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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

     

    Η παρούσα εργασία επιχειρεί να σκιαγραφήσει τη βασική θεωρία του Γάλλου ψυχαναλυτή 

Jacques Lacan για τη συγκρότηση του κοινωνικού υποκειμένου και να αναδείξει τη σημασία 

της για την κοινωνικοπολιτική ανάλυση. Ο Jacques Lacan επανατοποθέτησε την 

ψυχαναλυτική σκέψη στο επίκεντρο της κριτικής θεωρίας και τα θεωρητικά του εργαλεία  

ξεπερνούν το θεραπευτικό πλαίσιο και αποδεικνύονται χρήσιμα σε πεδία όπως η κοινωνική 

και πολιτική θεωρία. Αυτό κατέστη δυνατό λόγω της αναθεώρησης της φροϋδικής 

ψυχαναλυτικής σκέψης υπό το πρίσμα κυρίως του στρουκτουραλισμού, αλλά και άλλων 

θεωριών όπως του Hegel για τον κύριο- δούλο. Με αυτό τον τρόπο, κατορθώνει μια 

συντονισμένη «επίθεση» στο καρτεσιανό νεωτερικό υποκείμενο και διαμορφώνει μια νέα 

θεωρία της υποκειμενικότητας. 

    Στο πρώτο μέρος του πονήματός μου παρουσιάζονται οι τρεις τάξεις μέσα από τις οποίες 

συγκροτείται το υποκείμενο: το φαντασιακό, το συμβολικό και το πραγματικό. Το 

φαντασιακό χαρακτηρίζεται από το «στάδιο του καθρέφτη», της πρωταρχικής ταύτισης, μέσα 

από την οποία αναδύεται το εγώ. Στο συμβολικό αναδύεται το ασυνείδητο, το οποίο είναι 

δομημένο σα γλώσσα. Ο J.Lacan χρησιμοποιεί επίσης την έννοια του σημείου, τη σχέση 

σημαίνοντος και σημαινόμενου για να εξηγήσει τη διαδικασία παραγωγής νοήματος τόσο σε 

επίπεδο υποκειμένου, όσο και σε επίπεδο κοινωνίας. Τέλος, η τρίτη τάξη, το πραγματικό, 

βρίσκεται πέρα από το συμβολικό και είναι το «χαμένο αντικείμενο» και αντιπροσωπεύει την 

ενότητα· είναι αυτό που χάθηκε κατά την είσοδο του υποκειμένου στη συμβολική τάξη. 

     Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια απόπειρα χρήσης των εργαλείων της λακανικής θεωρίας για 

τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική θεωρία. Συγκεκριμένα, γίνεται μια απόπειρα 

περιχαράκωσης του πολιτικού σε σχέση με την πολιτική πραγματικότητα, έτσι όπως έχει 

διαμορφωθεί από θεωρητικούς όπως ο S. Zizek, οι E. Laclau & L. Zac, o Θ. Λίποβατς και ο 

Γ. Σταυρακάκης. Στο τέλος, παρουσιάζονται οι βασικές κριτικές που έχουν ασκηθεί τόσο 

στην ίδια τη λακανική θεωρία, όσο και στις δυσκολίες που αναδύονται κατά τη χρήση της 

από την κοινωνικοπολιτική ανάλυση. 
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ABSTRACT 

     

     This dissertation aims to explore the basic theory of the French psychoanalyst Jacques 

Lacan on the formation of the social subject, as well as to give prominence to its importance 

for sociopolitical analysis. Jacques Lacan repositioned psychoanalytic thought as the focal 

point of critical theory. His theoretical tools aren’t targeted only to the therapeutic context· 

they have been proven useful for fields such as social and political theory. This is possible 

because Lacan achieved a radical review of the classical Freudian psychanalytical theory in 

the light of saussurean structuralism and of other theories such as the Hegelian master-slave. 

Therefore, he delivers an «organized attack» towards the Cartesian modern subject and 

structures a new theory of subjectivity. 

    The first part of my attempt focuses on the three orders (or registers) that comprise the 

fundamental concepts behind the formation of the social subject and birth of unconscious: the 

imaginary, the symbolic and the real. The basis of imaginary is characterized by the formation 

of the ego through the «mirror stage». Since the ego is formed by identifying with the 

counterpart of the specular image, identification is an important concept of the imaginary 

order. The symbolic order is the place where the unconscious is born and structured as 

language. J.Lacan uses here the concepts of the sausserean sign, the relations between 

signifier and signified and explains how the meaning does not simply appear spontaneously 

but is the product of these relations in language. Finally, the third order, the real, is situated 

beyond symbolic and represent the «lost object» and the unity, which the subject misses after 

his introduction to the symbolic order. 

