίθετα, 

μιλώ για επιστροφή στην Σχολή του Λακάν με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει το 

πέρασμα. Οφείλω όμως να διευκρινίσω τη φύση. 

 

Για το πέρασμα, μιλώ για παρέκκλιση στην πράξη. Την προσδιορίζω έτσι, διότι μου 

φαίνεται, αδύνατον να διακρίνουμε μόνο στο επίπεδο του σχολίου των κειμένων 

αναφοράς. Αυτά τα σχόλια είναι πολύ συχνά εξαιρετικά, στοχεύοντας την 

προβληματική, πάντα διαλεκτικά και σπάνια σχηματικά. Μόνο, μεταξύ εκείνου του 

οποίου λέγεται για το πέρασμα και εκείνου του οποίου άρχισε να γίνεται στην ΠΨΕ, 

υπάρχει μια άβυσσος. Κάντε αυτό που σας λέω, μην κάνετε αυτό που κάνω! 

 

Εκεί όπου το πέρασμα, σύμφωνα με τον Λακάν, αποκαλύπτει το σημείο όπου ο 

Άλλος λείπει, το Κολέγιο του περάσματος 96-97 μας παρήγαγε το καινούργιο Ένα, 

Άλλο των καρτέλ, και το οποίο, εκείνο, υπάρχει κατεξοχήν. Το πέρασμα-ορθά, είπε ένας 

από τους συναδέλφους μας! Εκεί όπου ο Λακάν θέλησε να ξεχωρίσει βαθμίδα και 

ιεραρχία, νομιμοποιεί όλο και περισσότερο την ιεραρχία με τη βαθμίδα και ο γύρος έχει 

παιχθεί. Μετρήστε λοιπόν τον αριθμό των προέδρων, διευθυντών, υπεύθυνων αυτού ή 

εκείνου που ονομάστηκαν ΑΣ τα τελευταία χρόνια της ΕΣΨ! Μ' αυτά, ο ΑΣ 

γραφειοκράτης, «ανώτερος λειτουργός» της ΠΨΕ, δεν είναι μακριά.  

 

Περιληπτικά, κρατάμε τη λέξη, η εγγύηση μας υποχρεώνει, αλλά σκοτώνουμε το 

πράγμα. Αυτό είναι η λήθη που διακυβεύεται μέσα στο κυνικό ψέμα για το πέρασμα. 

Είναι πράγματι, παγκόσμιο, ή καλύτερα υπάρχει παγκοσμίως, αν και, για να πούμε την 

αλήθεια, δεν έχει ακόμη παντού εκπληρωθεί. Ως προς αυτό το σημείο, ναι, μια 

επιστροφή στην θεσμίζουσα πράξη είναι αναγκαία, γιατί, το έχω ήδη πει, η Σχολή 

βασίζεται στα κείμενα του Λακάν όπως η ψυχανάλυση βασίζεται στα κείμενα του 

Φρόιντ.  

 

 
 Foucault Michel, Dits et écrits, ed. Gallimard, 1994, vol 1, p. 789 
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Οι δύο πολιτικές 

 

Το ερώτημα είναι να ξέρουμε πως εφαρμόζονται, σε κάθε αναλυτικό θεσμό, οι δύο 

πολιτικές της εξουσίας της διεύθυνσης και της εξουσίας θεωρητικού 

προσανατολισμού. Για ευκολία, θα τα συμβολίζω συνοπτικά με το S1 του κυρίου και το 

S2 της γνώσης- συμπεριλαμβάνοντας στο τελευταίο εξίσου την επεξεργασμένη γνώση 

της θεωρίας όπως την υποτιθέμενη γνώση με την μεταβίβαση. 

 

Ποια υπήρξε, τελικά, η θέση του Φρόιντ; 

 

Του οφείλουμε, την θεσμική πράξη της ψυχανάλυσης και όλα τα κείμενα που 

θεμελιώνουν την υπόσταση της. Πιο πολύ από το υποκείμενο υποτιθέμενο στη γνώση, 

υπολείπεται για την ψυχανάλυση, το υποκείμενο που ξέρει, όποια και αν είναι τα βήματα 

που έγιναν από την αρχή και τα οποία αλλάζουν την ψυχανάλυση. Ήταν εξάλλου η 

φιλοδοξία της και την πραγματοποίησε. Αξιοσημείωτα όσον αφορά στο S1 της 

πολιτικής εξουσίας πάνω στο θεσμό, ο Φρόιντ δεν είχε παρά μόνο μια ιδέα: να τον 

εμπιστευτεί σε κάποιον άλλο και πριν ακόμη να είναι δικαιολογημένο από την ηλικία και 

την έγνοια της διαχρονικότητας του έργου του πέρα από το πρόσωπό του. Πρόκειται 

για ένα νήμα το οποίο μπορούμε να ακολουθήσουμε εύκολα στην ιστορία της 

ψυχανάλυσης. 

Επιπλέον ο Φρόιντ δεν είχε ποτέ, από ότι φαίνεται, την ιδέα ότι η πολιτική διεύθυνση 

θα μπορούσε να την σκεφτεί κανείς διαφορετικά μέσα στο πεδίο της ψυχανάλυσης, 

ούτως ώστε να την καταστήσει περισσότερο συναφή στην ιδιαιτερότητα της εμπειρίας 

και της γνώσης που ανακαλύπτει. Αντίστροφα, φαίνεται καλά ότι είχε ονειρευτεί να 

τοποθετήσει τους καλύτερους στην κεφαλή της ιεραρχίας (δείτε τη μυστική Επιτροπή). 

Όμως δεν συνέβη αυτό, και παρ’ όλα αυτά συναίνεσε σε μια ιεραρχία, για την οποία το 

λιγότερο που μπορούμε να πούμε, είναι ότι γρήγορα σταμάτησε να ξεχωρίζει από την 

γνώση. 

Όμως, μέσα στην ΔΨΕ, η εταιρία, στην οποία αποδίδουμε την ευθύνη, υπήρξε 

πάντοτε κάποιος διαχωρισμός των δύο εξουσιών ο οποίος διατηρήθηκε, νομίζω. Η 

διατομή τους είναι φυσικά παρούσα και εξάλλου αναπόφευκτη, αλλά ήταν πάντοτε 

σχετικά διαχωρισμένες, η μια χωρίς να νομοθετεί πάντα στην άλλη σε κάθε περίπτωση. 

Ας είμαστε πιο ακριβείς. Όντως η θεσμική εξουσία της Δ.Ψ.Ε. τοποθετήθηκε 

ικανοποιητικά ως προς την άλλη εξουσία, όμως ήταν αρχικά υπό τη μορφή του να 

γίνεται ο φύλακας, εάν όχι ο ιεραπόστολος. Φροντίζοντας την ορθοδοξία- και 

εξακριβώνει κανείς εκεί ότι δεν υπάρχει ορθοδοξία χωρίς κοσμική εξουσία- και στην 

διαφύλαξη της φροϋδικής γνώσης, των εννοιών της όπως των τρόπων της πρακτικής 

της, το establishment αφοσιώθηκε στην διατήρηση μιας γνώσης που δεν ήταν δικιά 

του. Επομένως διαχωρισμός. Κατόπιν ήρθαν οι νεωτερισμοί που αποσυνδεόντουσαν 

από τις φροϋδικές έννοιες και ισχυριζόντουσαν την ανανέωση. Είναι πολλαπλοί, αλλά 

τους ξεκινώ από την Μ. Klein, όχι ότι δεν υπήρξαν πριν προθέσεις, σκέφτομαι κυρίως 

τον Ferrenzi, όμως δεν αποσυνδέθηκαν ποτές ως ξεχωριστό ρεύμα. Παρατηρώ, ως 

προς τη μεγάλη αντιπαράθεση που υπήρξε μεταξύ της Μ. Klein και της A. Φρόιντ ότι το 

S1 της διεύθυνσης προσπάθησε να το περιέξει με τους θεσμικούς μηχανισμούς που 

αφορούν την εγγύηση - και το κατάφερε εξάλλου με την συμφωνία κυριών 

(gentleman's agreement) - χωρίς να μεταφέρεται η σύγκρουση προσανατολισμού 

άμεσα μέσα στην διάσπαση της διεύθυνσης. Εδώ ακόμη υπάρχει: διαχωρισμός, 

τουλάχιστον μερικός, των δύο εξουσιών. 

Όσον αφορά τον Λακάν μέσα στην Σχολή του, είναι βέβαιο ότι είχε συγκεντρώσει 

στο πρόσωπό του τις δύο εξουσίες. Όσον αφορά την πτυχή της γνώσης, η αξιοπιστία 

της Φροϋδικής Σχολής του Παρισιού, εναποτίθετο όλη στην ρελάνς του αναλυτικού 

λόγου χάρη στο σεμινάριο του Λακάν, πράγμα τελείως προφανές. Όσον αφορά την 

διεύθυνση, δεν άφησε ποτέ εκείνη της Σχολής του, όπου τίποτα δεν έμοιαζε με την 

συλλογική διεύθυνση που πάντα είχε η ΔΨΕ. Είναι βέβαιο, επιπλέον, ότι ο Λακάν ήξερε 

να επιβάλλει, έπ’ ευκαιρία την θέληση του, ήξερε να λέει όχι, ότι διέθετε μια εξουσία 

μεταβιβαστική χωρίς αντίκρισμα, και ότι ο λόγος του είχε μια βαρύτητα χωρίς σύγκριση. 
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Μας το έχουν επαναλάβει αρκετά; Αλλά, ακριβώς, τι χρήση έχει κάνει; Ήταν ένας 

κύριος-τύραννος, όπως ορισμένοι το έλεγαν τη στιγμή της διάλυσης και όπως το λέει 

σήμερα, ορισμένες φορές ο Miller, για να δικαιολογήσει χωρίς αμφιβολία να κάνει τα 

ίδια; Ο Λακάν ήταν ένας κύριος-δάσκαλος, είναι βέβαιο και ήταν με διάφορους τίτλους: 

τι κύριος-δάσκαλος πολιτικός ήταν; 

 

Παρατηρώ ότι δεν ανέπτυξε καμιά γραφειοκρατία Σχολής και δεν στηρίχθηκε πάνω 

στην θεσμική μηχανή, για την οποία ενδιαφέρθηκε ελάχιστα. Δεν είχε προφανώς 

κανένα πάθος για τους κανονισμούς και τα καταστατικά. Θα πρέπει να καταλήξουμε 

ότι ήταν ένας δάσκαλος αμελής, μάλιστα ανίκανος, όπως το επιβεβαίωνε πριν 

μερικούς μήνες, ένας από τους βραζιλιάνους υπεύθυνους του Μπέλο Ορίζονται, στις 

λίστες της ΠΨΕ και ότι δεν ήξερε να ανανεώσει τα στελέχη της Σχολής για να δώσει μια 

προοπτική σ' αυτό που ο Miller ονόμαζε, εδώ και λίγο καιρό, «οι θεμιτές φιλοδοξίες» 

των νέων μελών; Πιστεύω ότι ο Λακάν είχε μια άλλη άποψη για τις θεμιτές φιλοδοξίες 

των ψυχαναλυτών. Οι θεσμικές πρωτοβουλίες, για τις οποίες χρησιμοποίησε τη θέση 

του ως μαιτρ, το αποδεικνύουν. Αυτές δεν έχουν καμία σχέση με την φροντίδα της 

«καριέρας», όπως εκφράζεται ακόμα σήμερα ο Miller. Είναι τρεις: η πρόταση του 1967 

για τον ψυχαναλυτή της Σχολής, μεταρρύθμιση στο Τμήμα Ψυχανάλυσης στο 

Πανεπιστήμιο το 1974 και η δημιουργία του κλινικού τμήματος το 1977. Είναι ξεκάθαρο 

ότι εδώ η χρήση του S1 είναι καθ’ ολοκληρία στραμμένο στο πρόβλημα της εγγύησης 

και της μετάδοσης. Η προτροπή είναι επιστημική όχι καριερίστικη! 

Ας θέσουμε στον Ένα μας της εξαίρεσης το ίδιο ερώτημα, διότι το πάν δεν είναι να 

είναι κανείς μια εξαίρεση - πράγμα για το οποίο συμφωνώ - ακόμα χρειάζεται να 

γνωρίζει κανείς για ποια εξαίρεση πρόκειται. 

 

Είναι προφανές ότι είναι ένας maitre-Κύριος κατασκευαστής θεσμών και έχει 

δημιουργήσει με τη δική μας βοήθεια και συναίνεση εξάλλου, την μεγάλη μηχανή της 

ΠΨΕ, στην γραφειοκρατία της οποίας εδραιώνει τώρα την εξουσία του. Δεν πιστεύω ότι 

ο απολογισμός είναι αρνητικός. Πολλά καλά πράγματα έχουν γίνει κατά την περίοδο 

των δέκα χρόνων που προηγήθηκαν της δημιουργίας της ΠΨΕ, και ακόμη μετά. Μια 

κοινότητα μεγάλης σημασίας είχε δημιουργηθεί, είναι ένα γεγονός και ένα κεκτημένο. Το 

μόνο πρόβλημα είναι να γνωρίζουμε εάν τείνει περισσότερο προς το λόμπι παρά προς 

μια κοινότητα για την ψυχανάλυση. Αυτός ο προσανατολισμός είναι περισσότερο 

θλιβερός στα μάτια μου όσο γνωρίζω, επίσης, την αυθεντικότητα τόσων δεσμεύσεων 

που έχουν επενδυθεί εκεί. 

Εξ ου και το ερώτημα: τι χρήση κάνει η εξαίρεση μας της εξουσίας της; Δεν 

μπορούμε να απαντήσουμε μ' ένα τρόπο μονόδρομο, αναμφίβολα. Θα μπορούσα να 

αναφέρω αρκετά παραδείγματα όπου η χρήση είναι συνετή, σοφή, ικανή, 

ικανοποιητικά τουλάχιστον για να υπάρχει η ΠΨΕ. Όμως εδώ και τρία χρόνια (από το 

1996) πρέπει πράγματι να διαπιστώσουμε μια άλλη χρήση, που είναι αχαλίνωτη. Τα 

πάθη και όχι η επιθυμία, όχι εκείνη του αναλυτή πάντως, βρίσκονται στη θέση του 

κυβερνήτη, το μίσος, η αγάπη επίσης, η βαναυσότητα, η λύσσα να νικήσει κανείς πέρα 

από οτιδήποτε, και άλλα μέσα επίσης. 

 

Οι κριτικές τονίζουν γενικά αυτόν τον παθιασμένο μαιτρ. Πιστεύω όμως ότι 

συμβαίνει κάτι επιπλέον και χωρίς αμφιβολία πολύ σοβαρό. Πρόκειται για την 

εξάπλωση και την κυριαρχία του S1 πλέον πάνω στο S2. Δεν θέλω να πω μ' αυτόν τον 

τρόπο, απλά, ότι ένα μοναδικό πρόσωπο συγκεντρώνει τις δύο εξουσίες, το οποίο 

ισχύει στην προκειμένη περίπτωση: ο γενικός Επίτροπος δεν κρύβει τον ισχυρισμό του 

ότι είναι συγχρόνως το ένα του προσανατολισμού. Αλλά είναι ακόμη κάτι επιπλέον: η 

εξουσία της διεύθυνσης θέλει πάντα να κυβερνά τη γνώση- το οποίο είναι ένα βήμα 

παραπάνω- και μεταθέτει μέσα στο πεδίο της γνώσης τις αιωνόβιες μεθόδους της 

κυριαρχίας (λογοκρισία, μονομερή δημοσίευση, αδικαιολόγητη ιδιοποίηση, κ.τ.λ.) για 

να απαιτήσει το μονοπώλιο του προσανατολισμού. Σαν να λέγαμε ότι θεσμοποιείται 

ως ο μαιτρ του αληθινού και του ψευδούς, ακόμη μάλιστα ως τον αντιπρόσωπο του 

πραγματικού! 
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Εδώ κατάχρηση και αναίδεια δίνουν το χέρι η μια στην άλλη. Ήδη έχω αναφέρει το 

Κολέγιο του περάσματος και την δική του αυτό-προώθηση ως ο Άλλος των Καρτέλ του 

περάσματος, τα παραδείγματα αφθονούν. Κάποιος είχε την καλή ιδέα να μου 

υπογραμμίσει το άρθρο με το οποίο ανοίγει το τεύχος του φροϋδικού Αιτίου 

αφιερωμένου στις ασθένειες της αγάπης. Πρόκειται για ένα μαργαριτάρι… μαύρο. 

Κάτω από το επίχρισμα των θεωρητικών εκφερόμενων (πάντα άψογα) και την 

δεξιοτεχνία του ρήτορα, πάλλεται μια εκφορά ενός εκπληκτικού μισογυνισμού της 

πολιτισμού μας, συνοδευμένο από μια αναίδεια δίχως όρια η οποία επιτρέπει να βάλλει 

χέρι σε οτιδήποτε έχει αρθρωθεί εδώ και δεκαετίες καταρχήν από τον Λακάν τον ίδιο, 

στη συνέχεια από έναν αριθμό συναδέλφων μας της κοινότητας μας και από εμένα 

την ίδια μεταξύ αυτών από την παρέμβαση μου του 1992 για το pastoute (μηόλη). 

 

Μια αλλαγή στάσης ενδείκνυται εδώ σε σχέση με την γνώση. Εκείνος καταρχήν που 

παρουσιάσθηκε, πολύ δίκαια, ως ο αναγνώστης, ο σχολιαστής, δεν ικανοποιείται 

πλέον από το να αντιπροσωπεύει τον λακανικό προσανατολισμό και έχει αρχίσει να 

τοποθετείται ως … ο επινοητής. Δεν θα σταματούσαμε να φτιάχνουμε καταλόγους με 

ότι ισχυρίζεται ότι έχει επινοήσει από τις ιδέες του Λακάν ξεκινώντας από «το ασυνείδητο 

που ερμηνεύει» (Οκτώβριος 1995) έως το «σύντροφος σύμπτωμα» (Απρίλιος 1998). 

 

Ο προσανατολισμός, ήταν παρ’ όλα αυτά μια ωραία έννοια για να πούμε ότι με 

τον Λακάν δεν υπάρχει δυνατή ορθοδοξία, διότι δεν υπάρχει σύστημα και ότι επομένως 

καμία θέση δεν μπορεί να ειπωθεί ότι είναι η θέση του Λακάν, ούτε ακόμη, ότι το 

ασυνείδητο είναι δομημένο όπως ο λόγος, τελικά. Όμως εκεί, ανακαλύπτει κανείς με 

κατάπληξη ότι η αποκλεισμένη πρόταση που θα έλεγε: «η θέση του Λακάν είναι αυτή», 

αφήνει θέση  σε μια πρόταση αναπλήρωσης, εφαρμοσμένη σε κάθε τμήμα του 

κειμένου που σχολιάζεται και λέει: «αυτό, είναι η θέση του Miller». Είναι όντως μια 

ταχυδακτυλουργία και μάλιστα μια πραγματική «μετακόμιση» των επινοήσεων για να 

πάρουμε εκ νέου μια έκφραση που ο Λακάν χρησιμοποιούσε το 1970 για τους μαθητές 

του. Το αποτέλεσμα είναι απλό: εάν αναφέρεστε στον Λακάν, τότε κλέβετε τον Miller. Ως 

εάν ανάγνωση και σχόλια διακινούτανε από μια μυστηριώδη αρετή ευχαριστίας: φάτε 

και πιείτε, εάν είναι το τραπέζι του Λακάν, θα παρευρεθείτε ίσως στο τέλος του τέλους 

στην μετουσίωση (transsubstantiation) του ονόματος! 

 

Μίλησα για μια αλλαγή θέσης, όμως ίσως ήταν υπαρκτή εξαρχής, πιο διακριτικά. 

Δείτε στην σελίδα 23 της Συνέντευξης για το Σεμινάριο με τον Φρανσουά Ανσερμέ, 

δημοσιευμένο με την καλή φροντίδα του Navarin. Θα δείτε εκεί ότι σχολιάζει, σε σχέση 

με την έκδοση του Σεμιναρίου του Λακάν το εκφερόμενο του «θελήσαμε εδώ να 

μετρήσουμε για τίποτα» το οποίο από μόνο του θα μπορούσε να αναγνωσθεί με το 

εξής διπλό νόημα: «Μετρώ για τίποτα, δηλαδή μπαίνω σε μια τέτοια θέση, στην οποία 

μπορώ να γράψω εγώ (je) και αυτό το εγώ (je) είναι εκείνο του Λακάν». Περίεργος 

μεταβατισμός του υποκειμένου… και υπό αυτή την προϋπόθεση, γιατί να μην 

φθάσουμε μέχρι να πούμε, όπως το έκανε ο Laurent, για να δικαιολογήσει τον 

μοναδικό αναγνώστη, ότι έθεσε το αντικείμενο του στην θέση του αντικειμένου του 

Λακάν; Έκδοση new look της μετενσάρκωσης, ίσως. 

 

Το όλο και η ολόφραση 

 

Επικαλούμαι εδώ το άτομο, γιατί μέσα σ' αυτήν την περιπέτεια, υπάρχει 

ενδεχόμενο(contigence) και το οποίο οφείλεται στο άτομο, για την ακρίβεια. Αλλά 

εκείνο το οποίο δεν είναι ενδεχόμενο, είναι οι συνέπειες οι οποίες προκύπτουν από αυτό 

και οι οποίες επιβάλλονται σε όλους τους συμμετέχοντες. Θα επικαλεστώ δύο. Η πρώτη 

αφορά την ίδια την διδασκαλία του Λακάν, η δεύτερη, τον αναλυτικό θεσμό. 

 

Πιστεύω ότι η Μια ανάγνωση μεταμορφώνει το ίδιο το έργο, το οποίο, δεν φτιάχνει 

σύστημα, όπως έχω ήδη πει, υπάγεται μάλλον στην λογική του μη-όλου. Αναμφίβολα, 

είναι αυτό το οποίο αιχμαλώτισε τον Miller στην αρχή, αυτή η ανήκουστη ομιλία, μιας 
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ακαταμάχητης λογικής και η οποία όμως γλιστράει στην σύλληψη: τον γοήτευσε σε 

σημείο που την έκανε για πάντα τον σύντροφό του. Σύντροφο μη- όλο. Όπου τίθεται το 

ερώτημα, όπως σε κάθε ζευγάρι, πως τον μεταχειρίζεται αυτόν τον σύντροφο. Θα ήταν 

πάρα πολύ μεταφορικό να πει κανείς ότι αναζητά να τον κατακτήσει, μάλλον θα έλεγα 

ότι τον οδηγεί να περάσει στο όλο. Εξαρχής μ' εντυπωσίασε, θετικά εξάλλου και είναι 

μια εργασία η οποία έχει στα δικά μου μάτια την αξία της, μ' αυτήν την τόσο μεθοδική 

προσπάθεια και την εκ νέου επαναληπτική διεργασία με το πέρασμα των χρόνων, για 

να επιβάλλει το Ένα μιας ενιαίας (unaire) προβληματικής σ' ένα κείμενο το οποίο 

επιδέχεται, σίγουρα αρκετά νέα φώτα, βέβαια, το οποίο, όμως παραμένει πάντα 

ατίθασο. Έχω ζήσει επίσης, επαναλαμβανόμενα, την εμπειρία, πόσο το κείμενο, όταν 

επανέρχεται κανείς σ' αυτό, κρατά μια δύναμη αινίγματος η οποία  αψηφά την 

εμφυσημένη σαφήνεια καθώς επίσης και ένα βαθμό έλλειψης υπόστασης 

(inconsistance) που ξεπερνά το Ένα. 

 

Στην λογική, το να περάσει κανείς το κείμενο στο όλο, σημαίνει, ότι θέτει κανείς τον 

εαυτό του ως τον Ένα που υπάρχει για να συγκροτήσει το έργο μη-όλο σε κλειστό 

σύνολο. Αυτή η λογική είναι η ίδια η λογική όπως εκείνη του πατέρα. Δικαιολογεί 

αναμφίβολα, εκείνο το οποίο παρουσιάζεται υπό τη μορφή των καταχρήσεων την 

οποία κατήγγειλα προ ολίγου, δηλαδή ότι ό,τι συλλέγει από αυτή τη διδασκαλία 

καταλήγει στο να το θεωρεί ως το παιδί του πνεύματος του. 

 

Όσον αφορά την συνέπεια στην ομάδα, το μονοπώλιο και η επισώρευση των δύο 

εξουσιών σε ένα μοναδικό άτομο το οποίο τις χρησιμοποιεί για να νομοθετεί πάνω 

στην ίδια την γνώση, πράγμα το οποίο υπερβαίνει τον προσανατολισμό που χρειάζεται 

να δοθεί στην εργασία του συνόλου και παράγει αυτό το οποίο ονομάζω την 

θεσμισμένη ολόφραση, που είναι το ίδιον της σέκτας και το οποίο καθιστά σε κάθε 

περίπτωση αδύνατον το πέρασμα. 

 

Η ολόφραση, εάν ακολουθήσετε την θεώρηση μέσα στην διδασκαλία του Λακάν, 

εκθλίβει το σημαίνον διάστημα, οδηγώντας το πολλαπλό στο ένα: το πολλαπλό των 

σημαινόντων της φράσης στο ένα της ενιαίας λέξης ή της μιας και συμπαγούς 

σημασίας. Η ολόφραση είναι μια συρραφή, θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά ειδικού 

τύπου. Δεν κλείνει το σημαίνον διάστημα με την φαντασίωση, το περιορίζει με το 

κόλλημα των όρων. «Λήψη μαζικά» λέει ο Λακάν, η οποία αποκλείει την παρουσία του 

(x) της εκφοράς, μ' άλλα λόγια, αυτού που δεν το γνωρίζει η αλυσίδα των 

εκφερόμενων. 

Άρα, αυτή η παρουσία του (x) του υποκειμένου, είναι ακριβώς εκείνο το οποίο 

περιορίζει την συμφυή υποβολή στην ομιλία και στο σημαίνον. Εδώ, καταλαβαίνουμε, 

την σύνδεση που εγκαθιδρύει ο Λακάν με την νοητική καθυστέρηση, εφόσον ο 

καθυστερημένος είναι πράγματι εκείνος ο οποίος ταυτίζεται με μια σημασία η οποία 

είναι μια, προερχόμενη από τον Άλλο. 

 

Προφανώς αυτή η ευπείθεια δεν είναι έλλειψη εξυπνάδας. Το βλέπουμε με τον 

Πλάτωνα, είναι τόσο πειθήνιος στον λόγο που καθιστά τους όρους ως υπόσταση 

στον ουρανό των αιωνίων ιδεών. 

Η θεσμισμένη ολόφραση, ως μαζική λήψη του S1 και του S2 έχει μια εμβέλεια η 

οποία εξαπλώνεται στο συλλογικό: ορίζει το καθεστώς της σέκτας. 

Οτιδήποτε είναι σέκτα, έλεγε ο Miller για να δικαιολογήσει ότι ήμασταν μια σέκτα-

πράγμα που το βεβαιώνει επίσης.  

Αλήθεια ή ψέμα; φαινομενολογικά είναι ψέμα. Όμως ο Miller κάνει εδώ όπως ο 

Rousseau, ο οποίος έλεγε: ας αρχίσουμε με το να παρακάμψουμε τα γεγονότα, με μια 

υπέρμετρη κίνηση εξαφανίζοντας το ολοφάνερο. 

 

Τι είναι αυτό όμως που δικαιολογεί το λεχθέν; Η ίδια η δομή, η οποία ενέχει το σημείο 

όπου ο Άλλος λείπει. Και μόλις ο Άλλος λείπει ώστε να παραγεμίσει με γνάφαλα το 

αληθές, κάθε διαβεβαίωση επομένως, όσο και να φαίνεται αποδεδειγμένη, όσο και να 
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την συμμερίζεται ένας αριθμός λίγο έως πολύ μεγάλος, σε όποιον τομέα και να ανήκει, 

θρησκευτικό, φιλοσοφικό, ηθικό ή ακόμη λογικό, κάθε διαβεβαίωση λοιπόν, 

προϋποθέτει την συναίνεση, η οποία, εάν δεν προέρχεται από τον 'άλλο, δεν θα 

μπορούσε παρά να έρθει μόνο από το… αυτό (ça). Με άλλα λόγια: μια διαβεβαίωση 

δεν είναι ποτέ δεκτή, σε τελική ανάλυση, παρά λόγω προτίμησης -για να  

χρησιμοποιήσουμε πάλι την λέξη-όρο που ο Κάντ τηρεί για τις κρίσεις αισθητικής. Ή 

ακόμη, αναφέρω τον Λακάν στο «Etourdit», «H κρίση, μέχρι τελευταίας , δεν είναι παρά 

φαντασίωση», η ίδια η ηθική κρίση, την οποία ο Κάντ θέλει να ανυψώσει στο καθολικό, 

δεν είναι τίποτα άλλο παρά κρίση προτίμησης, μ' άλλα λόγια, επιλογή απόλαυσης- 

πράγμα το οποίο αποδεικνύει το άρθρο του Λακάν «Kant και Sade». 

 

Η συνέπεια , είναι ότι εκεί που πιστεύουμε ότι συμφωνούμε σε λόγους μέσω της 

οδού της αποδεικτικής του επιχειρήματος, οι προτιμήσεις προεδρεύουν μυστικά, κάθε 

συμμεριζόμενη πεποίθηση ενέχοντας μια ομογενοποιημένη απόλαυση. 

Η φράση «κάθε τι είναι σέκτα», βασίζεται πάνω σ' αυτήν τη δομή. Όμως, μ' αυτήν 

την προϋπόθεση, γιατί να μην πούμε ότι η ίδια η ομάδα Μπουρμπακί ήταν μια σέκτα 

και ότι ο Διαφωτισμός και ο σκοταδισμός, είναι το ίδιο επίσης; 

Η σέκτα, όντως, προσθέτει κάτι τι στην δομή έλλειψης υπόστασης του Άλλου. 

Προσθέτει εκείνο που αυτή η δομή δεν ενέχει διόλου, δηλαδή ότι η κρίση ενός, μ' άλλα 

λόγια η προτίμηση ενός, αξίζει για όλους. 

 

Όταν βάζει κανείς το σύμπτωμα ενός σε κοινό παρανομαστή έχει μια διπλή 

επίπτωση: την ώθηση προς την θυσία και την ηλιθιότητα (débilitisation). Άκουσα 

σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο, την αναφορά σ' ένα δικαστήριο που γίνεται αυτή τη 

στιγμή ενάντια σε μια σέκτα όπου τα παλιά μέλη υπερασπίζονται εις το όνομα του 

γεγονότος ότι θυσίασαν για αυτή όλα τους τα αγαθά και έχοντας πλέον βγει από την 

απάτη, βρίσκονται στην ψάθα. Γνωρίζουμε εξάλλου ότι η θυσία μπορεί να φθάσει 

κάποιον στο σημείο να δώσει την ζωή του. Όσον αφορά την ηλιθιότητα, είναι ένα είδος 

επίσης θυσίας, εκείνο της «πιο ενδόμυχης κρίσης», όπου ο καθένας, βάζοντας την 

μοναδικότητα στην άκρη, ταυτίζεται με το κείμενο του ενός. Το να πούμε «είμαστε μια 

σέκτα» και «υποδεχόμαστε τις διαφορές» είναι μια κωμική αντίθεση. Εξάλλου, 

διασκέδασα πολύ, τα τελευταία δύο χρόνια, παρακολουθώντας τις νοητικές 

στρεβλώσεις ορισμένων συναδέλφων οι οποίοι έπρεπε από τη μια να εξηγούν ότι 

είμαστε όλοι εξαιρέσεις - απόλυτη διαφορά των συμπτωμάτων -, αλλά ότι, από την 

άλλη, δεν είμαστε τόσο εξαιρέσεις ώστε να μην επιτρέπεται να ταυτιστούμε σε μια και 

μοναδική εξαίρεση! 

Ας είμαστε ξεκάθαροι: κάθε τι δεν είναι σέκτα, αν και κάθε τι είναι ζήτημα επιλογών 

απόλαυσης. Εκπλήσσομαι που πρέπει να το υπενθυμίσω. Η σέκτα προϋποθέτει το 

ολοφρασμένο λόγο, ο οποίος θυσιάζει στο σύμπτωμα ενός.  «Να το πιστεύουν» γίνεται 

επομένως κανόνας. Και γιατί όχι, εάν αυτό αρέσει, εξάλλου; Μόνο που αυτό δεν 

ταιριάζει με την ψυχανάλυση. 

 

Και κυρίως, ας μην συγχέουμε τον αρχηγό της σέκτας με την πατρική εξαίρεση. 

Εκείνη δεν θεμελιώνει την ενοποίηση των απολαύσεων που καθορίζει τον ενιαίο λόγο. 

Ο πατέρας δεν προσφέρει το σύμπτωμα του για μοιρασιά, δίνει μόνο το μοντέλο μιας 

πιθανής λύσης στον ευνουχισμό, η οποία, είναι μοναδική για όλους, οι λύσεις 

μπορούν να είναι του ιδίου τύπου χωρίς να είναι ταυτόσημες. Υπάρχει εξάλλου, ας το 

σημειώσουμε, μια συνάφεια πραγματική, μεταξύ του αποκλεισμού που διατηρεί ο 

λόγος της επιστήμης, η παρακμή του πατέρα και ο σημερινός πολλαπλασιασμός των 

σεκτών. 