In the second part, my focus turns to the usage of the lacanian tools to social and political 

theory. More specifically, my attempt is a demarcation of the political in relation to the 

political reality. I’m using part of S.Zizek, E. Laclau & L. Zac, Lipovats and J.Stavrakakis’ 

theories. In addition, I present some of the most important critics that have been made 

towards lacanian theory, as wells as to its implications in the implementation on the field of 

the sociopolitical analysis. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

    Η έννοια του υποκειμένου έχει συγκροτηθεί, αναδιαμορφωθεί και αποδομηθεί με 

μια πληθώρα τρόπων σε όλη την πορεία της δυτικής σκέψης. Η θεώρηση των 

διαδικασιών κατασκευής της υποκειμενικότητας μέσα στα πλαίσια της 

νεωτερικότητας και μετα- νεωτερικότητας παραμένουν κεντρικά ζητήματα που 

διατρέχουν πολλά επιστημονικά πεδία. Εντούτοις, το ερώτημα της διαμόρφωσης του 

υποκειμένου (γιατί ως τέτοιο παραμένει στον πυρήνα της φιλοσοφικής και 

κοινωνικής σκέψης) δε δύναται να απαντηθεί οριστικά· αντιθέτως, εξελίσσεται 

διαρκώς, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα πρόσφορο έδαφος για δημιουργική  

κοινωνικοπολιτική ανάλυση και ερμηνεία. Εξάλλου, η διαλεκτική υποκειμενικού και 

αντικειμενικού, ατομικού και συλλογικού καθοδηγεί την ίδια την πολιτική πράξη και 

κοινωνική πραγματικότητα
1
 .  

      Το άτομο λαμβάνει κεντρική θέση στη νεωτερική σκέψη με τη φιλοσοφία του 

Descartes, ο οποίος θεωρείται ο πρώτος εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού 

και της νεότερης φιλοσοφίας. Η αναζήτηση της γνώσης και της αλήθειας στη θεωρία 

του στρέφεται αναντίρρητα στο ερώτημα για την ίδια την ύπαρξη του υποκειμένου
2
.  

Η καρτεσιανή φιλοσοφία αποτελείται από δύο βασικά σημεία, κομβικά, για τη  

μετάβαση από την Αναγέννηση στο Διαφωτισμό. Το πρώτο σημείο απαντά στην 

κυρίαρχη μέχρι τότε αντίληψη περί διάκρισης επιπέδων και λειτουργιών της ψυχής, η 

οποία παρέμενε μέχρι τότε κυρίως  αριστοτελική. Ενώ για τον Αριστοτέλη, η ψυχή ως 

ένα είδος ενέργειας, διακρινόταν σε κατηγορίες ανάλογα με τις λειτουργίες της 

(θρεπτική, αισθητική, διανοητική), μια διάκριση σε οντολογικές κατηγορίες η οποία 

υιοθετήθηκε και από μεταγενέστερους θεωρητικούς (όπως ο Θωμάς ο Ακινάτης),  η 

ψυχή για τον Descartes είναι ενιαία και μη αναγώγιμη. Η ενότητά της αυτή θεωρείται 

αναγκαία προϋπόθεση στην καρτεσιανή θεωρία και για το δεύτερο βασικό στοιχείο 

αυτής, το cogito.   

     Μέσω του cogito, της αυταποδεικτικότητας της σκέψης, ο Descartes κατασκευάζει 

ένα υποκείμενο, το οποίο είναι το ίδιο δημιουργός των σκέψεών του (καθαρών και 

μη). Ένα αυτοσυνείδητο και αυτοκαθοριζόμενο υποκείμενο, που αρχίζει να λαμβάνει 

                                                            
1 Γ.Σταυρακάκης, «Ο Λακάν και το πολιτικό», Ψυχαναλυτικός Λόγος- Εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα, 
2008, σ. 96.  
2 Κ. Λελεδάκης, «Ψυχανάλυση και Καρτεσιανό Υποκείμενο»  στο Αξιολογικά; Vol 1, No 1 (1999), 

σελ.141-160, Εξάντας, Αθήνα 1999, σ. 141. 
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πια την ευθύνη για τη δομή και τη μορφή της γνώσης και της αλήθειας, οι οποίες 

μέχρι τότε αποδίδονταν σχεδόν αποκλειστικά στη θέληση του Θεού. Τα θεμέλια του 

χριστιανικού δόγματος που καθόριζαν αποκλειστικά το άτομο αρχίζουν να 

κλονίζονται και  το αυτόνομο υποκείμενο απελευθερώνεται από τις πρότερες 

αντιλήψεις του παραδοσιακού κόσμου μέσω της αμφισβήτησης της αλήθειας.    

      Η συνειδητοποίηση του cogito αποτελεί μια αρχική ακλόνητη βεβαιότητα, η 

οποία ανοίγει το δρόμο για την αναζήτηση και άλλων βεβαιοτήτων. Η νόηση, όσο και 

αν φαίνεται αυτονόητο, εκφράζει την πιο αδιαμφισβήτητη αλήθεια. Ωστόσο, ο 

Descartes δεν κατασκευάζει εδώ ακριβώς μια φιλοσοφία του ορθού λόγου, καθώς το 

cogito είναι πιο ευέλικτο απ’ ότι θα πιστεύαμε·  δεν περιλαμβάνει μόνο την (καθαρή) 

σκέψη, αλλά και τη φαντασία, τη βούληση και άλλες ψυχικές λειτουργίες
3
. Θα 

λέγαμε ότι ο Descartes κατασκευάζει κυρίως μια φιλοσοφία της συνείδησης, που 

στόχο έχει την κατασκευή ενός σταθερού, ενιαίου, σκεπτόμενου υποκειμένου. Εδώ, η 

αυτονομία εδράζεται στη σκέψη. Βέβαια, η καρτεσιανή μεταφυσική δε βασίστηκε 

εξαρχής σε κάποια βεβαιότητα. Αντιθέτως, αναδύθηκε μέσα από ένα βαθύ 

σκεπτικισμό και  «επιστημολογική ανασφάλεια» σχετικά με την αξιοπιστία της 

ερμηνείας του ανθρώπου για την πραγματικότητα, την ύπαρξη και τη γνώση. Ήταν 

από αυτή την απεριόριστη αμφισβήτηση, που γεννήθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης ενός 

αυτοκαθοριζόμενου υποκειμένου, ικανού να σκεφτεί και να δράσει αυτόνομα. 