 

Φθάνω στο συμπέρασμα. Το ότι μπορεί κανείς να χειρίζεται τις απολαύσεις για να 

τις συγκεντρώνει είναι ένα γεγονός. Είναι χρήσιμο για να κυβερνά, όμως είναι το 

 
 Η έκφραση βρίσκεται μέσα στο άρθρο « 'Η κατεύθυνση της θεραπείας » ο Λακάν την 

εφαρμόζει στην μίζα του αναλυτή μέσα στην θεραπεία. 
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αντίθετο το να αναλύει κανείς. Το πέρασμα το οποίο έχει υπόσταση μέσα από τον λόγο 

του Λακάν δεν στοχεύει στο να κυβερνά κανείς και είναι επίσης ασυμβίβαστο με την 

σέκτα. Κάτι επιπλέον από ασυμβίβαστο: έχει μια λειτουργία αντί-σέκτας. Τελικά, δεν 

πρέπει να εκπλήσσεται κανείς, ότι η Σχολή της ολόφρασης, της λήψης μαζικά των δύο 

εξουσιών, η οποία καθιστά την διαδικασία του αποχωρισμού αδύνατη, έχει και στις δύο 

κρίσεις πιαστεί επαναλαμβανόμενα, στα αποτελέσματα της διαδικασίας του 

περάσματος. Και βλέπουμε το στοίχημα που βάζει: να λυγίσει το πέρασμα στην 

πολιτική θέληση του ενός ιεραρχικά, ενάντια στο οποίο είχε δημιουργηθεί. Όμως από 

το ένα στο άλλο, πρόκειται για ένα ερώτημα ζωής ή θανάτου. 

 

Υπολείπεται λοιπόν να επανέλθουμε στην επιλογή του Λακάν, όσο και αν είναι 

ακραία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιανουάριος 1999                                                   Μετάφραση: Μαργαρίτα Νικολαΐδου  
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Μαργαρίτα Νικολαΐδου: Η εκπαίδευση-

διαμόρφωση του αναλυτή και το τέλος της 

ανάλυσης 
 

 

Θέλω να σταθώ στο σημείο εκείνο που αφορά την αναγνώριση του ψυχαναλυτή 

στην Σχολή. Ας θυμηθούμε το σημείο εκείνο της συζήτησης από τον Γενικό Επίτροπο 

των κριτηρίων που θέλησε να θέσει ο ίδιος ως απαραίτητα για την ονομασία του 

Αναλυτή της Σχολής μετά το πέρασμα. Τα πολιτικά και επιστημονικά κριτήρια 

επαρκούσαν ακόμα και εάν το κλινικό κριτήριο δεν ήταν παρόν, αλλοιώνοντας έτσι 

τελείως την αξία του περάσματος.  

Ο Λακάν κάνει την πρόταση για το πέρασμα το 1967 για τον ψυχαναλυτή στην 

Σχολή, όπου προτείνει τον τρόπο με τον οποίο ο αναλυτής μπορεί να γίνει αναλυτής 

της ίδιας της εμπειρίας της Σχολής και υπεύθυνος της προόδου της, ήδη οι όροι αυτοί 

δεν είναι απλοί. Όμως αυτό που θέλει να φέρει μ' ένα επιστημονικό τρόπο με το 

πέρασμα είναι η πρόοδος της ψυχαναλυτικής γνώσης. 

 

Υπάρχει ένα πραγματικό το οποίο παίζεται στην εκπαίδευση του αναλυτή και 

προτείνει πάνω σ' αυτό το πραγματικό να δημιουργηθούν οι ήδη υπάρχουσες 

εταιρείες. Πολύ συχνά υπογραμμίζει ότι η παραγνώριση αυτού του πραγματικού, η 

απάρνησή του προκαλεί φαινόμενα ιεραρχίας μέσα στον θεσμό. Εκεί δηλαδή όπου 

κάτι δεν μπορεί να ειπωθεί και να επεξεργαστεί, υπάρχει δημιουργία ιεραρχίας όταν 

υπάρχει κενό ψυχαναλυτικής σκέψης. Το ζήτημα της εκπαίδευσης του αναλυτή είναι 

κατεξοχήν κλινικό, διότι ανάλογα με την θέση που έχει ένας ψυχαναλυτικός θεσμός ως 

προς αυτό, δηλώνει και προτάσσει μια ανάλογη επεξεργασία της αναλυτικής 

διαδικασίας και διεύθυνσής της.   

 

Ο Φρόιντ στο τέλος της ζωής του μας δίνει ένα κείμενο του 1937 για την 

περατωμένη και μη περατωμένη ανάλυση. Καταλήγει ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν 

αναλύεται στο τέλος, το οποίο επικεντρώνει στην δύναμη της ενόρμησης και το 

υπόλοιπό της, σε μια σύγκρουση που δεν μπορεί να λυθεί στη σχέση του υποκειμένου 

με τον πατέρα. Σε κάποιο άλλο κείμενο επίσης το 1925 που αφορά την ιστορία του 

ψυχαναλυτικού κινήματος μιλώντας για τις διαφορές και την απομάκρυνση του Jung 

και του Adler, κρίσεις του κινήματος στην εποχή του, αναφέρεται στο γεγονός ότι όπως 

και οι ασθενείς, έτσι και οι ψυχαναλυτές ορισμένες φορές επανέρχονται σε μια 

αντίσταση και μια απώθηση της γνώσης και της αλήθειας που τους επιτρέπει η 

ανάλυση του ασυνειδήτου. 

 

Τη δεκαετία του 1950 ο Λακάν κάνει κριτική στη θέση της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής 

Εταιρείας όσον αφορά στη λύση την οποία προτείνει για την εκπαίδευση του αναλυτή, 

την κατάληξη της διδακτικής ψυχανάλυσης σε μια ταύτιση με τον αναλυτή, μετά την 

παραγνώριση του ενορμητικού αντικειμένου, ταύτιση του υγιούς μέρους του εγώ. Μια 

διεκπεραίωση η οποία είναι μια καθησυχαστική λύση, δημιουργώντας έτσι μια σειρά 

ομοιότυπη υποκειμένων. 

 

Η πρόταση του περάσματος για τον Λακάν έρχεται ακριβώς σε μια αντίθεση μ' 

αυτήν την τυποποίηση, στηριζόμενη στην έκπληξη που μπορεί να φέρει μια επιπλέον 

επεξεργασία αυτού του πραγματικού στην ανάλυση. Απαιτεί μια μεγαλύτερη ελευθερία 

και επιμονή από την πλευρά του αναλυτή για να μπορέσει το υποκείμενο να φθάσει 

στο τελικό του ερώτημα και την επεξεργασία του δικού του ανυπόφορου, πέρα από τις 

οιδιποδειακές αναφορές και ναρκισσιστικές ταυτίσεις εκεί όπου αναδύεται το γεγονός 

 
Ημερίδα των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου, 11Δεκεμβρίου 1999, με θέμα «Είναι άραγε 

απαραίτητη  μια Σχολή για την ψυχανάλυση;»  
Πρόταση της 9ης Οκτώβρη 1967 για τον ψυχαναλυτή της Σχολής, Scilicet 1, éd: Seuil. 
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ότι το  το πιάσιμο μιας επιθυμίας δεν είναι τίποτα άλλο από εκείνο ενός μη είναι'', το 

καθεαυτό δυναμικό του κομμάτι που αναδύεται μετά από την αποκαθήλωση του 

Άλλου. 

 

Το πέρασμα από τη θέση του αναλύοντος στη θέση του αναλυτή γίνεται μέσα από 

αυτό το σημείο με την συνάντηση του υποκειμένου με την μοναξιά του είναι, τα σημεία 

του μετεωρισμού του, και της σιωπηρής απόλαυσης, την «δική του τρέλα». Στην οποία 

αντί να υποκύψει μπορεί να αναζητήσει τον τρόπο εξόδου, να γνωρίσει τις δια-

τυπώσεις της απόλαυσης του και να επινοήσει τον τρόπο με τον οποίο θα 

αποσπασθεί από αυτή. 

 

Στην κρίση που περάσαμε σ' αυτό το σημείο ήρθε να δοθεί εκ νέου πάλι μια 

απάντηση. Στη σχέση του υποκειμένου με το αντικείμενο της απόλαυσης και τη γνώση 

που αποκτά, έπρεπε να επικυρώνεται από κάποιο Άλλο, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο 

πάλι μιας μοντελοποίησης της ψυχανάλυσης. Μέσα από την αναζήτηση της 

ομοιομορφίας δημιουργούνται κανόνες και ρυθμίσεις του λέγειν και του πράττειν. Στην 

περίπτωση της Π.Ψ.Ε. ο διαφορετικός λόγος και άρθρωση γινόταν ανυπόφορος και 

μάλιστα σύμφωνα με τους κανόνες της ομαδοποίησης έστρεφε τον αρχηγό και την 

ομάδα του σ' εκείνο που διαφοροποιείται. Ο καιρός περνάει με την ρύθμιση της 

disputatio ένα προς ένα μέσα από τον Ένα που ερχόταν ως καλοθελητής να την λύσει. 

Είδαμε ότι η χρήση της διαδικασίας του περάσματος μετατοπίσθηκε από εκεί που την 

έθεσε ο Λακάν. Η επιθυμία για μια Σχολή που προσφέρει ιδανικό(α) κάνει την χρήση 

του περάσματος ανάλογη. Ζητιέται να κάνει κανείς το πέρασμα στην περίπτωση 

εισόδου στην Σχολή. Όλη αυτή η παρέκκλιση η οποία απασχόλησε και απασχολεί την 

κοινότητά μας οφείλετο σε μια μη ανοχή να δεχθούν ορισμένοι το διαφορετικό, το 

διαφορετικό στην εκφορά, στην ψυχαναλυτική σκέψη, στον τρόπο που κάποιο τον 

οδηγεί η αναλυτική έρευνα. 

 

Ο Λακάν δίνει την πρόταση για τον ψυχαναλυτή της Σχολής, στην φράση, ο 

ψυχαναλυτής γίνεται ψυχαναλυτής της εμπειρίας της Σχολής και να επιτρέψουμε στον 

καθένα με την εργασία του με την εμπειρία και με την αντίσταση απέναντι στην 

απώθηση να δημιουργηθεί μια νέα σχέση μεταξύ της Σχολής και της ψυχανάλυσης. Η 

ευθύνη του καθένα να μπορέσει να επεξεργαστεί αυτή την ιδιαίτερη σχέση με την 

ενόρμηση από την πλευρά της επιθυμίας και της απόλαυσης. 

 

Ποιες συνθήκες μπορούν να το επιτρέψουν αυτό για να διατυπωθεί μια 

ψυχαναλυτική κλινική από το τι είδους λύσης και μέσα από ποια στοιχεία της 

απόλαυσης και της επιθυμίας το υποκείμενο εμπνέεται για να γίνει ψυχαναλυτής. 

Μια τέτοια θέση δεν είναι ζήτημα απλό και μόνο αυστηρά θεσμικό. Είναι ζήτημα 

κλινικό και αφορά την ίδια την ψυχαναλυτική πρακτική καθώς επίσης και την σχέση της 

ψυχανάλυσης με τις άλλες πρακτικές. 

Προϋποθέτει βέβαια κάθε φορά να κάνουμε τον κόπο της επεξεργασίας του τι 

μπορεί να γίνει, ακούγοντας και τις διαφορετικές απόψεις. Μπορεί να έρθει κάτι γόνιμο. 

Εδώ βέβαια επιφυλάσσομαι ως προς το σημείο του τόπου όπου συναντιόνται οι 

ψυχαναλυτές.  

Είναι για να γράφουν και να γίνονται γνωστοί, είναι για να εκπαιδεύσουν και να 

ερευνήσουν την ψυχανάλυση; Τότε οφείλουν καταρχήν να επεξεργαστούν από κοινού 

έστω και ορισμένοι τις επιστημονικές βάσεις αυτής της συνεργασίας και τους στόχους, 

τους λόγους αποτυχίας των προηγούμενων εμπειριών, δεν πρόκειται για χαρτί 

κατηγορίας αλλά για μια εμπειρία που οδηγεί σε γνώση, στην γνώση που είναι πέρα 

από την ανάγνωση μόνο των οιδιπόδειων σχέσεων, εκείνη που διαμορφώνεται για 

κάθε υποκείμενο αναλύοντα μέσα από την διερεύνηση της σχέσης του με το 

πραγματικό και την ανάληψη ευθύνης του μέσα από την ψυχανάλυση. 
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Ιωάννα Βισβίκη: «Θέλω να θυμηθώ αυτό που θέλω 

να ξεχάσω» 
 

 

Η Αγγελική είναι μια νέα κοπέλα 19 χρονών. Έχει έναν αδερφό μεγαλύτερο κατά δύο 

περίπου χρόνια από εκείνη. Ζει με την μητέρα της και τον αδερφό της. Ο πατέρας της 

αυτοκτόνησε όταν εκείνη ήταν 4 περίπου χρονών. Το γεγονός το μαθαίνει πρόσφατα, 

2-3 μήνες πριν. Από τότε «γκρεμίστηκαν όλα γύρω της». Η ίδια ήξερε ότι ο πατέρας της 

σκοτώθηκε στην οικοδομή που δούλευε, έτσι όπως της είχε πει τότε η μητέρα της. Από 

τότε, της μπαίνει στο κεφάλι η ιδέα ότι θα ήθελε να «φύγει» κι εκείνη μαζί του, γιατί δεν 

βρίσκει νόημα στη ζωή της. 

 

Στις αμέσως επόμενες συνεδρίες, η Αγγελική μιλά συχνά για το χαμό του πατέρα 

της, λέγοντας ότι αισθάνεται βαθιά μέσα της μια θλίψη και μια έντονη λύπη. 

Βασανίζεται διαρκώς από το ερώτημα μήπως φταίει εκείνη που δεν έκανε κάτι για να 

κρατήσει στη ζωή τον πατέρα της. Επαναλαμβάνει συχνά από τότε, την ανησυχία της 

μήπως ήταν εκείνη που τον άφησε να φύγει. Λέει πάντα τη λέξη «φύγει» και καθόλου τη 

λέξη «πέθανε». Όταν αναφέρω εγώ τη λέξη, μου λέει ότι εκείνη δεν τον αισθάνεται να 

έχει πεθάνει γιατί ποτέ δεν έχει πάει να δει τον τάφο του. Αυτό της ήταν κάτι 

απαγορευμένο και η ίδια δεν τολμούσε να το κάνει μόνη της γιατί θα στενοχωρούσε τη 

μητέρα της.  

 

Η διαδρομή μέσα από τη θλίψη 

 

Η Αγγελική περιγράφει τον εαυτό της ως «κλειστή και απομονωμένη» από τους 

άλλους γύρω της και αναρωτιέται μήπως γι’ αυτό το λόγο δεν έδειξε στον πατέρα της 

την αγάπη που έπρεπε για να μην αποφασίσει εκείνος να πεθάνει. Από τότε που ήταν 

μικρή, θυμάται ότι αισθανόταν λυπημένη και την κούραζε αφάνταστα το γεγονός ότι 

έπρεπε να είναι πάντα χαμογελαστή μπροστά στους άλλους, τη μητέρα, την 

οικογένεια, τους φίλους και να μην δημιουργεί προβλήματα. Δεν μπορούσε να είναι ο 

εαυτός της, να κλάψει ή να στενοχωρηθεί μπροστά τους κι έτσι όταν ήθελε να το κάνει 

αυτό, κλεινόταν στο δωμάτιό της  και έκλαιγε μόνη για να μην την βλέπουν. 

 

Στο σχολείο η Αγγελική επαναλαμβάνει την τελευταία χρονιά, γιατί πέρσι έμεινε στην 

ίδια τάξη, επειδή δεν μπορούσε να διαβάσει, καθώς ήταν συνεχώς αφηρημένη. Στις 

σχέσεις της με τους συμμαθητές της είναι αρκετά απόμακρη και κάνει παρέα μαζί τους 

μόνο για να γελάσει και να ξεχαστεί. Και μετά, ξαναμπαίνει στη θλίψη της. Μετά από μια 

ξαφνική λιποθυμία σε σχολική εκδρομή και τη φροντίδα που της δείχνουν οι γύρω της, 

ανοίγεται στη συγκάτοικό της και της εκμυστηρεύεται πολλά πράγματα από τη ζωή 

της, με την οποία γίνονται φίλες. Ήταν η πρώτη φορά που μιλούσε για τον εαυτό της. 

Από τότε, αρχίζει να κάνει στενή παρέα με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Όμως, λίγο καιρό 

μετά, η συμπεριφορά της φίλης της αλλάζει: προσπαθεί να τη συμβουλεύσει για 

διάφορα πράγματα, παίρνει πρωτοβουλίες για λογαριασμό της και αρχίζει να της 

«καθορίζει τη ζωή», πού θα πάει, πότε θα βγει, τι θα διαλέξει να φορέσει. Αυτό την κάνει 

να μετανιώσει που ανοίχτηκε και της μίλησε, γιατί τώρα εκείνη ξέρει τη ζωή της και τα 

μυστικά της και αυτό ήταν κάτι που δεν ήθελε. Ήθελε να τα κρατήσει τα πράγματα καλά 

κρυμμένα μέσα της! 

 

Στην οικογένειά της, πάντα, αισθανόταν έντονη την «υποκρισία». Ενώ, συνέβαιναν 

«πράγματα και θαύματα», όλοι φέρονταν σα να μην συνέβαινε τίποτα! Δεν το εκφράζει 

όμως στους δικούς της για τον ίδιο πάλι λόγο: μην στενοχωρήσει τη μητέρα της. 

Μερικές φορές, έχει μια έντονη νευρικότητα και θέλει να σπάσει γύρω της πράγματα, 

αλλά ποτέ δεν το κάνει. Έτσι, προκειμένου να ηρεμήσει, παίρνει κρυφά ηρεμιστικά χάπια 

 
 Παρουσίαση στο κλινικό Σεμινάριο του Φόρουμ του Λακανικού πεδίου τον Μάρτιο του 2003. 
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από την τσάντα της μητέρας της. Περιγράφει τη σχέση με τη μητέρα της αρκετά στενή. 

Φαντάζεται ίδια πράγματα με εκείνη και βλέπει ίδια όνειρα. Την αγαπάει πολύ, αν και δεν 

μπορεί να της το πει γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμη. Μόνο μετά από αρκετές συνεδρίες, 

εμφανίζει σιγά-σιγά, ένα θυμό προς εκείνη που δεν μπόρεσε να κρατήσει «ζωντανό» 

τον άντρα της. Σκέφτεται ότι αν δεν της δημιουργούσε πρόβλημα η σκέψη ότι η μητέρα 

της θα πονέσει πολύ, αν εκείνη «φύγει», τότε θα αυτοκτονούσε κι εκείνη. Βγάζει συχνά 

έντονο θυμό για εκείνη, θέλει πολλές φορές να την πληγώσει, μην λέγοντάς της ποτέ 

πως την αγαπάει και μη φροντίζοντας η ίδια τον εαυτό της, πράγμα που στενοχωρεί τη 

μητέρα της. 

 

Εκφράζει ένα «μίσος» προς τον παππού της (από την πλευρά της μητέρας), ο 

οποίος έβρισκε πάντα τον τρόπο να «τις κάνει να υποφέρουν, εκείνη και η μητέρα της». 

Διακρίνει στο βλέμμα του ότι είναι ένας «κακός άνθρωπος που προσποιείται ότι όλα 

είναι καλά». Λέει ότι για δικούς του λόγους, ο παππούς απουσιάζει κατά διαστήματα 

από το σπίτι και μάλιστα, κάποια εποχή, έλειψε για αρκετό καιρό και όταν γύρισε, όλοι 

προσποιούνταν ότι τα πράγματα έφτιαξαν. Τον θεωρεί υπαίτιο που αυτοκτόνησε ο 

πατέρας της και που δημιουργήθηκαν τόσα προβλήματα στην οικογένειά της. Αυτό 

προσπαθεί να το εξηγήσει λέγοντας ότι ο παππούς της είχε εξαναγκάσει τη μητέρα της 

να παντρευτεί σε μικρή ηλικία, στα 18 της, ενώ εκείνη ήθελε να σπουδάσει και να 

ασχοληθεί με άλλα πράγματα. 

 

Οι συναντήσεις 

 

Απ’ την αρχή των συναντήσεών μας, παρόλο που αποφεύγει σταθερά τη 

βλεμματική επαφή, ο λόγος της παρουσιάζεται συγκροτημένος και ανοιχτός σε 

συνδέσεις και επεξεργασία. Όταν δυσκολεύεται να μιλήσει ή αισθάνεται θλιμμένη, 

επαναλαμβάνει μια κίνηση του κορμού του σώματος της κάνοντας μπρος-πίσω και 

κοιτώντας προς το πάτωμα. Στην 5-6 συνάντησή μας, την πιάνει μια έντονη επιθυμία 

να επισκεφτεί τον τάφο του πατέρα της και είναι πολύ θυμωμένη που αυτό δεν της 

επιτρέπεται. Φαντάζεται επίσης ότι μπορεί όλοι να της λένε ψέματα και ότι ο πατέρας 

της μπορεί να ζει και να μην έχει πεθάνει. Λίγες συνεδρίες μετά, αυτή η επιθυμία 

εξαφανίζεται και φαίνεται αυτό να το ξεχνά. 

Φαίνεται να βρίσκει τις συναντήσεις μας ως το χώρο όπου μπορεί να μιλήσει 

επιτέλους για τις μαύρες σκέψεις της και ιδιαίτερα για το θάνατο του πατέρα της και την 

επιθυμία της να πεθάνει. Λέει ότι θέλει να ξεχάσει, αλλά δεν μπορεί, να ξεχάσει κάτι που 

δεν ξέρει τι είναι. Σημαντικό είναι ότι συνδέει τη διάθεσή της να ξεχάσει με την όλη 

συμπεριφορά της, τον τρόπο που ζει και που υπάρχει μέσα από τη θλίψη, την 

απομόνωση και τη χρήση χαπιών. Συχνά, μιλά για το νόημα που της λείπει στη ζωή της 

και θεωρεί τον εαυτό της «άχρηστο και ανίκανο» να ζήσει. Μερικές φορές, μένει 

εγκλωβισμένη μέσα σ’ αυτές τις λέξεις και τις επαναλαμβάνει πεισματικά, χωρίς να 

μπορεί να ξεφύγει.  

 

Η αναζήτηση του πατέρα – το όνειρο 

 

Η Αγγελική μου διηγείται ένα όνειρο- όραμα που είδε λίγες μέρες πριν.   

Ένα βράδυ ετοιμάζεται να ξαπλώσει ξέροντας ότι θα πεθάνει. Κάνει μπάνιο, βάζει το 

καλό της νυχτικό και ξαπλώνει σίγουρη ότι ήρθε η ώρα να πεθάνει. Εκείνη τη στιγμή, 

αισθάνεται αποφασισμένη να «φύγει» και να πάει να βρει τον πατέρα της. Τότε, βλέπει 

τη ντουλάπα του δωματίου της να ανοίγει και αισθάνεται τον πατέρα της να βγαίνει 

από κει μέσα και να έρχεται κοντά της. Της λεει ότι εκείνος είναι κοντά της και από δω 

και στο εξής, θα την προστατεύει και θα την φροντίζει από κει που είναι, επίσης ότι δεν 

ήρθε ακόμα η ώρα της να πεθάνει και ότι αυτό θα γίνει μετά από πολλά χρόνια, ότι την 

αγαπάει και θέλει εκείνη να ζήσει. Το πρωί που ξυπνά, βρίσκει ανοιχτή τη ντουλάπα, 

απόδειξη ότι αυτό δεν ήταν απλώς ένα όνειρο. 

Στη συνεδρία αυτή, η Αγγελική είναι ήρεμη. Μιλάει αρκετά και φαίνεται σαν να έχει 

απαλλαγεί από τα σημάδια της θλίψης και της μελαγχολικής της διάθεσης που τη 
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συνόδευαν σε όλες τις προηγούμενες συναντήσεις μας. Είναι χαρούμενη, όπως τότε 

που ήταν μικρή και είχε ακόμα τον πατέρα της. Ανακαλεί μια στιγμή από το μακρινό της 

παρελθόν και θυμάται μια φορά που καθόταν στην αγκαλιά του  και γελούσαν και οι 

δυο. Διηγήθηκε το όνειρό της στη μητέρα της και συζήτησε με εκείνη, μετά από πάρα 

πολύ καιρό, για το θάνατο του πατέρα της και για το πώς νιώθει για εκείνον. Οι 

συνεδρίες που ακολουθούν, φέρνουν αλλαγές. Στο σχολείο συμμετέχει στις συζητήσεις 

των συμμαθητών της και αισθάνεται πιο κοντά τους. Νιώθει ότι δεν είναι τόσο 

θυμωμένη με τον πατέρα της και φαντάζεται ότι για να επιλέξει εκείνος να πεθάνει θα 

είχε ένα «καλό λόγο».Τώρα, ξέρει ότι ο πατέρας της είναι δίπλα της και την φροντίζει. 

Παρόλο που καμιά φορά αισθάνεται ακόμα τη θλίψη της που την μπερδεύει, 

αισθάνεται καλύτερα με τον εαυτό της. Μιλάει για την επιθυμία της να τελειώσει το 

σχολείο και να βρει δουλειά.  θα της άρεσε να κάνει κάτι με τα χέρια, όπως το να 

ζωγραφίζει. Από τη συνεδρία του ονείρου και έπειτα, η Αγγελική σταματά τη 

στερεότυπη κίνηση του μπρος-πίσω που συνήθιζε να κάνει με τον κορμό του σώματός 

της. Ο λόγος της αποκτά μια αμεσότητα και αρχίζει να χαμογελά και να 

αυτοσαρκάζεται σχεδόν με χιούμορ. 

 

Η διαμόρφωση ενός αιτήματος 

 

Η Αγγελική θα έρθει για τέσσερις μήνες και μια φορά την εβδομάδα. Λόγω της 

ιδιαίτερης δομής και λειτουργίας του Κέντρου παραπέμφθηκε να συνεχίσει μια δουλειά 

με τον εαυτό της με κάποιον εκτός πλαισίου, εφόσον πλέον το επιθυμούσε. Δεδομένου 

λοιπόν του συγκεκριμένου εργασιακού πλαισίου, με δική μου προτροπή συζητώ το 

θέμα της παραπομπής της. Δίνω χρόνο για τη συζήτηση του θέματος της έναρξης 

μιας ανάλυσης. Σ’ ένα πρώτο χρόνο, ταράζεται όταν της λέω ότι θα μπορούσε να 

συνεχίσει με άλλον αυτή τη δουλειά. Μου μιλάει για τη δυσκολία της και σχεδόν το θυμό 

της προς εμένα που αισθάνεται ότι «την εγκαταλείπω», όπως ο πατέρας της. 

Παράλληλα, διαπιστώνει τη δυσκολία της να «ανοιχτεί» σε κάποιον άλλο, πράγμα που 

αποκαλεί πρόβλημά της. Ωστόσο, αισθάνεται πως αυτό θα ήταν ένα σημαντικό βήμα 

στη ζωή της γιατί δεν θέλει να σταματήσει εδώ. Θέλει να προχωρήσει και να καταλάβει 

περισσότερο τον εαυτό της, όσο κι αν το φοβάται: «μια καινούργια σχέση με έναν 

άνθρωπο»!  Στην τελευταία συνεδρία, η Αγγελική έρχεται, κάθεται και λέει: «Είμαι έτοιμη». 

Όταν τη ρωτώ για ποιο πράγμα είναι έτοιμη, μου λέει: «Για να θυμηθώ αυτό που θέλω 

να ξεχάσω. Τώρα, ξέρω ότι τα χάπια ή η λύπη μου δεν με κάνουν να ξεχνώ, όπως 

νόμιζα. Μου χρειάζεται να θυμηθώ. Εξάλλου αυτό κάνω όλη την ώρα που είμαι μόνη 

μου, μακριά από όλους τους άλλους»! «Δεν περίμενα ποτέ ότι το να μιλήσω θα είχε 

κάποιο νόημα για μένα». 

 

Σκέψεις και σχόλια 

 

Είναι εμφανή, τα σημάδια μιας καταθλιπτικής διάθεσης, τόσο στο βλέμμα της 

Αγγελικής που είναι άδειο αποφεύγοντας την επικοινωνία και την επαφή, όσο και στο 

θλιμμένο ύφος της, αλλά και στις εκρήξεις κλάματος που συχνά εμφανίζει στις πρώτες 

συνεδρίες. Ωστόσο η Αγγελική είναι μια νέα κοπέλα που διαθέτει μια εξαιρετική 

ικανότητα στην έκφραση και την επεξεργασία του λόγου. Ο λόγος της ξεφεύγει εύκολα 

από την επιφάνεια και την απλή εξιστόρηση γεγονότων και συχνά είναι πλούσιος από 

συναισθήματα, σκέψεις και ιδέες που αποτελούν προσωπικά της ερωτηματικά τα 

οποία θέλει να διερευνήσει και να μοιραστεί. Η επικοινωνία της και η επαφή της μαζί 

μου μπορεί να είναι, σε ένα επίπεδο, μπλοκαρισμένη, αλλά δεν είναι καθόλου 

μονωμένη ή προβληματική. 

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν πρόκειται για μια περίπτωση ψυχωτικής διαταραχής 

με μανιοκαταθλιπτικό πυρήνα ή για μια νευρωτική διαταραχή με υστερικό χαρακτήρα. 

Συνεπώς, η διαγνωστική εκτίμηση που θα μπορούσε να γίνει εξαρχής, αποδεικνύεται 

μάλλον δύσκολη και έχει ανάγκη μιας πιο εκτεταμένης παρακολούθησης στο χρόνο 

που να ξεπερνάει τις πρώτες συνεδρίες. Πράγματι, η πορεία της δουλειάς με την 

Αγγελική δείχνει ότι η δύναμη στην επεξεργασία του λόγου που είναι ανοιχτός σε 
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συνδέσεις και νοήματα, είναι τόσο μεγάλη, έτσι ώστε να μπορεί να διαπραγματευτεί τις 

αγχογόνες καταστάσεις και τις ψυχικές της συγκρούσεις. 

 

Η σιωπή ενός μυστικού και οι συνέπειες στο πραγματικό του υποκειμένου 

 

Είναι γεγονός ότι η Αγγελική έζησε, από τη στιγμή της γέννησής της, σε ένα 

περιβάλλον με ένα σημαντικό οικογενειακό μυστικό. Αν και ποτέ αυτό το μυστικό της 

μητέρας της δεν ήρθε στο φως και στα λόγια, ο τρόπος που μιλάει η Αγγελική για αυτά 

που της συμβαίνουν φαίνεται να έχει συχνά και έμμεσα αναφορά στο συγκεκριμένο 

γεγονός. Είναι αυτό το γεγονός που βάζει την οικογένεια σε μια τρέλα, μέσα στην 

οποία η Αγγελική εγκλωβίζεται και υποφέρει. Πράγματι η μητέρα πρέπει να έχει 

κακοποιηθεί από τον πατέρα της στην εφηβεία, υποφέρει η ίδια από μανιοκατάθλιψη 

και έχει νοσηλευθεί αρκετές φορές, έχει έρθει για ψυχοθεραπεία στον κέντρο. 

Έτσι, η Αγγελική συγκροτείται ως υποκείμενο μέσα σε μια οδυνηρή σιωπή, σ’ ένα 

πόνο που καλύπτεται, δεν ομολογείται και έχει τις συνέπειές του στο πραγματικό. Και 

είναι αυτό που έρχεται συχνά στα λόγια της, καθώς φαίνεται να το γνωρίζει, παρόλο 

που το αγνοεί! Το ακατάλυτο «μίσος» προς τον παππού με το «κακό» βλέμμα που θέλει 

να τους χειρίζεται όλους στην οικογένεια, όπως εκείνος θέλει και η πεποίθηση της ότι 

εκείνος είναι ο αίτιος για όλες τις συμφορές, φαίνεται να εκφράζει το γεγονός αυτής της 

ασυνείδητης αλήθειας που κυριαρχεί μέσα της και η οποία συνδέεται με την 

δυσλειτουργία της πατρικής μεταφοράς. Πρόκειται για έναν παππού, μια πατρική 

φιγούρα, που κάνει πραγματικά, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, παίρνοντας μια σχεδόν 

παρανοϊκή θέση στα πράγματα και τη ζωή της οικογένειας. Ο νόμος καταλύεται και 

κυριαρχεί το πέρασμα στην πράξη, όπου οι πράξεις μένουν ανεξέλεγκτες και  α-νόητες. 

Πράγματι αυτό που της συμβαίνει, είναι κάτι για το οποίο δεν έχει ποτέ μιλήσει και 

έρχεται στην επιφάνεια με την πληροφόρηση για τον τρόπο θανάτου του πατέρα της. 