      Κι αν αυτό δε γίνεται αρκετά σαφές από το καρτεσιανό cogito -του οποίου 

εγγυητής παραμένει ο Θεός και τα οποίο περιλαμβάνει διάφορες «βουλήσεις κι 

έμφυτες ιδέες» αμφίβολης προέλευσης - διατυπώνεται ξεκάθαρα πια αργότερα από 

την καντιανή ηθική θεωρία. Σε αυτή, ο Καντ ορίζει την αυτονομία ως τη θέληση και 

ικανότητα αυτο-καθορισμού, ως μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο είναι 

υποκείμενο μόνο στις δικές του συνειδητές επιθυμίες και δεν ετεροκαθορίζεται από 

άλλους εξωγενείς νόμους. Και λέγοντας εξωγενείς, Ο Καν δεν εννοεί μόνο τις 

δυνάμεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και της κοινωνίας, αλλά και τους νόμους της 

εσώτερης φύσεως, όπως ενορμήσεις, βαθύτερες επιθυμίες και παράλογους φόβους. Η 

ανθρώπινη βούληση κατά τον Καντ είναι ελεύθερη, όταν είναι αυτόνομη και για να 

είναι αυτόνομη χρειάζεται να είναι ικανή να διακρίνει ανάμεσα στις αρχές του ορθού 

λόγου και στα εμπειρικά (emprirical) χαρακτηριστικά. Αν οι τελικοί σκοποί 

προσδιοριστούν από τον εμπειρικό χαρακτήρα του, το δρων υποκείμενο πέφτει θύμα 

                                                            
3 Στο ίδιο, σ. 144. 
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της τυχαιότητας και των περιστάσεων και συνεπώς είναι ανελεύθερο και 

ετεροκαθορισμένο
4
.  

     Εντούτοις, κάθε συνειδητή απόφαση δε συνεπάγεται ότι είναι ηθικά ορθή. Ως εκ 

τούτου, χρειάζεται κάποιο κανονιστικό κριτήριο μέσω του οποίου κρίνεται το ηθικό 

περιεχόμενο κάθε πράξης, μια ρυθμιστική αρχή, η οποία για τον Καντ υπάρχει a 

priori και αποτελεί δεδομένο του Λόγου (factum of reason)
5
. Ο νους στο καντιανό 

έργο δεν κατέχει μόνο καθοριστικό του υποκειμένου ρόλο, αλλά και «νομοθετικό», 

αφού σκοπός του ατόμου είναι να πράξει σύμφωνα με τον ηθικό νόμο, την 

κατηγορηματική προσταγή. Η τελευταία δεν δίνεται στο υποκείμενο εξωτερικά, αλλά 

είναι ενύπαρκτη μέσα στην ίδια την πρακτική λειτουργία της θέλησης. Το αυτόνομο 

υποκείμενο είναι ένα υπερβατολογικό υποκείμενο, το οποίο κινείται προς τη γνώση 

και την πράξη όχι υπό την καθοδήγηση του άλλου, αλλά μέσα από ορθολογικές, 

καθολικές αρχές, τις οποίες κατασκευάζει ο νους.   

     Τα νεωτερικά υποκείμενα έχουν έτσι την ικανότητα να δημιουργούν μια κοινωνία 

ηθικού νοήματος μέσω του Λόγου. Επεμβαίνουν στην αιτιακή αλληλουχία των 

γεγονότων, όντας καθορίζοντα της ιστορίας και όχι καθοριζόμενα από αυτή
6
. Για τη 

μέχρι πρόσφατα (μέσα 20
ου

 αιώνα) κυρίαρχη κοινωνική θεωρία, ωστόσο, το 

συνειδητό και ορθολογικό υποκείμενο, αυτό που είναι δυνάμει ικανό να υπολογίσει 

επαρκώς τις συνέπειες και το νόημα των πράξεών του σε σχέση με τους άλλους, 

εξαντλείται στη δύναμή του υπολογισμού και της εργαλειακής ορθολογικότητας, οι 

οποίες, συνιστούν συχνά την ίδια τη βάση της κοινωνικής θεωρίας (όπως στις 

ωφελιμιστικές θεωρίες και θεωρίες της ορθολογικής επιλογής). Τέτοιες θεωρήσεις 

τείνουν προς ένα ντετερμινιστικό ορισμό της απόφασης και τονίζουν τη συνοχή των 

ηθικών πράξεων των δρώντων υποκειμένων μόνο σε σχέση με τα αποτελέσματα, το 

περιεχόμενο των οποίων ανάγεται στη μεγιστοποίηση του οφέλους και στην 

ελαχιστοποίηση του κόστους για τα εμπλεκόμενα μέρη
7
. 