Το γεγονός ότι εκείνος επέλεξε να «φύγει» απ’ τη ζωή και από εκείνη, τη γεμίζει με μια 

«αδυναμία» που δεν μπορεί να επεξεργαστεί και να ξεπεράσει. Πρόκειται για ένα πατέρα 

που δεν μπορεί να την κρατήσει. Ένας πατέρας που αφανίζεται μέσα στο σκηνικό 

αυτής της οικογενειακής τρέλας. Έτσι, το υποκείμενο εγκλωβίζεται και χάνει το νόημα 

της ζωής και της στήριξης της επιθυμίας της για ζωή. Η ίδια η μητέρα, λόγω της δικής 

της ιστορίας, αδυνατεί να λειτουργήσει σε συμβολικό επίπεδο, προκειμένου να 

διαμεσολαβηθεί το όνομα του πατέρα. 

Ωστόσο, η δουλειά με την Αγγελική της επιτρέπει να  αρθρώσει πράγματα που 

έμεναν σιωπηλά  και να προσπαθήσει να βρει το χαμένο νόημα. Ένα νόημα που θα 

την βοηθήσει να κατασκευάσει μια θέση για εκείνη από την πλευρά της ζωής και όχι 

της τρέλας. Η ομιλία της γίνεται πράξη, μια πράξη που είναι φορέας νοηματοδότησης 

και συνεπώς, ευκαιρία ανασυγκρότησης για την ίδια. Ο ίδιος της ο λόγος την 

εκπλήσσει, αποκαλύπτοντάς της πράγματα για τον εαυτό της και δημιουργεί ένα 

άνοιγμα για κείνη που της επιτρέπει να δομήσει την πατρική μεταφορά, έτσι που να την 

στηρίζει ως υποκείμενο. Μέσα από το όνειρο, η αφανισμένη εικόνα του πατέρα 

ανασύρεται και γίνεται αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης. Ο πατέρας μετατρέπεται σε 

κάποιον που μπορεί να προστατεύσει και να φροντίσει, έστω και με την απουσία του. Ή 

καλύτερα, η απουσία μετατρέπεται σιγά-σιγά σε παρουσία, εσωτερικεύοντας το νόμο 

που συγκρατεί και ρυθμίζει την πραγματικότητα. 

 

Ίσως, η αλήθεια που «θέλει να ξεχάσει» η Αγγελική να είναι ακριβώς αυτή η 

απουσία του νόμου, του πατέρα που επιβάλλει το νόμο έχοντας «ένα καλό λόγο» γι’ 

αυτό!  
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Μαρία Φρατζή: Λέξεις μέσα στο στόμα : με αφορμή 

τη βουλιμία 
 

 

Συνάντησα την Άννα το 1999, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής. Σε ηλικία 45 

ετών και αφού έχει επισκεφτεί γιατρούς διάφορων ειδικοτήτων, της προτείνουν να 

απευθυνθεί σε ψυχίατρο, όπου έρχεται μόνη της, λόγω της βουλιμίας από την οποία 

υποφέρει εδώ και τρία χρόνια. Πρόκειται για μια πράξη αντίθετη από τη θέλησή της, μια 

παρόρμηση για προετοιμασία και κατανάλωση μεγάλης ποσότητας τροφής που 

συνήθως ακολουθείται από εμετό. Το σύμπτωμα αυτό που για καιρό προσπάθησε να 

κρύψει από την οικογένεια, έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς της. Περιγράφεται να 

έχει επιδεινώσει τις σχέσεις – καβγαδίζει πολύ συχνά με τον άντρα και το γιο της. Ο 

γιατρός της χορηγεί θεραπεία με αντικαταθλιπτικά και στην επόμενη συνάντηση 

συστήνει ψυχοθεραπεία στην οποία την ανέλαβα, σαν ασκούμενη ψυχολόγος. 

 

Ιστορικό – πρώτες εντυπώσεις 

 

Η Άννα είναι μια γυναίκα μικροκαμωμένη, συνεσταλμένη, με λίγο παραμελημένη 

εμφάνιση και ευγενική συμπεριφορά. Στην πρώτη συνάντηση φαίνεται να νοιώθει 

άβολα, αποφεύγει τη βλεμματική επαφή. Το θέμα της βουλιμίας που κυριαρχεί, 

αναφέρεται με την έκφραση: αυτό που κάνω.  Είμαι σα ναρκομανής, όταν θέλω να 

φάω πονάει όλο μου το σώμα, πονάει το κεφάλι μου. Στη διάρκεια των πρώτων μηνών 

ένοιωθε ευχαρίστηση με το να τρώει, ενώ τώρα μια σύντομη ανακούφιση και απέχθεια 

για τον εαυτό της. Επίσης φοβάται πολύ να μην παχύνει.  

Ο λόγος της, μιλώντας για τον εαυτό της, θυμίζει ιατρικό ιστορικό: όταν ήταν 18 

ετών νοσηλεύτηκε για  αφαίρεση κύστης από τον πνεύμονα. Πολλές φόρες τους 

επόμενους μήνες, συζητώντας για αυτή την εμπειρία, θα επαναλάμβανε: μου 

αφαίρεσαν μια κύστη σαν κεφαλή μικρού παιδιού. Στην ηλικία των 25 χρόνων, λίγο 

μετά τη γέννηση του γιου της, υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης κύστης από το 

στήθος. Μετά από μια δεκαετία εμφανίστηκε το ίδιο σύμπτωμα στον θυρεοειδή, για το 

οποίο πήρε αγωγή. Στην ηλικία των 40 χρόνων διαπιστώθηκε να έχει κύστες στη μήτρα, 

θέμα για το οποίο η Άννα λέει: Ευτυχώς, προς το παρόν δε χρειάζεται εγχείρηση. 

Τελευταία πάσχει από μια αλλεργία που εκδηλώνεται με φαγούρα και εξανθήματα σε 

όλο το σώμα. 

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η σχέση με το γιο της, μετανιώνει που τον έδερνε 

πολύ, από μικρή ηλικία. Αποδίδει αυτά τα ξεσπάσματα στην καταπιεσμένη οργή 

απέναντι στην οικογένεια του συζύγου της. Ειδικότερα, κατηγορεί την πεθερά της 

λέγοντας πως είναι επιβλητική, διεισδυτική, άνθρωπος που θέλει να ελέγχει τους γύρω 

της Έχω κάνει κηδείες στο μυαλό μου! Αλλά στην πραγματικότητα, δε θέλω να κάνω 

κακό στους άλλους, μόνο στον εαυτό μου. Δε με χωνεύω. Δυσκολεύεται γενικά να 

απαντήσει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις όπως επίσης για το πώς νοιώθει. Ακολουθούν 

σιωπές ή άλλοτε επανέρχεται σε θέματα σωματικού πόνου και στη σχέση με γιο της. 

Ρωτά επίσης τη γνώμη μου για την κατάστασή της και για το αν η βουλιμία μπορεί να 

προκαλέσει οργανικές βλάβες.  

Τις επόμενες βδομάδες η βουλιμία υποχωρεί ως προς τη συχνότητα, παραμένει 

όμως αινιγματική. Το παράπονο της Άννας επικεντρώνεται γύρω από το ότι δεν 

καταλαβαίνει αυτό που της συμβαίνει.  

 

Κλινικός προβληματισμός 

 

Σύμφωνα με τον Φρόιντ, το νευρωτικό σύμπτωμα έγκειται στην απώθηση μιας 

ψυχικής σύγκρουσης. Συμβολίζει ένα σεξουαλικό τραύμα, μια φαντασίωση που 

παραπέμπει στην παιδική ηλικία. Το σύμπτωμα συμπυκνώνει ένα νόημα, μια αλήθεια, 

 
 Παρουσίαση τον Μάιο του 2003 στο Κλινικό Εργαστήριο των Μορφωμάτων του Ασυνειδήτου. 
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τα νήματα της οποίας έχουν χαθεί λόγω της απώθησης. Συνδέεται  με μια κομβική 

στιγμή μέσα στην ιστορία ζωής και στην ιστορία των σχέσεων του υποκειμένου. Επίσης 

συνδέεται με τους τρόπους που βρήκε το υποκείμενο για να αντιμετωπίσει ένα ζωτικής 

σημασίας άγχος. Στη ψυχαναγκαστική νεύρωση αυτό λειτουργεί με τη μετάθεση στη 

σκέψη, στη φοβία με την προβολή σε ένα εξωτερικό αντικείμενο και στην υστερία με τη 

μετατροπή στο σώμα. Η υστερική μετατροπή περιγράφει  ένα μηχανισμό όπου το 

σώμα, ολόκληρο ή μέρος του, υφίσταται μια μαζική λιβιδινική επένδυση. Αναλαμβάνει, 

κατά κάποιο τρόπο, να εκφράσει το παράπονο του υποκειμένου. Παύει να είναι 

πραγματικό σώμα, γίνεται σώμα καθαρής αίσθησης. Το συναίσθημα απωθείται, εξ' ου 

και η κλασσική εικόνα της ωραίας αδιαφορίας. Η βουλιμία και η ανορεξία εμφανίζονται 

σαν δυο από τις σημερινές εκδοχές του υστερικού συμπτώματος. 

Στην πράξη επαναλαμβάνεται κάτι, ένας συμβιβασμός της τάξης της στοματικής 

ευχαρίστησης, σύμπτωμα που αποτελεί λύση και αδιέξοδο ταυτόχρονα. Όπως κάθε 

σύμπτωμα, ικανοποιεί μια ψυχική αναγκαιότητα αλλά έχει σαν κόστος την οδύνη. Η 

τροφή, συνθήκη παραμονής στη ζωή και πρωταρχική απόλαυση, χρησιμοποιείται με 

τρόπους ανοίκειους. Η κίνηση γέμισμα – άδειασμα ή ενσωμάτωση – απόρριψη 

αναδεικνύει ένα τρόπο λειτουργίας που, σύμφωνα με μια κυκλικότητα, εξαφανίζει και 

επανεμφανίζει το αντικείμενο.  

Το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να την ακούσει επιδρά στην αναγνώριση του 

ψυχικού πόνου. Το σύμπτωμα υποχωρεί γιατί παίρνει συμβολική αξία μέσα στα πλαίσια 

της θεραπείας, ο άλλος γίνεται ένα συμβολικό εγώ.  

 

Συνεδρία 

 

Αυτά!……… Πάω καλύτερα, αλλά τις τελευταίες μέρες γυρνάω γύρω – γύρω στο 

σπίτι και δεν ξέρω τι να κάνω. Με τα βραδινά φάρμακα κοιμάμαι καλύτερα αλλά με τα 

άλλα που άρχισα, τα πρωινά, έχω ζαλάδες. 

-Μπορείτε να κανονίσετε ένα ραντεβού με το γιατρό για να  ρυθμίσετε τα φάρμακα. 

-Με τόσο ωραίο καιρό δε μ' αρέσει που μένω σπίτι, προτιμώ να πηγαίνω στη μάνα 

μου, στο χωριό. Ουφ! Κι εδώ που έρχομαι, τι  ταλαιπωρία! 

-Θα προτιμούσατε να είχατε πάει στη μητέρα σας από το να έρθετε εδώ; 

-Ναι, εκεί κάνω βόλτες στα χωράφια, είμαι πιο ήρεμη. Συνήθως προτιμώ να είμαι 

μόνη μου, λεω στη μάνα μου πως έχω κάτι να κάνω και φεύγω. Δε μ' αρέσει να κάνω 

καινούργιες φιλίες, με τις παλιές μου γειτόνισσες βρισκόμαστε καμιά φορά, πίνουμε 

καφέ, αλλά που να  λεω τα ίδια και τα ίδια! Βαριέμαι και δε θα με καταλάβουν.  

-Νομίζω ότι φοβάστε πως ούτε εγώ θα σας καταλάβω. 

-Ακόμα και πριν μπω στο νοσοκομείο ήμουν πολύ αδύναμη σα χαρακτήρας. 

Κοίταζα έξω από το παράθυρο τη λεωφόρο κι έλεγα, που να ήξεραν τι περνάω εγώ 

εδώ μέσα. Ήμουν και  πολύ αδύνατη, όταν μπήκα ήμουν 37 κιλά, έτρωγα πολύ, μου 

έδιναν και κορτιζόνες, βγήκα 62 κιλά σε δύο μήνες. Το φαντάζεστε; Δε μπορώ ούτε να 

τα θυμάμαι τώρα, ούρλιαζα. Αν είναι να πεθάνω, τουλάχιστον να μην πονάω. 

-Έχετε υποφέρει πολύ με όσα περάσατε. 

-Αυτά που σας έλεγα, με την πεθερά μου. Καθόμουν και τα έπαιρνα όλα της 

μετρητοίς. Σκεφτόμουν γιατί το είπε αυτό, γιατί εκείνο. Με τις αρρώστιες τα κράταγα όλα 

μέσα μου και υπέφερα εγώ. 

-Αυτά που παίρνατε τις μετρητοίς τα πληρώνατε με το σώμα σας.  

-Συμφωνεί με το σχόλιο και συνεχίζει μιλώντας για το γιο της. Φοβάται ότι μπορεί να 

τον σκοτώσουν τώρα που φεύγει για το στρατό, όπως εκείνο το Κύπριο στην πράσινη 

γραμμή.  

-Μ' αρέσει να κάνω κάποια πράγματα…. Προχθές είπα στην κοπέλα που μένει στο 

κάτω διαμέρισμα να μου αφήσει τα κλειδιά για να της κάνω λίγες δουλειές…Η γιαγιά 

μου στο χωριό έλεγε ότι είναι καλύτερα να μην κάνει κάποιος κορίτσι, θέλει προίκα και 

τέτοια. Καλύτερα να το ρίξεις  από την κούνια,  έλεγε για πλάκα. 

Για τη μητρική γιαγιά στην οποία αναφέρεται, η Άννα θα μιλήσει και αργότερα με 

μεγάλη τρυφερότητα. Όταν ο αδελφός της (3 χρόνια μικρότερος) και η ίδια έπρεπε να 

πάνε στο δημοτικό σχολείο, μετακόμισαν με τη γιαγιά από το χωριό στην πόλη. Η μόνη 
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ανάμνηση σχετικά με τη μητέρα της συζητιέται χωρίς να της δοθεί βάρος, σε άλλη 

συνεδρία. Θυμάται αμυδρά ότι ήταν 3-4 ετών όταν η μητέρα της αρρώστησε ξαφνικά 

και νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν επέστρεψε στο σπίτι δεν 

αναγνώρισε την κόρη της γιατί, όπως λέει, είχαν μακρύνει τα μαλλιά της. Γενικά, 

θυμάται πως οι γονείς της έλειπαν πολλές ώρες από το σπίτι γιατί δούλευαν στα 

χωράφια. 

Περιγράφει ένα πρόσφατο περιστατικό όπου βρίσκεται στο πάνω πάτωμα του 

πατρικού της και θέλει να κοιμηθεί αλλά δε μπορεί γιατί ακούει τους γονείς της στο 

ισόγειο να κουβεντιάζουν. Δεν ξεχωρίζει τι ακριβώς λένε, ωστόσο τους φωνάζει να 

σταματήσουν γιατί δεν αντέχει το μπούρου - μπούρου. Μετανιώνει που είναι επιθετική 

μα βρίσκει δύσκολο το να επικοινωνήσει μαζί τους αφού είναι άνθρωποι του χωριού.  

Τα λόγια των γονιών όπως και της πεθεράς (άλλη μητέρα), την ενδιαφέρουν αλλά την 

ενοχλούν, δεν τα καταλαβαίνει.  

Για τον άντρα της μιλά πολύ λίγο, τον πρώτο καιρό σχετικά με πρακτικά θέματα (αν 

για παράδειγμα θα την έφερνε στο νοσοκομείο) και σχετικά με τη μητέρα του και το ότι 

δε μπορεί να της αντιταχθεί. Αργότερα θα συζητούσε για τη συντροφικότητα που την 

δένει μαζί του μετά από τόσα χρόνια γάμου και κάνει ώστε να του ζητά να μένει 

περισσότερες ώρες στο σπίτι. 

Με αφορμή την πρώτη νοσηλεία τίθεται το ερώτημα του να έχει υπάρξει ανορεξική. 

Υφίσταται ένα τραύμα με την νοσηλεία και την ουλή στο σώμα λόγω του χειρουργείου 

το οποίο την σημαδεύει - φοβήθηκε τον θάνατο και έκτοτε ντρεπόταν να δείχνει το 

σώμα της. Αυτή η εμπειρία καταρρίπτει επίσης ένα ιδανικό αυτάρκειας που έχει να κάνει 

με την ανορεξία, το να μην έχει ανάγκη την τροφή. Η επέμβαση βιώνεται σαν 

ακρωτηριασμός στο σώμα αλλά και σε επίπεδο συμβολικό (της αφαιρείται μια κεφαλή 

μικρού παιδιού ), σαν να της απέσπασαν μια βασική φαλλική ιδιότητα. Η προβληματική 

ενός τραύματος του σώματος επαναλαμβάνεται με τις διάφορες επεμβάσεις, όπως και 

με την βουλιμία και το φόβο των βλαβών που μπορεί να προκαλέσει στο σώμα. 