     Το κίνημα του Διαφωτισμού και το δημιούργημά του, το ορθολογικό υποκείμενο, 

αρχίζουν έτσι να καταρρέουν σταδιακά από το δεύτερο μισό του 20
ου

 αιώνα. Μαζί 

τους παρασύρονται και οι αντίστοιχες κοινωνικοπολιτικές θεωρίες, οι οποίες 

                                                            
4 Β.Ρωμανός & Θ. Λίποβατς, Εισαγωγή στο  «Το υποκείμενο στην ύστερη νεωτερικότητα», Εκδόσεις 
Νήσος, Αθήνα 2002, σ.20.  
5 Β. Ρωμανός, «Η έννοια του αυτόνομου υποκειμένου μετά τον Καντ», στο Το υποκείμενο στην 
ύστερη νεωτερικότητα, Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 2002, σ. 62.  
6 Στο ίδιο,  σ. 24.  
7 Η. Μαυρίδης, «Για τα υποκείμενα της απόφασης: Μεταξύ φιλοσοφίας και κοινωνικής θεωρίας», 
στο  «Το υποκείμενο στην ύστερη νεωτερικότητα», Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 2002, σ. 179.  
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επικρίνονται για ιδεαλισμό. Η δυνατότητα της πλήρους αυτονομίας και διαφάνειας 

του υποκειμένου, όσο και της πράξης του, θέτονται υπό αμφισβήτηση. Η κανονιστική 

ιδέα του αυτοκαθοριζόμενου υποκειμένου χαρακτηρίζεται πια ως ψευδαισθησιακή. Η 

δυτική φιλοσοφία και οι συνεπαγόμενες κοινωνικές θεωρίες, όπως εκείνη της 

ορθολογικής επιλογής, δυσκολεύονται να τοποθετήσουν επαρκώς το άτομο μέσα στο 

υπαρκτό κοινωνικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, τέτοιου είδους απόπειρες 

κοινωνικοπολιτικής ανάλυσης, οι οποίες απορρέουν από τον διαφωτισμό, 

καταλήγουν σε ουτοπικές θεωρήσεις και σε αδιέξοδα, μη μπορώντας να εξηγήσουν 

τα αναδυόμενα κοινωνικά φαινόμενα της πραγματικότητας.  

     Η «πτώση» του νεωτερικού υποκειμένου συντελείται με την ανάδυση κυρίως δύο 

θεωρητικών ρευμάτων, της ψυχαναλυτικής κριτικής και της γλωσσολογικής 

«στροφής», οι οποίες αποδομούν το ορθολογικό υποκείμενο από τη βάση του και από 

διαφορετικές πλευρές. Η ψυχανάλυση χτίζει μια ολόκληρη θεωρητική παράδοση, 

σύμφωνα με την οποία το υποκείμενο δε δύναται να διαμορφωθεί μόνο μέσω του 

συνειδητού, ορθού λόγου, αφού η συνείδηση δεν αποτελεί τον μόνο και  απόλυτα 

κυρίαρχο ψυχικό φορέα. Ο ψυχικός κόσμος είναι σύνθετος και η συνείδηση δέχεται 

συνεχώς επιδράσεις από το ασυνείδητο. Το φροϋδικό ασυνείδητο αποτελείται από 

απωθημένες, καταπιεσμένες λιβιδινικές δυνάμεις και επιθυμίες, οι οποίες 

προσπαθούν να βρουν διέξοδο στο συνειδητό. Το ασυνείδητο αποτελεί διακριτό 

ενδοψυχικό φορέα ως προς τη λειτουργία του και δεν ανάγεται στη συνείδηση. 

Πρόκειται για μια πρωτογενή ψυχική διαδικασία, η οποία δεν διέπεται από καμία 

ορθολογική διατύπωση και κανόνα. Αν και το ασυνείδητο «επικοινωνεί» με τη 

συνείδηση, τα περιεχόμενά του δε γίνονται ποτέ απόλυτα αναγνωρίσιμα από αυτή. Τα 

μεταμορφωμένα όμως στοιχεία του επηρεάζουν συνεχώς τις ιδέες, τα συναισθήματα 

και τις διαθέσεις του υποκείμενου εν αγνοία του.  

     Από την ψυχαναλυτική σκοπιά, κυριαρχεί κυρίως η δεύτερη τοπογραφία του 

Freud για τον ψυχισμό, η οποία ακολουθεί την πρώτη του διάκριση του σε συνειδητό-

προσυνειδητό-ασυνείδητο. Σε αυτή, τρεις είναι οι βασικοί ενδοψυχικοί φορείς, το 

αυτό, το εγώ και το υπερεγώ. Το αυτό (id) περιέχει ο,τι κληρονομείται και είναι 

παρόν κατά τη γέννηση, κυρίως αναπαραστάσεις ενστίκτων, ορμές και σεξουαλικές 

επιθυμίες
8
. Το υπερεγώ (superego) αποτελεί τον φορέα των κοινωνικών 

απαγορεύσεων και της ηθικής συνείδησης. Το εγώ (ego) αποτελεί μέρος του αυτό, 

που έχει παραλλαχθεί από την επιρροή του εξωτερικού κόσμου. Το εγώ επιχειρεί να 

                                                            
8 S. Freud, «Βασικές αρχές ψυχανάλυσης», Εκδόσεις Μ. Αβραάμ, Αθήνα, σ.12.   



10 
 

επιβάλλει την ισχύ του εξωτερικού κόσμου, αντικαθιστώντας μέρη του αυτό (που 

διέπονται από την αρχή της ευχαρίστησης) με την αρχή της πραγματικότητας
9
.  

     Το φροϋδικό εγώ διαμεσολαβεί ανάμεσα στο αυτό, το υπερεγώ και την 

πραγματικότητα, όντας φορέας σύνθεσης του ατόμου και λειτουργώντας προς όφελος 

του. Κατ’ αυτό τον τρόπο, μπορεί να θεωρηθεί ότι πρόκειται για τον φορέα της 

λογικής και της βούλησης για εσωτερικό έλεγχο
10

. Το εγώ του Freud, θα μπορούσαμε 

να πούμε, ότι αντιστοιχεί στο ορθολογικό υποκείμενο της φιλοσοφίας, καθώς φέρει 

μαζί του τη δυνατότητα και τη θέληση για αυτονομία· εντούτοις, η δυνατότητα αυτή 

είναι οριοθετημένη. Και αυτό διότι το εγώ δεν αποσυνδέεται ποτέ πλήρως από το 

αυτό και εμπεριέχει τόσο ασυνείδητες επιθυμίες, όσο και ένστικτα. Επιπλέον, η 

ψυχαναλυτική θεωρία τονίζει ότι αυτή η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους τρεις φορείς 

του ψυχισμού εξαρτάται από τις συνθήκες ανάπτυξης του ατόμου κατά τα πρώτα 

χρόνια της ζωής του και πάντα σε σχέση με τους άλλους, κυρίως τους φροντιστές 

του. Στην ουσία, πρόκειται για μια αέναη μάχη ανάμεσά τους, με το εγώ να δέχεται 

συνεχώς επιδράσεις από διάφορες δυνάμεις και να παραμένει διχασμένο. Με αυτό 

τον τρόπο, η ψυχαναλυτική κριτική αμφισβητεί το διαφωτιστικό ιδανικό της πλήρους 

αυτονομίας, αποκαλύπτοντας εσωτερικές του υποκειμένου δυνάμεις που 

αντιστέκονται σε αυτή την προσδοκία.  

     Η φροϋδική θεωρία κινείται σαφέστατα μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο περί 

αυταποδεικτικότητας της συνείδησης· όμως, καταφέρνει να της αφαιρέσει την 

«πρωταρχική» αλήθεια, δηλαδή την επιβεβαίωση της ύπαρξης με τον τρόπο που 

ορίζεται από το καρτεσιανό cogito. Το υποκείμενο μπορεί να προσδιορίσει τον εαυτό 

του, αλλά μόνο μέσω της παραδοχής μιας ψευδαίσθησης
11

. Εντούτοις, ο Freud 

παραμένει πιστός στο νεωτερικό επιχείρημα προς τη δυνατότητα αυτονομίας και 

θεωρεί ότι η ανάλυση είναι αυτή που θα φέρει το εγώ πιο κοντά στην κάποιου 

επιπέδου εκπλήρωσή της
12

. 

         Η γλωσσολογική κριτική, από την άλλη, μεταφέρει το κέντρο βάρους στη 

γλώσσα, προσδίδοντάς της θεμελιακό χαρακτήρα στη συγκρότηση της 

υποκειμενικότητας. Αποδομεί το ορθολογικό υποκείμενο της διαφωτισμένης σκέψης, 

                                                            
9 S. Freud, «Το εγώ και το αυτό», Πλέθρον, Αθήνα 2008, σ.45.  
10 «Το εγώ αντιπροσωπεύει αυτό που μπορεί κανείς να ονομάσει λογική και σύνεση, σε αντίθεση με 
το αυτό, το οποίο περιέχει τα πάθη» (S. Freud, «Το εγώ και το αυτό», σ. 45) 
11 Λελεδάκης, «Ψυχανάλυση και Καρτεσιανό Υποκείμενο», ο.π.,  σ. 151. 
12 Άλλωστε, μία από τις θεμελιώδεις αρχές που προτείνονται από τον Sigmund Freud είναι το «Όπου 
βρισκόταν το Αυτό, εκεί θα υπάρξει το Εγώ» και περιγράφει την ανάγκη και τη σημασία της ίδιας της 
ψυχανάλυσης. 
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τονίζοντας την εξάρτησή του από ένα ήδη προϋπάρχον γλωσσικό δίκτυο και 

αποκαλύπτοντας την ύπαρξή του μέσα σε μια ορισμένη υπερέχουσα της 

προθετικότητας πραγματικότητα που διαμορφώνεται ακριβώς από το προδοσμένο 

γλωσσικό σύστημα νοηματοδότησης
13

. Εδώ, οι δυνάμεις που αντιστέκονται στην 

προσδοκία ενός αυτόνομου υποκειμένου βρίσκονται εξωγενώς αυτού. Είναι δυνάμεις 

που χαρακτηρίζονται σε πολλές θεωρίες, όπως θα δούμε παρακάτω και στη λακανική, 

ως ο Άλλος.  

      Σύμφωνα με τη γλωσσολογική «στροφή» του ύστερου 20
ου

 αιώνα, που αντλεί 

κυρίως από τη στρουκτουραλιστική θεωρία του Saussure και τον ύστερο 

Wittgenstein, τα υποκείμενα δεν εφευρίσκουν τη γλώσσα· αντιθέτως, γεννιούνται 

μέσα σε αυτή και τη χρειάζονται για να δομήσουν και να εγκαθιδρύσουν τον εαυτό 

και την ύπαρξή τους. Η γλώσσα διαθέτει έναν συστημικό χαρακτήρα (μέσα από τη 

δομή του σημείου, την ταύτιση σημαίνοντος και σημαινόμενου), ο οποίος προσφέρει 

μια σχετική νοηματική οργάνωση που διαμορφώνει την πραγματικότητα. Το νόημα 

δεν προϋπάρχει ως «καθαρή σκέψη» ή ιδέα πριν από τη γλώσσα, αλλά βρίσκεται 

εντός της
14

. Συνεπώς, το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα να χειριστεί τα διάφορα 

επίπεδα του υπάρχοντος γλωσσικού κώδικα, έτσι ώστε να διαμορφώσει και να 

εκφράσει το δικό του νόημα. Ο δομισμός τονίζει την ύπαρξη στενών νοηματικών 

δομών, που δεν επιτρέπουν σχεδόν καμία αυτονομία στο υποκείμενο, ενώ ο 

μεταδομισμός, με κύριο εκφραστή του τον Derrida, προσδίδει μια ελαστικότητα και 

ανοικτότητα στο νοηματικό πλέγμα, χαρακτηρίζοντας το υποκείμενο ως εν δυνάμει 

φορέα αυτονομίας
15

.  