Στη γλώσσα των οργάνων το ουσιώδες της μετατροπής έγκειται στο ότι το 

υποκείμενο ζει τη μεταφορά αντί να τη μιλήσει. Το σύμπτωμα συνιστά ένα εύλογο 

μήνυμα από το οποίο όμως απουσιάζουν οι σημαίνουσες συνδέσεις. Η μαζική 

επένδυση μέρους του σώματος διυλίζει το άγχος αλλά σημαντικό μέρος ενέργειας 

χρειάζεται επίσης να συντηρεί απωθημένες τις σχετικές ιδέες. Αυτό που της συμβαίνει με 

την βουλιμία το βιώνει ως κάτι παράλογο. 

Η θέση της Άννας απέναντι στην αρρώστια είναι παθητική, παραπονιέται για ό,τι 

έχει υποστεί δίνοντας αρχικά την εντύπωση καταθλιπτικής κατάστασης, μέσα στην 

οποία  πενθεί για το κατακερματισμένο σώμα. Στην πραγματικότητα, η προσφυγή στο 

σώμα είναι ένας τρόπος που για κάποιους λόγους έχει προτιμηθεί, ώστε να εκφραστεί 

η δυσκολία άρθρωσης της σχέσης του υποκειμένου με την  επιθυμία. Η επιθυμία 

λειτουργεί μ' έναν τρόπο που την βραχυκυκλώνει γύρω από τον εαυτό της και όχι σε 

σχέση με τον Άλλο. Το αίτημα που απευθύνεται στον Άλλο αναιρείται την ίδια στιγμή – 

είναι σαν να φοβάται να μπει στη σχέση και όταν το κάνει, αναζητά το να μην 

ικανοποιηθεί, σαν να θέλει να προλάβει το απρόβλεπτο ή την απογοήτευση.  Η θλίψη 

συνδέεται με την αβεβαιότητα, με το κενό της σεξουαλικής ταυτότητας. Η απέχθεια που 

εκφράζει φαίνεται επίσης να είναι μια άρνηση της γενετήσιας σεξουαλικότητας – η 

βουλιμία της σημαίνει ότι το στόμα γίνεται ένα φύλο που δέχεται το αντικείμενο με βία 

και για αυτό μετά το ξερνάει.  

 

Η τρέλα 

 

Αυτή η δυσκολία στη σχέση με τον Άλλο αγγίζει ένα ζήτημα που, αναφερόμενη στις 

συζητήσεις μας, αποκαλεί τρέλα: Με άλλους δε μπορώ να συζητήσω, θα μου πουν, 

είσαι τρελή. …Ερχόταν ο γιος μου να με ρωτήσει κάτι για το σχολείο και ξέσπαγα σε 

εκείνον και να και κείνη και να και τούτη! Απ' την πρώτη δημοτικού έτσι, γι' αυτό τα 

βρόντηξε στο λύκειο. Άλλοτε λέει : Είχαμε κάποιον στο χωριό που έσκαβε στο υπόγειο 

για να βρει τους γονείς του. Ξέρετε, ο τρελός του χωριού. Πήγε στη Λερό και ξανάρθε, 

ερχόταν και στο Δαφνί. Έχει πεθάνει κι αυτός τώρα. Αλλά οι γονείς του να' χουν πεθάνει 
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κι αυτός να σκάβει να τους βρει! Αναφέρει ακόμα τον πατέρα της που επειδή είναι 

εκνευρισμένη της φωνάζει : Εσύ παιδάκι μου είσαι για το Δαφνί. Σχολιάζει: Ξέρετε, όπως 

το λέμε καμιά φόρα. Επανέρχεται στον άντρα που ήταν τρελός και ήθελε να ξεθάψει 

τους γονείς του από το υπόγειο. 

Η θεραπεία, η αναζήτηση προκαλεί άγχος γιατί ανακινεί τις προβληματικές αυτές 

ενισχύοντας μια στάση αμφιθυμική: παράλληλα με το αίτημα να κατανοηθεί η 

βουλιμία, εμφανίζεται μια αντίσταση του τύπου 'δε θέλω να ξέρω'. Με την πάροδο του 

χρόνου και εν αγνοία του υποκείμενου που υποφέρει με το κόστος, η ψυχική οικονομία 

διευθετεί τις συγκρούσεις μέσα από παγιωμένους τρόπους προσαρμογής στα 

συμβάντα της ζωής. Η σχέση με την πραγματικότητα αλλοιώνεται, κυριαρχούν οι 

ασυνείδητες ενορμητικές τάσεις σε βάρος της διαλεκτικοποίησης και της δυνατότητας 

ενδοσκόπησης. 

 

Ερωτήματα 

 

Λίγους μήνες αργότερα συζητήσαμε με την Άννα το ότι θα τελείωνε η πρακτική μου 

στο νοσοκομείο και την προοπτική να συνεχίσει τη θεραπεία με ένα συνάδελφο.  

Το ζήτημα της διαφοροδιάγνωσης είναι κεντρικό αφού συνδέεται με την δομή του 

υποκειμένου και με την κατεύθυνση της θεραπείας. Αυτό το ερώτημα δεν απαντήθηκε 

με σιγουριά, απαιτείται χρόνος για να ξεδιπλωθεί το πολύπλοκο της ανθρώπινης 

ύπαρξης. Μια αρχική υπόθεση ήταν το να πάσχει από κατάθλιψη. Ωστόσο το 

πέρασμα στο σώμα κυριαρχεί, όπως και η φαντασιακή σκηνή μέσα στην οποία 

παίζονται οι σχέσεις. Από την άλλη πλευρά, ήταν ασυνήθιστο το να υπάρχουν τόσα 

τραύματα στο σώμα, σε σχέση με την κλασσική εικόνα της υστερίας. Ο κίνδυνος της 

βιολογικής ύπαρξης μας θέτει σε εγρήγορση. Η αγάπη και ο θάνατος συγκροτούν το 

υποκείμενο, ενώ τα πολιτιστικά και ιστορικά δεδομένα επηρεάζουν τις εκφάνσεις του - 

όπως η τέχνη, έτσι και το σύμπτωμα εκσυγχρονίζεται.    

Η επικοινωνία, λόγω των ασυνείδητων διεργασιών που τη διέπουν, αποτελεί ένα 

παιχνίδι εκπλήξεων. Η ψυχαναλυτική προσέγγιση φέρνει σε πρώτο πλάνο το 

υποκείμενο, καλώντας το να αναλάβει την ιστορία του και του δίνει τη δυνατότητα να 

έρθει σε μια αυθεντική συνάντηση με την επιθυμία και τους σημαντικούς άλλους της 

ζωής του.  
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Διεθνής Συνάντηση της Διεθνούς  

των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου  

και της Σχολής της Ψυχανάλυσης  

του Λακανικού Πεδίου. 

 

Μπουένος Αϊρες 2004 
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G.Lombardi: Πρελούδιο Ι 

Ένα όριο στην πορεία του μη διαλόγου 
 

 

Η διεθνής συνάντηση του IFCL - τον Ιούλιο του 2004 στο Buenos Aires – θα είναι η 

ευκαιρία για μια αναθεώρηση της ψυχαναλυτικής θεωρίας της ερμηνείας και των 

ιδιαιτεροτήτων της καθημερινής της εξάσκησης στην εμπειρία. Συνοψίζω κάποιες 

σκέψεις. 

 

Στις μέρες μας η πληροφοριακή ομοιομορφοποίηση της γνώσης και του χημικού 

ελέγχου του συμπτώματος τονίζουν την κοινωνική απομόνωση του υποκειμένου. Η 

πρόοδος της επιστήμης και της στιγμιαίας «επικοινωνίας» τείνει να βουλώσει τις 

χαραμάδες του τοίχου της γλώσσας. Ο «ναρκισσισμός» για τον οποίο μιλάει η Colette 

Soler ευδοκιμεί παντού. 

 «εγώ νομίζω πως το άγχος δεν έχει νόημα» λέει ο συγγραφέας του Listening to 

Prozac, για να εξηγήσει την αιτία της εγκατάλειψης της ψυχαναλυτικής ερμηνείας. Η 

ψυχίατρος απομακρύνεται ενεργά από την ψυχανάλυση όπως η φιλοσοφία ξεφεύγει 

από τον στρουκτουραλισμό. Ο ασθενής απομακρύνεται επίσης από τον ψυχαναλυτή; 

Όχι απαραίτητα μιας και το σύμπτωμα επιμένει. Εν τούτοις η ερώτηση για μας τους 

αναλυτές είναι καυτή και ακόμη πιο αισθητή όταν το σύμπτωμα, ακόμα και αυτό του 

ασθενή που έρχεται στο γραφείο μας, μοιάζει να απορρίπτει την ερμηνεία.  

 

Την ίδια στιγμή, η ερμηνεία είναι ουσιώδες για την ψυχαναλυτική μέθοδο: το 

άκουσμα του αναλυτή περιέχει, όποιος και αν είναι ο τρόπος που παίρνει στα 

εκφερόμενα (μη ειπωμένο, ψευδαίσθηση, ερώτηση, σχόλιο, διακοπή κ.τ.λ.). Ότι ο 

αναλυτής μιλάει πολύ, λίγο, ή ότι είναι σιωπηλός υπάρχει η διάσταση της ερμηνείας 

που είναι παρούσα. Είναι η συνθήκη για να βρουν οι συνειρμοί του ψυχαναλύοντος 

τον δρόμο τους σε ένα λόγο που λέει εκ νέου, ή σε μια μαρτυρία που μπορεί να 

εξελίσσεται σε σχέση με το ψέμα προς τον σύντροφο, ενάντια σε μια βεβαιότητα που 

δεν αναδεικνύει την ταύτιση. 

Ποια θεωρία ερμηνείας δίνουμε σήμερα, αφού την ψάχνουμε σε μορφές όλο και 

πιο απαιτητικές, αν όχι αρνητικές; 

Η ψυχαναλυτική μέθοδος επικυρώνει πως η γλώσσα δεν είναι επαρκής για να 

επικοινωνούμε: η μεταβίβαση ενίσταται στην διυποκυμενικότητα, την διαψεύδει, -αφού 

είναι το λογικό ξεδίπλωμα του μή-διαλόγου στον οποίο ο τοίχος της γλώσσας 

εγκλωβίζει το ομιλ-όν-. Η ευκαιρία που δίνεται από την ψυχανάλυση είναι αυτή της 

παρεξήγησης, αυτή μιας γκάφας (στραβοτιμονιάς), του Unbevusst,(ασυνειδήτου), 

ώστε η αποτελεσματικότητα της ερμηνείας να κάνει από το ασυνείδητο την ομιλία του 

Άλλου και να δείξει ικανό να ξανανοίξει κάποια ρήγματα στον τοίχο του λόγου. Ο 

Λακάν γράφει «το μη-του-διαλόγου βρίσκει το όριο του στην ερμηνεία». Αυτή επιτρέπει, 

στο πλαίσιο της αναλυτικής θεραπείας μια επικοινωνία του ασυνειδήτου στο 

ασυνείδητο, ακολουθώντας την φόρμουλα του Φρόιντ, χωρίς αμφιβολία κατά 

προσέγγιση, αλλά κυρίως σωστή: δεν είναι παρά ένα δήθεν της επικοινωνίας, και 

όμως το μέγιστο αποδεκτό από τον κοινωνικό δεσμό.   

 

Είναι γι αυτό που η υποκειμενική καθαίρεση που σημαδεύει τον αναλυτή στο 

επίπεδο του είναι δεν είναι απαιτητή στο επίπεδο της ερμηνείας όπου ο αναλυτής, 

αυτός επίσης είναι ελεύθερος, είναι «ελεύθερος» από την στιγμή, από τον αριθμό και 

την επιλογή των παρεμβάσεων του. Στην αλυσίδα των συνειρμών του ασθενή του, 

ακούει αυτό που θέλει, όντας κορόιδο του ασυνειδήτου, μη διαγραμένος 

συνδρομητής. 

 
 Στο κείμενο ditmension. Λογοπαίγνιο ου δεν μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά με την λέξη 

διάσταση (dimension) βάζοντας μέσα και το ρήμα ομιλώ dit 
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Ότι η ερμηνεία αξίζει την στρατηγική και πολιτική διόρθωση που επιβάλει η 

μεταβίβαση του όντος, είναι αυτό που μας διδάσκει το πέρασμα στην πράξη – να 

θεωρείται σαν η απάντηση που λαμβάνει ο αναλυτής που ακούει πάντα το ίδιο 

πράγμα, πως δεν υποστηρίζει πια την επιθυμία του Άλλου. 

Σε αυτό το σημείο θυμόμαστε τον φροϋδικό νόμο: αυτό που ξεστομίζει ο αναλυτής 

επιβεβαιώνεται σαν ερμηνεία αν, και μόνο αν, προκαλεί καινούργιους συνειρμούς, 

δηλαδή αν παρακινεί μια εμβάθυνση στην παρατήρηση του θεμελιώδες κανόνα. 

 

Αυτή η πολιτικο – στρατηγική διόρθωση της θέσης του αναλυτή, είναι ακόμα πιο 

εμφανής στην απάντηση του ψυχωτικού. Η Προκαταρκτική ερώτηση του Λακάν μας 

προετοίμασε να αντιληφθούμε πως η απόρριψη της ερμηνείας στον ψυχωτικό δεν είναι 

αναγκαστικά μια απόδειξη μιας μη-μεταβίβασης, αλλά θα μπορούσε να αναδείξει 

περισσότερο το αντίθετο: το μη-του-διαλόγου, οικείο στη μεταβίβαση είναι πιο αυστηρά 

και λιγότερο διαλεκτικά υποστηριζόμενο στην ψύχωση παρά στη νεύρωση. Μόνο 

όντας κρατούμενοι σε μια πολιτική του είναι που είναι μιας υποκειμενικής αποδόμησης, 

που ο αναλυτής μπορεί να προσποιηθεί τον ταιριαστό (αυτί – σκουπιδότοπος) για να 

θέσει ο ψυχωτικός τα σημαίνοντα που τον βασανίζουν. Αυτό που δεν υποστηρίζεται 

παρά από μια «πλήρη υποταγή στις υποκειμενικές θέσεις του ασθενούς» 

 

Είναι εδώ επίσης η ευκαιρία να θυμηθούμε πως η ερμηνεία δεν μειώνεται στα 

λεγόμενα του αναλυτή. 

 «Η τεχνική που περιγράφω, μεταβιβάζει στον ονειρευόμενο την δουλειά της 

ερμηνείας», γράφει ο Φρόιντ στο δεύτερο βιβλίο της Traumdeutung, εγκαινιάζοντας 

έτσι μια μέθοδο στην οποία ο αναλυόμενος είναι αυτός που έχει την τελευταία λέξη. Και 

αν φτάσει να πει στον αναλυτή τον στόχο μιας κρυμμένης αλήθειας, κρυμμένης για 

τον αναλυόμενο, δεν θα είναι σε αυτή την άκρια που θα πραγματοποιηθεί το δόγμα 

που υπάρχει στην πρόταση, αλλά στο αδύνατο του οποίου μόνο αυτό ξυπνά, το 

λογικό ξεδίπλωμα: σε αυτό που ο Λακάν αποκαλούσε το λέγειν της ανάλυσης, που δεν 

μειώνεται πλέον στο λέγειν του αναλυτή (Cf. L’étourdit). Είναι γι αυτό που στο σύστημα 

του περάσματος, είναι στον αναλύων να γίνει αναλυτής σε αυτόν που ζητάμε μια 

ερμηνεία της τελειωμένης ανάλυσης.     
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Colette Soler: Πρελούδιο II 

Οι ερμηνείες της ψυχανάλυσης 
 

 

Για ποιο λόγο έχουμε διαλέξει για την διεθνή συνάντηση των Φόρουμ του 

Λακανικού Πεδίου και της Σχολής Ψυχανάλυσης του Λακανικού Πεδίου ένα θέμα, 

μπορούμε να πούμε ανοίγματος και διαλόγου και το οποίο προσκαλεί τα διάφορα 

ρεύματα της ψυχανάλυσης σε συζήτηση; Στη δεκαετία του πενήντα, πριν να 

ολοκληρωθεί το μεγάλο σχίσμα, ο Λακάν συζητούσε με τους σύγχρονους του της 

Δ.Ψ.Ε., όμως σήμερα έχουμε να πούμε κάτι μεταξύ μας; 

 

Βεβαίωση της ταυτότητας της ψυχανάλυσης; 

 

Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Σήμερα το ζήτημα είναι να προβάλλουμε τι κάνει την 

ταυτότητα της ψυχανάλυσης μέσα από τις παραλλαγές της προσδιορισμένες ιστορικά 

(κλαϊνική, ψυχολογία του Εγώ, γουϊνικοτική, τέλος λακανική) καθώς επίσης και μέσα 

από τις ατομικές αποκλίσεις της. Ο Λακάν σημείωνε στο Σεμινάριο «Οι τέσσερις 

θεμελειώδεις έννοιες της έννοιες της ψυχανάλυσης» πόσο οι διάφορες θεωρίες για τη 

μεταβίβαση φέρανε για τον καθένα, τον Abraham, Ferenczi κ.τ.λ. το σημάδι της 

ιδιαίτερης του φαντασίωσης, επαρκώς σε κάθε περίπτωση για να είναι αναγνώσιμη. 