       Επιπλέον, η γλωσσολογική κριτική ανατρέπει την αντίληψη ότι μπορεί να 

υπάρξει μια γλώσσα αφηρημένη και απαλλαγμένη από κάθε κοινωνικό πλαίσιο και 

πραγματικότητα· ο λόγος δεν μπορεί να αρθρωθεί με απόλυτη διαφάνεια, διότι φέρει 

αναγκαστικά μαζί του ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων, αξιών και ιστορικών 

πρακτικών. Ως εκ τούτου, τα υποκείμενα, ως φορείς της γλώσσας, είναι και φορείς 

της ιστορικότητάς της, η οποία εμπεριέχει ορισμένα κανονιστικά, ηθικά και αξιακά 

πρότυπα. Συνεπώς, καθίσταται αδύνατη η άρθρωση ενός καθαρού λόγου που να 

ισχύει καθολικά, αφού τα ομιλούντα υποκείμενα δεν δύναται να υπάρξουν μέσα σε 

                                                            
13 A. Honneth, «Decentered Autonomy: The subject after the fall», στο Disrespect: The normative 
foundations of critical theory, Polity Press, 2007, σ. 182.   
14 Β. Ρωμανός, «Η έννοια του αυτόνομου υποκειμένου…», ο.π., σ. 40.  
15 Κ. Λελεδάκης, «Το υποκείμενο και τα όρια της αυτονομίας», στο Το υποκείμενο στην ύστερη 
νεωτερικότητα, Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 2002, σ. 83.  
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κοινωνικό ή ιστορικό «κενό»
16

. Και καθώς το γλωσσικό σύστημα νοηματοδότησης 

είναι ιστορικά καθορισμένο, η διαδικασία ερμηνείας του είναι ατέρμονη και δεν 

φτάνει σε ένα κανονιστικό τέλος, αναιρώντας έτσι τη δυνατότητα μιας 

ντετερμινιστικής θεμελίωσης της ανθρώπινης πράξης.  

       Και οι δύο κριτικές διαστάσεις, ψυχαναλυτική και γλωσσολογική, αναφέρονται 

σε δυνάμεις που επιδρούν στο υποκείμενο, χωρίς εκείνο να έχει ποτέ την ικανότητα 

να τις ελέγξει πλήρως ή ακόμη και να τις εντοπίσει. Ο δε Jacques Lacan με τις θέσεις 

του οποίου θα ασχοληθώ στο παρόν πόνημα, επιχείρησε τον συγκερασμό των δύο 

αυτών κριτικών για μια πιο «συμπαγή» και ολοκληρωμένη αποδόμηση της 

νεωτερικής υποκειμενικότητας. Το λακανικό υποκείμενο δεν συναντιέται πουθενά με 

το αυτόνομο υποκείμενο της γνώσης. Διαμορφώνεται με άξονα έναν ριζικό διχασμό 

εσωτερικά του υποκειμένου, τον οποίο, σύμφωνα με τον ψυχαναλυτή, αποκάλυψε 

πρώτος ο Freud. Ουσιαστικά, ο Lacan κάνει μια διαφορετική ανάγνωση του 

τελευταίου και θεωρεί ότι ο Freud δεν επικεντρώθηκε ιδιαιτέρως στην έννοια αυτή· 

ωστόσο, για τον Lacan, η ανακάλυψη του ίδιου του ασυνειδήτου και η εσωτερική 

διαίρεση του ψυχισμού (δεύτερη τοπική θεωρία) προσφέρουν την απαραίτητη βάση 

για την απόδειξη της ύπαρξης αυτού του διχασμού.  

     Από τη δεκαετία του ’50 και μετά, ο Lacan, λαμβάνοντας ως αφετηρία την 2
η
 

τοπική θεωρία του Freud (εγώ, αυτό, υπερεγώ), ανέπτυξε το δικό του τριαδικό 

θεωρητικό σύστημα, το οποίο μπορεί και να ιδωθεί ως μια απόπειρα 

επανατοποθέτησης της ψυχαναλυτικής θεωρίας σε μια πληρέστερη διυποκειμενική 

διάσταση. Το φαντασιακό, το συμβολικό και το πραγματικό δεν αποτελούν βέβαια 

ψυχικές δυνάμεις, αλλά τάξεις (orders), κάθε μία από τις οποίες τοποθετεί το άτομο 

σε ένα σύστημα (δυνάμεων) διαμορφώνοντας το ως κοινωνικό υποκείμενο.  