Και παρ’ όλα αυτά ο καθένας παρέμενε μέσα στην ψυχανάλυση… 

 

Το ζήτημα δεν είναι καινούργιο, υπήρξε παρόν από την αρχή, όταν επρόκειτο στην 

εποχή του Φρόιντ να αποδεχτούν την ιδιαιτερότητα της ανακάλυψης του, όμως αποκτά 

σήμερα μια νέα οξύτητα, διότι η συγκυρία της δικής μας ιστορικής στιγμής επικαλείται 

ένα μέτωπο πιο ενισχυμένο και ει δυνατόν πιο συμπαγές για την ψυχανάλυση. Μέσα 

στη σύγχυση αυτής της αρχής του αιώνα, με τις αλλαγές του στο λόγο με τα κακά του, 

τους αγώνες του, τα ανέκδοτα συμπτώματα καθώς επίσης και την αύξηση των talking 

cure, νόθα βλαστάρια της ψυχανάλυσης, πάτοτε όλο και περισσότερο 

επισημοποιημένα και μάλιστα επιβεβλημένα. Έχει σημασία, η ψυχανάλυση στον ενικό 

να διεκδικήσει την δική της αναγκαιότητα, η οποία δεν μοιάζει με καμιά άλλη. Λένε, τα 

υποκείμενα αλλάζουν. 

 

Κατά τη άποψη μου, η συζήτηση δεν στοχεύει επομένως τόσο στο να 

συμφωνήσουμε, σβήνωντας τις πιθανές διαφορές, όσο στο αναρωτηθούμε τι είναι 

αυτό το οποίο κάνει κοινή ταυτότητα αυτής της μοναδικής πρακτικής, καθώς επίσης 

αυτό το οποίο θεμελιώνει ή δικαιολογεί τις διάφορες ερμηνείες της. Δεν θα συμβεί παρά 

μόνο εάν καταφέρουμε να προσαρμόσουμε στο στυλ μας την εξής διπλή πρόθεση, να 

απευθυνθούμε πέρα από το στενό κύκλο των ειδικών και να προβάλλουμε αυτό που 

διαφοροποιεί την λακανική άποψη. 

Ακόμη θα χρειαστεί να μην θεωρήσουμε αυτό το πρόβλημα λυμένο: δεν είναι, η 

λύση δεν είναι ήδη εδώ καταθετιμένη μέσα σε κανονιστικές αναφορές και έτοιμεςπρος 

χρήση, διότι δεν πρόκειται να γνωρίσουμε αυτό που ο Λακάν έλεγε σε κάθε βήμα, ούτε 

ακόμα πως ανέλυε. Χρειάζεται να γνωρίσουμε τι είναι και τι υπόσχεται η ψυχανάλυση 

σήμερα, πως χρησιμοποιούμε στην πρακτική αυτό που ο Λακάν έχει μεταδώσει στο 

πέρασμα τον χρόνου, και με ποια αποτελέσματα για τα σύγχρονα υποκείμενα. 

 

Προβληματτκή 

 

Παίρνω ένα παράδειγμα: «η κατεύθυνση της Θεραπείας» από το οποίο έχουμε 

πάρει τον τίτλο. Θα μπορούσα επίσης να πάρω εκείνο της «μη περατωμένης 

ανάλυσης», που είναι εξάλλου και ο υπότιτλος μας. 

«Η κατεύθυνση της θεραπείας», όπως το γνωρίζουμε, είναι το κείμενο με το οποίο ο 

Λακάν έθετε ερωτήματα ως προς τα τέλη της Θεραπείας το 1958. Το ερώτημα 
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παραμένει ακόμη και για πάντα και ίσως τώρα περισσότερο από ποτέ, όμως το ίδιο 

ισχύει για την απάντηση; 

Η απάντηση που ο Λακάν έδινε μέσα σ' αυτό το κείμενο, απάντηση που δομήθηκε 

μέσα από την επερώτησή του ως προς το «μέσο» που είναι η ομιλία, παραμένει για 

μας, δεδομένη, οριστική και όμως... παραδόξως, δεν είναι πλέον επαρκής απάντηση. 

Δεν είναι, γιατί έχει γίνει απηρχαιωμένη, αλλά αποδεικνύεται μερική, απλή πόρτα ανοιχτή 

για το μέγιστο πρόβλημα για το οποίο η λύση αναδεικνύεται σε μεταγενέστερες 

επεξεργασίες ή άλλες, ακόμη μη ολοκληρωμένες μέχρι εκείνη την ημέρα. 

 

Εξηyούμαι 

 

Το μοναδικό κλειδί της θεραπείας σύμφωνα μ' αυτό το κείμενο, που το σφυρηλατεί 

καθ' όλο το κείμενο, είναι η επιθυμία. Μέσα στα τρία πεδία της ερμηνείας, της 

μεταβίβασης, και του είναι τον αναλυτή, το κείμενο επαναλαμβάνει αυτή τη μοναδική 

θέση και βεβαιώνει με δύναμη την αναγκαιότητα «να διαφυλάξει τη Θέση της 

επιθυμίας». 

 

Εναντίον τίνος το λέει; Εναντίον μιας κατεύθυνσης της θεραπείας η οποία, μέσω 

τον χειρισμού της μεταβίβασης και της ερμηνείας, προσπαθούσε να πληρώσει αυτή 

την έλλειψη, μέσω των ικανοποιήσεων τον αιτήματος ή της ενόρμησης. Εναντίον τον 

εαυτού τον επίσης, εναντίον των αναλυτικών ελπίδων που είχε εναποθέσει πάνω στην 

γεμάτη ομιλία, ταυτόσημη με την ίδια την επιθυμία. Πράγματι, εάν Θέτει την επιθυμία 

στο κέντρο αυτού τον κειμένου, τροποποιεί επίσης την έωοια, κάνοντας πλέον αντό 

που ο Φρόιντ επικαλείτο ασυνείδητη επιθυμία, περισσότερο από ένα απλό 

σημαινόμενο: μια πραγματική συνέπεια της ομιλίας, ανυπέρβλητη, επομένως. Συνέπεια 

έλλειψης, για την οποία το μοναδικό σημαίνουν είναι ο φαλλός και το οποίο ως 

σημαινόμενο παραμένει άπιαστο: έχοντας περάσει μετωνυμικά μέσα στην ομιλία και 

παρόλα ταύτα "ασύμβατο" με εκείνη. 

 

Η επιτυχία αυτής της θέσης η οποία έκανε την έλλειψη στο είναι και της μη γνώσης 

τα δύο βυζιά, εάν μπορώ να μου επιτρέψω, της λακανικής ψυχανάλυσης υπήρξε 

κεραυνοβόλα. Από όλες τις επεξεργασίες του Λακάν, είναι χωρίς αμφιβολία εκείνη η 

οποία πέρασε και συνεχίζει να περνά με μεγάλη ευκολία μέσα στα αξιώματα της 

λακανικής θέσης. Σ' αντό το σημείο εξάλλου είναι που βλέπω ότι η θέση είναι σε άμεση 

λαβή πάνω στη νεύρωση. Στο ερώτημά της «τι είμαι;» απαντά ουσιαστικά: διαιρεμένο 

υποκείμενο, ανεπανόρθωτα! Είναι λογικό ότι, μετά, ακολουθούν, ένα «ήθος 

περιορισμένο στη σιωπή λόγω της έλευσης της επιθυμίας», μια ερμηνεία επίσης 

«περιορισμένη», με τον υπαινιγμό κουνώντας το δάχτυλο, στον οποίο προστίθεται η 

λειτουργία tire-bouchon της επιθυμίας τον αναλυτή, και τελικά, ένα τέλος της 

Θεραπείας καθολοκληρία καθορισμένο από την καθολικότητα του φαλλού. 

 

Μένει ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προϋπόθεση και χωρίς να είναι καθόλου η 

λύση τον προβλήματος. Γιατί το πραγματικό πρόβλημα είναι τα συμπτώματα που με 

όποιο τρόπο και να τα Θεωρήσουμε ή να τα αντιληφθούμε ενέχουν, τελείως άλλο 

πράγμα από την έλλειψη- ακριβώς το πράγμα απόλαυση- και απαιτούν ένα τέλος 

ανάλυσης που αναδεικνύεται περισσότερο από το καθολικό τον υποκειμένου: αντή την 

«απόλυτη διαφορά» την οποία ο Λακάν επικαλείται πολύ αργότερα. 

 

Διευκρινίζω ότι εντούτοις αυτή η συγκράτηση δεν ακυρώνει τίποτα, διότι το βήμα 

που ο Λακάν έχει υπερβεί στην Θεωρία όταν αναδεικνύει «τη Θέση της επιθυμίας», Θα 

πρέπει να είναι σε άσκηση σε κάθε θεραπεία, εφόσον η επιθυμία χρησιμεύει ως 

αφετηρία (starter) για την μεταβιβαστική επεξεργασία. Θα χρειαστεί όμως κάτι επιπλέον 

για να πούμε «που πάει» μια λακανική...θεραπεία. Είναι βέβαιο ότι ξεκινάει μέσα από τη 

συνέπεια της επιθυμίας σαν συνέπεια ομιλίας. Όμως εάν ο Λακάν έχει εισάγει το πεδίο 

της απόλαυσης, είναι ακριβώς γιατί το σύμπτωμα δεν περιορίζεται στην επιθυμία και 

μια ανάλυση δεν θα μπορούσε να φθάσει στο τέλος της χωρίς να αγγίξει το πεδίο 
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αυτό. Και επιπλέον, εάν δεν είχε προλάβει να τονίσει αυτή την «dit-mension», η εξέλιξη 

της εποχής θα ήταν εδώ για να μας υπενθυμίσει αυτό που είναι προφανές. 

 

Επτνόηση εκ νέου 

 

Επομένως, χρειάζεται τα πάντα να ειδωθούν εκ νέου ως προς αντή την άλλη όψη 

της απόλαυσης και ως προς τη κατεύθυνση της θεραπείας χρειάζεται όλα να γίνουν 

από την αρχή. Εάν δεν γίνει αντό τότε η ψυχανάλυση, συγχέοντας την έναρξη της με 

τους στόχους της, Θα μπορούσε σύντομα να γίνει αυτή η «Θρησκεία της επιθυμίας» 

που ο Λακάν κατήγγειλε, χωρίς να είναι en phase με την εποχή της. 

 

Συμπεραίνουμε σήμερα ότι ορισμένοι ψυχαναλυτές έχοντας ακριβώς διακόψει με τη 

λογική τον διαιρεμένου νποκειμένον, λυπούνται με ηχηρές κραυγές ότι οι σύγχρονοι 

τους, λιγότερα καταπιεσμένοι από ότι στο παρελθόν, φαίνονται επίσης λιγότερο 

διαθέσιμοι να αφήσουν ανικανοποίητες τις απαιτήσεις τους απόλαυσης. Βλέπουμε τη 

διαδρομή που έγινε: το 1958, ο Λακάν κατήγγειλε την συνενοχή των αναλυτών με το 

αναλυτικό αίτημα: το 2003, με το άλλοθι ότι το αίτημα έχει αλλάξει, βρίσκονται αναλυτές 

που το καταγγέλλουν! 

 

Ο Λακάν εκείνος ήξερε να «συναντήσει τη υποκειμενικότητα της εποχής του», 

ανοίγοντας το ερώτημα των οικονομιών της απόλαυσης. Γιατί δεν υπάρχει βέβαια να 

τεθεί καμιά εναλλακτική μεταξύ υποκειμένου της επιθυμίας και σώματος απόλαυσης, το 

μόνο ερώτημα που παραμένει είναι, να γνωρίσουμε πως και μέσω τι τακτοποιούνται οι 

ζωντανές απολαύσεις ενός είναι. Επειδή μιλά γίνεται υποκείμενο, ορισμένο από την 

έλλειψη. Και εάν συμβεί και πράγματι συμβαίυει συχνά, ένα υποκείμενο να μπορεί να 

καλύπτει αυτή την έλλειψη, αρκετά για να τοπαραγνωρίσει και μερικές φορές για να 

παρουσιαστεί στον αναλυτή ήδη ταυτισμένο μ' ένα σύμπτωμα, είναι μέσα από τα 

αδιέξοδα της απόλαυσης τον, που δεν λείπουν ποτέ, που κανείς θα πρέπει να τα 

πιάσει. Η υπευθυνότητα τον αναλυτή, της «ενδόμυχης κρίσης» καθώς επίσης τον know 

how του, σύντομα, εδώ η λειτουργία του ως αίτιο αναλύουσας ομιλίας είναι πλήρης. 

 

Μένει λοιπόν να πούμε, σ' όλες τις περιπτώσεις, με ποια ιδιαίτερη λύση απόλαυσης 

τέτοιο υποκείμενο διαιρεμένο είναι capitonné, πέρα από τις σταντάρ λύσεις τον λόγου 

και πως εκεί δρα η ασυνείδητη γνώση. Στην πρακτική: τι είναι μια ερμηνεία που στοχεύει 

την απόλαυση, πως χτυπά διάνα πέρα από το ημι-λεγόμενο της αλήθειας; Αφήνει 

ανέγγιχτη την κλασική έωοια της αναλυτικής ουδετερότητας, επίσης της απόλαυσης 

της μεταβίβασης, τον αναλυτή ως σύμπτωμα και, φυσικά, της περατωμένης ανάλυσης 

παρόλο το άπειρο της επιθυμίας; 
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Marc Strauss: Πρελούδιο ΙΙΙ 

Κάντε μια προσφορά! 
 

 

«Μαζί με την προσφορά δημιούργησα το αίτημα». Αυτή η φράση της Καθοδήγηση 

της θεραπείας είναι συχνά τοποθετημένη για να δικαιολογήσει την ανομοιότητα 

ανάμεσα σε έναν αναλυτή που δεν θα αιτούνταν τίποτε και ένα ασθενή στον οποίο έχει 

πέσει το βάρος του αιτήματος. 

 

Κι όμως, η φράση που προηγήθηκε μας υποχρεώνει να αναθεωρήσουμε αυτόν 

τον πολύ εύκολο διαχωρισμό: «Το αίτημα του... δεν είναι καν δικό του, αφού, είμαι εγώ 

που του προσφέρθηκα για να μιλήσει». 

Η προσφορά να μιλήσει δεν πάει λοιπόν χωρίς το έμμεσο αίτημα από την πλευρά 

του ψυχαναλυτή. Γνωρίζοντας πως η ομιλία δεν είναι ένα τέλος αλλά το μέσο του 

τέλους, τι θέλει λοιπόν ο ψυχαναλυτής για το υποκείμενο, τι σκέφτεται πως μπορεί να 

του προσφέρει; 

 

Η ερώτηση τίθεται με τέτοια οξύτητα που η προσφορά για ομιλία είναι από τον 

Φρόιντ πολύ διαδεδομένη: πρέπει να μιλάμε, για όλους και όλα, το να μιλάς κάνει καλό. 