     Η φαντασιακή τάξη αποτελεί την τάξη του «σταδίου του καθρέφτη» και της 

πρωταρχικής ταύτισης, μέσα από την οποία αναδύεται το εγώ. Το βρέφος, βιώνοντας 

τον κατακερματισμό στους πρώτους μήνες της ζωής του, αναζητά την αίσθηση 

ενότητας και ταυτότητας μέσω της κατοπτρικής εικόνας, την οποία βρίσκει στο 

βλέμμα των άλλων. Γι’ αυτό και το λακανικό εγώ δεν είναι το φροϋδικό εγώ που 

αποτελεί όργανο προσαρμογής του ατόμου στην εξωτερική πραγματικότητα. Το 

φαντασιακό εγώ διαμορφώνεται με επίκεντρο τον άλλο μέσω μιας διαδικασίας 

παγίωσης εξιδανικευμένων εικόνων, οι οποίες όμως συνιστούν και το πρώτο στάδιο 

                                                            
16 Η. Μαυρίδης, «Για τα υποκείμενα της απόφασης: Μεταξύ φιλοσοφίας και κοινωνικής θεωρίας», 
στο Το υποκείμενο στην ύστερη νεωτερικότητα, Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα, σ. 185.  
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εκ- κεντρικότητας του υποκειμένου, που το απομακρύνει εξαρχής από τη δυνατότητα 

της πλήρους αυτονομίας
17

.  

     Η φαντασιακή ενότητα μέσω των άλλων αποδεικνύεται ψευδαισθησιακή, η 

πρωταρχική ταύτιση αποτυγχάνει και το υποκείμενο στρέφεται στη συμβολική τάξη, 

για ν’ αναζητήσει μια σταθερότερη ταυτότητα. Υποτάσσεται στους νόμους της 

γλώσσας, ώστε να αναπαρασταθεί πλήρως μέσα σε αυτή. Στην πραγματικότητα 

βέβαια, δεν διαθέτει και άλλη επιλογή, αφού η πραγματικότητα μέσα στην οποία 

γεννιέται είναι συμβολικά κατασκευασμένη και αρθρωμένη μέσα στη γλώσσα
18

 . Οι 

επιθυμίες του διαμεσολαβούνται από τη γλώσσα και το υποκείμενο πρέπει να 

συμβολοποιηθεί για να συγκροτηθεί ως τέτοιο. Ο Lacan εδώ αποκαλύπτει μια σειρά 

αποτυχημένων και πάλι συμβολικών ταυτίσεων, διότι υπάρχει τελικά πάντα κάτι που 

διαφεύγει της συμβολοποίησης, κάτι που χάνεται από τη γλώσσα και το υποκείμενο 

αλλοτριώνεται ακόμα μια φορά στο πεδίο εκείνο που περίμενε ακριβώς να βρει την 

ενότητά του. Αυτό που διαφεύγει από τις δύο πρώτες τάξεις, και κυρίως από τη 

συμβολική, είναι το πραγματικό.  

    Το λακανικό υποκείμενο παραμένει έτσι καταστατικά ελλειπτικό, επειδή ούτε η 

φαντασιακή αναπαράσταση, αλλά ούτε και η συμβολική ταύτιση δεν μπορούν να του 

προσδώσουν την πλήρη αυτονομία και πληρότητά του. Είναι αυτή η καταστατική 

έλλειψη ωστόσο, που κάνει δυνατή την ανάδυση της υποκειμενικότητας. Αυτή, 

βασίζεται στον ετεροκαθορισμό και στην διυποκειμενική διάσταση, που τόσο 

προβλημάτισαν τις νεωτερικές φιλοσοφικές θεωρίες. 

     Η παρούσα εργασία στόχο έχει να παρουσιάσει τα βασικά σημεία της λακανικής 

ψυχαναλυτικής θεωρίας, τα οποία εξηγούν την διαδικασία συγκρότησης του 

κοινωνικού υποκειμένου. Γι’ αυτό και έχει επιλεχθεί να αναπτυχθεί σε τρία κύρια 

κεφάλαια, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις τρεις τάξεις στο λακανικό έργο: την 

φαντασιακή τάξη, την συμβολική τάξη και το πραγματικό. Μέσα από αυτές τις τρεις 

κατηγορίες, ο Lacan μας παρουσιάζει μια «κοινωνικοπολιτική» σύλληψη της 

υποκειμενικότητας βασισμένη στην ψυχανάλυση και στην επιστροφή στις φροϋδικές 

της ρίζες σε μια δική του 'γλωσσοποιημένη' ανάγνωση. Στο τρίτο κεφάλαιο, 

επιχειρείται επίσης να παρουσιαστεί η κοινωνικοπολιτική διάσταση του θεωρητικού 

του συστήματος, καθώς ο ίδιος θεώρησε ότι άρθρωσε μια ολική προσέγγιση της 

κοινωνικής πραγματικότητας. 

                                                            
17 Γ.Σταυρακάκης, «Ο Λακάν και το πολιτικό», Ψυχαναλυτικός Λόγος- Εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα, 
2008, σ. 49, 50.  
18 Στο ίδιο, σ. 73.  
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    Το ενδιαφέρον με την λακανική θεωρία είναι ότι κατάφερε να μην πέσει στην 

παγίδα εφαρμογής των 'ατομικιστικών' αναγωγών της ψυχανάλυσης στην κοινωνική 

και πολιτική θεωρία, αλλά συγκρότησε μια ασφαλή σύγκλιση ανάμεσα στα δύο 

πεδία. Η σύγχρονη πολιτική θεωρία έχει χρησιμοποιήσει ένα μεγάλο μέρος της 

λακανικής ψυχανάλυσης για να αναλύσει κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα. Γι’ αυτό και 

θα επιχειρήσω μια περιχαράκωση του πολιτικού μέσω του Lacan, μια αναλυτική της 

υστερονεωτερικής 'Πόλεως', η οποία, βεβαίως στέκεται στον αντίποδα μιας 

κανονιστικής πολιτικής θεωρίας. Τα εργαλεία της θεωρίας του αποδεικνύονται 

ιδιαιτέρως χρήσιμα στην ανάλυση πτυχών της πολιτικής και της κοινωνικής 

πραγματικότητας που πολλές φορές αδυνατεί να αντιληφθεί η πολιτική 

κοινωνιολογία και η πολιτική επιστήμη. 