Η απάντηση είναι εμφανής: ο ψυχαναλυτής προσφέρει, κάτι παραπάνω από το ν’ 

ακούει, μια ερμηνεία. Αλλά αυτή η απάντηση δεν κάνει τίποτε άλλο από το να 

αναδιπλασιάζει την ερώτηση: τι είναι αυτό που κάνει μια ερμηνεία αναλυτική; Και ποιο 

είναι το πεδίο εφαρμογής της; 

Σημειώνουμε κατ’ αρχάς πως δεν είναι δυνατόν να οριστεί αυτό που θα ήταν μια 

ερμηνεία στο πεδίο μας χωρίς μια όψη προηγούμενη σε αυτό που είναι το ασυνείδητο: 

αντίθετο του συνειδητού, δοχείο απωθημένων δηλώσεων, τόπος άναρχων 

ενορμήσεων ή ριζική τομή που η ερμηνεία ελευθερώνει περισσότερο όταν δεν βρίσκει 

άκρη; 

 

Ο Οιδίποδας και η άρση του απωθημένου του δεν ήταν για έναν αριθμό μαθητών 

του Φρόιντ, αν όχι για τον ίδιο τον Δάσκαλο, ένα ισοδύναμο του τελευταίου κλειδιού, 

όπου η αλήθεια κάθε περίπτωσης βρισκόταν αναδιοργανωμένη με ένα θεραπευτικό 

όφελος; Και δεν ήταν το ίδιο για τους άλλους, με την επιτυχημένη ένταξη των 

ενορμήσεων στο εγώ των «ανναφροϊδικών», με την σχάση του αντικειμένου και το 

πένθος της των κλαϊνικών, με την θεμελιώδης φαντασίωση των λακανικών; 

Αυτές οι ερμηνείες της ψυχανάλυσης καθορίζουν τις πρακτικές. Ερμηνεύουμε τα 

μορφώματα του ασυνειδήτου, αποκρυπτογραφούμε τα όνειρα, τις παραδρομές και τις 

μεταβιβαστικές εκδηλώσεις όπως ο Φρόιντ έδειχνε να κάνει; Εξασκούμε όπως με τον 

Άνθρωπο με τα ποντίκια, ή κάθε εμμονή που εξεταζόταν επιμελώς μέχρι να βρούμε την 

σημασία της; Αναλύουμε κάθε στοιχείο των ονείρων με τρόπο εξονυχιστικό; Χωρίς να 

επικαλούμε την σύντομη συνεδρία, ελάχιστα συμβατή με τέτοιες πρακτικές, η λακανική 

ψυχανάλυση σε ότι την αφορά δεν μας προσανατολίζει σε αυτή την έννοια. 

Η ερμηνεία του αναλυτικού αιτίου δεν καθορίζει μόνο την πρακτική, αλλά επίσης τη 

σκοπιμότητα της. 

 

Πρόκειται να θεραπεύσουμε τους ασθενείς από τα συμπτώματα τους, να τους 

επιτρέψουμε να βρουν ευχαρίστηση στην αγάπη και την δουλειά (Φρόιντ); Να 

μεταμορφώσουν τα δράματα της ζωής σε συνήθεις δυστυχίες; Να κάνουμε κατά 

κάποιο τρόπο την ζωή να τους είναι λίγο πιο αγαπητή (Λακάν);.......... 

Αλλά τι άλλο έχουμε να προτείνουμε; Είναι μάλλον λιγότερο από την απάντηση 

τους που χαρακτηρίζονται οι ψυχαναλυτές παρά από την επιλογή των μέσων: χωρίς 

να εγγυούνται τα αποτελέσματα, δεν προτείνουν  

Σίγουρα η αναλυτική εκλογή μπορεί να δικαιολογηθεί τεχνικά: οι άλλες θεραπευτικές 

μέθοδοι δεν εμπεριέχουν την επανάληψη, άρα η ψυχανάλυση... Αλλά υπάρχει εκεί ένα 

επιχείρημα συζητήσιμο, και κυρίως δευτερεύον. 
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Η αληθινή δικαιολόγηση είναι αλλού, εξαρτάται από τις συνέπειες της αναλόγισης 

του ασυνειδήτου, αυτό που εμπεριέχει τον ορισμό του. Λέγοντας πως πρόκειται για 

ηθική, δηλαδή, χωρίς να συγκεκριμενοποιήσουμε πλέον εδώ, την αξία και τις συνέπειες 

για ένα υποκείμενο λαμβάνοντας υπόψη την εξορία του από την σεξουαλική σχέση. 

Οι ερωτήσεις λοιπόν πληθαίνουν. 

 

Μπορούμε έτσι να ξαναπάρουμε τους τρεις υπότιτλους της ημερίδας, διαγνωστική, 

κατεύθυνση της θεραπείας και κατάληξη διερευνώντας τις από την σκοπιά του θέτω 

στο παιχνίδι, υπό την καθοδήγηση του αναλυτή, από την ηθική θέση του υποκειμένου. 

Μπορούμε να αναρωτηθούμε σε ποιες συνθήκες και με ποια μέτρα μια 

ψυχανάλυση αποτελεί μια διόρθωση της ηθικής; Ποια είναι τα υποκείμενα για τα οποία 

αυτό φαίνεται πιθανό και αυτά για τα οποία είναι μη προσβάσιμο ή δυσήνιο. 

Η ηθική του ψυχαναλυτή είναι πληθυντικός ή καθ’ ομοίωση με την επιθυμία του 

αναλυτή είναι μοναδική; 

 

Πως οι μη λακανικοί, που δεν οριοθετούνται στην ανυπαρξία σεξουαλικής σχέσης, 

προσανατολίζονται; Πως και με ποιο μέτρο θεωρητικού προσανατολισμού ηθικής 

συνδέονται; Κάποιοι προσανατολισμοί είναι αξεπέραστα αδιέξοδα; 

Προσθέτουμε πως η θέση του ψυχαναλυτή δεν δηλώνεται μόνο σε αυτό που κάνει, 

αλλά επίσης και σε αυτό που αρνείται να κάνει. Ο Φρόιντ δήλωνε με κάθε ευκαιρία πως 

η ψυχανάλυση δεν ήταν μια ιδέα του κόσμου. Αλλά, είναι τόσο απλό να αντισταθείς 

στις σειρήνες της προφητείας 

Τελικά αυτή τη σημείωση του Λακάν (Télévision): «είναι απελπίζοντας, που η 

υποσχόμενη επιτυχία σε μια συγκεκριμένη ηθική», εξακρίβωση που μας  
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Jacques Adam: Πρελούδιο IV 

Αναλυτική Πρακτική και απογραφή του Λακανικού 

Πεδίου 
 

Η VIA και οι ερμηνείες της. Ο τίτλος εμφανίζεται διφορούμενος. 

 

Μήπως πρόκειται για ερμηνείες που κάνει η VIA, για ερμηνείες που επιτρέπει η 

ψυχανάλυση; Ακόμα, πρέπει να προσδιορίσουμε πάνω σε ποιο πράγμα γίνονται οι 

ερμηνείες της και κυρίως, να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι η ψυχανάλυση που ερμηνεύει, 

ακόμα κι αν αναφερόμαστε στο «λόγο» της, αλλά ο ψυχαναλυτής' γεγονός που θα 

οδηγούσε να αναρωτηθούμε για τα μειονεκτήματα, δηλαδή τους κινδύνους, όταν 

αυτός ταυτίζεται με εκείνη. 

 

'Η καλύτερα, πρόκειται για ερμηνείες που έχουμε από την ψυχανάλυση; Και 

άλλωστε, εδώ αξίζει περισσότερο να μιλήσουμε για «αντιλήψεις», αντιλήψεις της 

ψυχανάλυσης, όρος που παραμένει αρκετά προσεγγιστικός για να πούμε με ποιο 

τρόπο μπορούν να ερμηνευτούν οι ιδέες που ο Φρόιντ εγκαθίδρυσε και με τις 

οποίες 

λειτουργεί η ψυχανάλυση. Είναι προφανές ότι, σ' αυτό το Θέμα, οι διαφορές είχαν 

ως συνέπεια εντελώς ετερογενείς πρακτικές. Όπως και να έχει το θέμα, Θα παρέμενε σ' 

αντή την περίπτωση μόνο στην επιφάνεια το πρόβλημα του να γνωρίσουμε ποιος είναι 

αυτός ο«κάποιος» (που, για να πούμε την αλήθεια, έχει βεβαίως το δικαίωμα της 

γνώμης τον για την ψυχανάλυση), ωστόσο, πρόκειται για ολόκληρο τον κόσμο, φορέα 

μιας παγκόσμιας άποψης με κοινωνιολογική χρήση για την οποία όμως δεν έχουμε 

θεραπεία παρά για το ιδιαίτερο και η οποία παραπέμπει σε αρκετά επίκαιρα 

προβλήματα ( ή τουλάχιστον, οικεία)της ευθύνης που Θα έχουμε στα ενδεχόμενα 

σχέδια μας για επίσημη αναγνώριση μιας πρακτικής ειδικά αναλυτικής; 'Η μήπως 

πρόκειται για «κάποιον», εάν υπάρχει κανείς, από τους ψυχαναλυτές, τους 

πράττοντες και όλους όσους «δρουν» σύμφωνα με τις ιδέες τον Φρόιντ και τις 

«ερμηνείες» των διαδόχων τον; Όσον αφορά σε μας, πρόκειται για την ερμηνεία και 

για να το πούμε καλύτερα, της ανάγνωσης που ο Λακάν έκανε στις ιδέες τον Φρόυντ 

με τις πρακτικές συνέπειες που επακολουθούν. Ανάγνωση που μια μόδα αξιολύπητη 

αποφαίνεται πρόσφατα στη Γαλλία υπό την αρκετά αβέβαιη ετικέτα της «Σκέψης 

Λακάν» (όταν ξέρουμε μάλιστα τι «σκέφτεται ο Λακάν για τη σκέψη!...) 

 

Η συζήτηση της συνάντησης μας στο Μπονένος-Άïρες Θα προσανατολιστεί σε 

δνο άξονες, υποκειμενικούς κι αντικειμενικούς, αυτού τον διφορούμενου « της» τον 

τίτλου μας, οι οποίοι συνδέονται και αποσαφηνίζονται στους νπότιτλονς των θεμάτων 

προς επεξεργασία, δηλαδή κατεύθυνση της θεραπείας, διαγνωστική, τέλη της 

ανάλυσης: πρόκειται να υποστηριχθεί, από την άποψη της πράξης τηςψυχαναλυτικής 

θεωρίας, το πρόβλημα της ηθικής που ο Λακάν, δεν είναι περιττό να 

το νπενθνμίσουμε, θέτει ως την καρδιά τον τρίτου τμήματος της σχολής τον, από 

την ίδρυσή της: «Τμήμα απογραφής του φροϊδικού πεδίου» που περιλαμβάνει επίσης 

την άρθρωσή της στις συγγενείς επιστήμες και το διαρκές υπόμνημα του 

ψυχαναλυτικού κινήματος. 

 

'Έκτοτε, είναι φυσικό να Θέλει κανείς να φέρει σε διάλογο τις διάφορες προσεγγίσεις 

της ψυχανάλυσης, υπό το πρίσμα που ασκείται αντί, ακόμα κι αν δεν έχουμε ποτέ 

παρά μια γνώση κατά προσέγγιση. Γιατί τι πραγματικά γνωρίζουμε για την αντίληψη με 

την οποία την ασκούν οι συνάδελφοι μας; Οα είναι η ευκαιρία, ας το ελπίσουμε, να 

γίνει μια ανταλλαγή στο Θέμα χωρίς υποκρισίες και ρητορικές προφυλάξεις. 

Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε, όπως το έθιξε ο Λακάν, ότι το αποτέλεσμα της ανάλυσης 

δεν είναι άμεσα εξαρτώμενο της περισσότερο ή λιγότερο καλής αντίληψης που έχει ο 

αναλυτής για την ψυχανάλυση και την πρακτική της. Απλώς, διαπιστώνουμε ότι αντή 

λειτουργεί. Άραγε, Θα υπήρχαν «ασύλληπτες» πρακτικές που να έχουν το ίδιο καλό 
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αποτέλεσμα; Αλλά, ποιο άραγε αποτέλεσμα; Ψυχοθεραπεία ή ψυχανάλυση; 

Επαναπροσαρμογή ή περιθωρικοποίηση; Ειρήνευση ή ανατροπή; Εν πάση 

περιπτώσει, το «υπάρχει αναλυτής» ( που ο Λακάν προωθεί ως μια δυνατότητα 

περισσότερο, παρά βεβαιότητα) δεν υποδηλώνει μια παγκόσμια μονιμοποίηση 

(ούτε άλλωστε ένα τίτλο σε μια σχολή) και ακόμα λιγότερο το ότι δεν υπάρχει παρά 

μόνο λακανικός αναλυτής, κατηγορία όλο και περισσότερο προβληματική από την 

διάσπαση των ομάδων και ύστερα. «Υπάρχει αναλυτής» σημαίνει ότι, από την άποψη 

τον ότι η Θεραπεία είναι κατευθννόμενη και από την άποψη ότι ένας τέλος 

επιτυγχάνεται, ένας αναλυτής ξέρει και οφείλει να μαρτυρήσει για την αντίληψη που έχει 

για την ψυχανάλυση και ποια χρήση των εωοιών γίνεται με την πρακτική τον, αλλιώς 

Θα έχει Θυσιάσει ακόμα και την ίδια την αξία τον λόγου τον. 

 

Το πρόβλημα, μου φαίνεται, δεν είναι να μάθουμε: πώς ερμηνεύουμε σήμερα;, 

ρισκάροντας να μείνουμε μέσα στο ανείπωτο. Πρόκειται μάλλον για το να 

πλησιάσουμε με μια κριτική και επιστημική ματιά, το αποτέλεσμα που έχει η 

ψυχανάλυση και οι ερμηνείες της, στο πεδίο που λειτουργεί η αναλυτική πράξη: πώς 

ασκείς αντί την άλλη επιστήμη που είναι η ψυχανάλυση, αν δεν είσαι μόνο ψυχίατρος, 

ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής...; Δύσκολη ίσως ερώτηση ( και λεπτή για το εγώ, αν 

απομένει κάποιο ίχνος του στον αναλυτή), αλλά ουσιαστικό ερώτημα για τον 

«προσδιορισμό των αρχών με τις οποίες η αναλυτική πράξη οφείλει να λάβει 

υπόσταση μέσα στην επιστήμη» (Πράξη ίδρυσης). Η πρακτική μας δεν είναι 

ερμηνευτική. Η αναλυτική πράξη δεν είναι δυνατή παρά μόνο μέσα στην ταυτότητα τον 

λόγου με τις δικές της συνθήκες. 

 

Υπάρχει κατά τη γνώμη μου ένα χώρος όπου συγκεντρώνονται όλα τα 

προβλήματα της ψυχανάλυσης και των ερμηνειών της (με τις δυο έννοιες τον « της» ) 

και είναι αυτός της μετάδοσης. Ας πάρουμε την περίπτωση αυτού που μπορούμε να 

ονομάσουμε διαμάχη των ταυτίσεων. Χρειάστηκε στο Λακάν μια ανάγνωση αντίθετη 

της φροϊδικής άποψης για να εφεύρει το επινόημα του περάσματος που έγινε για να 

αντισταθεί στην αντίληψη τον τέλους της ανάλυσης με τη μορφή της ταύτισης με τον 

αναλυτή. Δεν πρόκειται να μείνουμε τώρα στη διαμάχη των ερμηνειών. Όμως, είμαστε 

τόσο σίγουροι ότι η δική μας αντίληψη και χρήση τον περάσματος περιορίζουν 

οπωσδήποτε τον κίνδυνο μιας μαλθακής κατάληξης ( ή νπερεγωτικής) της θεραπείας 

πάνω στο μοντέλο τον αναλυτή; Η εμπειρία δεν αποδεικνύει ακόμα πραγματικά ότι 

είμαστε αποδεσμευμένοι από αντά τα κρούσματα ηθικής, όπου ηαπόλαυση του 

αναλυτή λεηλατεί την επιθυμία του αναλύοντα σχολής. Είμαστε τόσο σίγουροι ότι, 

προκαλώντας εφέ επιθυμίας, το ασυνείδητο ανοίγεται οπωσδήποτε; Κι αν, αντίθετα, 

έπρεπε αρχικά να ανοίγεται το ασυνείδητο, προκειμένου να αναδυθεί το αποτέλεσμα 

της επιθυμίας μέσα στη συγκοπή της μεταβίβασης; 

 

Υπάρχουν ακόμα πλήθος ερωτημάτων που θέτουν αντό που γίνεται αντιληπτό 

στην ψυχανάλυση και την πρακτική της. Το τεράστιο μέγεθος της δουλειάς που μέρα με 

τη μέρα μας διδάσκεται απ'' αυτούς που ακούμε προσφέροντάς τους μια επίφοβη 

ευκαιρία να αντιληφθούν τον εαυτό τους ως αποτέλεσμα τον λόγου μεσ'' το 

πραγματικό. Πέρα απ' αυτό, δεν υπάρχει ίσως τίποτα πια να ερμηνεύσουμε. Η 

ψυχανάλυση περιλαμβάνει ίσως στην πρακτική και τη Θεωρία της το ίδιο το τέλος της. 

 

Αυτό δεν πρέπει να μας αποτρέψει από το να αρχίσουμε την απογραφή του 

λακανικού πεδίου, πεδίο των απολαύσεων, του οποίου η ψυχαναλυτική κλινική επιτρέπει 

να ξεδιπλώσουμε τα μέσα, σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους δεν είμαστε 

εξαρχής σύμφωνοι. 
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