    Στο τελευταίο μέρος της παρούσας εργασίας αναπτύσσονται κάποιες από τις 

βασικότερες κριτικές στο λακανικό έργο, που είναι κυρίως επιστημολογικής και 

θεωρητικής φύσεως, όπως επίσης παρουσιάζονται και ορισμένα σχόλια επί αυτών, με 

γνώμονα πάντα τη δυσκολία ανάγνωσης και ανάλυσης που ομολογουμένως 

παρουσιάζει το έργο του, αλλά και τις πολλαπλές ερμηνείες τις οποίες επιτρέπει. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΗ ΤΑΞΗ 

 

1.1 Το στάδιο του καθρέφτη 

 

     Η ψυχανάλυση, σε όλες τις μορφές της, κυρίως στη φροϋδική και λακανική, 

αναγνωρίζει μια διάσταση της υποκειμενικότητας, η οποία αμφισβητεί την 

παντοδυναμία του λογικού, απόλυτα συνειδητού και αυτόνομου υποκειμένου. Το 

πρώιμο έργο του Lacan ειδικότερα διατυπώνεται ως κριτική κυρίως απέναντι στις 

θεωρίες του αυτόνομου εγώ. Ο Lacan αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα το αυτόνομο εγώ ως 

μια θεμελιώδη ψευδαίσθηση του νεωτερικού ανθρώπου, παρά ως μια κρυμμένη 

αλήθεια που αποκάλυψε η Καρτεσιανή φιλοσοφία
19

.  Εστιάζει στο κείμενο του Freud 

«Το εγώ και το Αυτό» (1923), στο οποίο επισημαίνεται ότι το ασυνείδητο δεν 

δύναται να μείνει καταπιεσμένο από το εγώ. Αντιθέτως, κατέχει τη δική του δυναμική 

και επιθυμίες, οι οποίες παρεμβάλλονται των πράξεων του εγώ. Επιπρόσθετα, κι 

επειδή ο Lacan θεωρεί ότι ο Freud θέτει το ασυνείδητο ως μέρος του εγώ,
20

 η 

αυτονομία και ανεξαρτησία, χαρακτηριστικά που έχουν καταλογιστεί στο νεωτερικό 

εγώ, μπορούν να είναι μόνο ψευδαισθησιακά: το εγώ «είναι (κυρίως) 

αποπροσανατολισμένο στην πρακτική του»
21

.  

      Ο Lacan εκκινεί τη θεωρία του για τη διαμόρφωση του υποκειμένου από τη 

φαντασιακή τάξη. Στη λακανική φαντασιακή τάξη αναδύεται το εγώ, το οποίο 

αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για τη μετέπειτα δόμηση του υποκειμένου στη 

συμβολική τάξη. Χαρακτηρίζεται από το «στάδιο του καθρέφτη», το οποίο 

τοποθετείται χρονικά περίπου ανάμεσα στους έξι (6) και δώδεκα (12) μήνες ζωής του 

βρέφους
22

. Μέχρι τότε, ο εαυτός δεν υφίσταται ως ένα ενοποιημένο σύνολο στον 

ψυχισμό και στην αντίληψη. Το άτομο βιώνει εσωτερικό κατακερματισμό και είναι 

ανίκανο να οριοθετήσει το σώμα του σε αναφορά με τον εξωτερικό κόσμο, όπως 

επίσης αδυνατεί να στηριχθεί ακόμα μόνο του, χωρίς εξωτερική βοήθεια. Εντούτοις, 

                                                            
19 J.Whitebook, «Perversion and Utopia: A study in psychoanalysis and Critical theory», ΜΙΤ press, 
Cambridge Mass, 1995, σ. 193. 
20 Στο εν λόγω κείμενο ο Freud σημειώνει μια αναλογία: « Όπως και ο ιππέας, που αν δεν θέλει να 
αποχωριστεί το άλογό του συχνά αναγκάζεται να το οδηγήσει εκεί όπου εκείνο θέλει να πάει, έτσι 
και το Εγώ φροντίζει να τροποποιεί τις επιθυμίες του Αυτό (ασυνειδήτου) σε πράξεις, σαν να 
επρόκειτο για τις δικές του επιθυμίες» (Το εγώ και το Αυτό, σ.46, Sigmund Freud). 
21 J. Lacan, «The Freudian thing» στο «Écrits: The first complete edition in English», W.W. Norton & 
Company, Inc, London, 2006, σ. 361. 
22 Το στάδιο του καθρέφτη παρουσιάστηκε από τον Lacan σε ομιλία του στο 16ο Διεθνές Συνέδριο 
Ψυχανάλυσης το 1936 στο Marienbad. Το κείμενο ωστόσο ξαναγράφτηκε το 1949, ώστε να 
συμπεριληφθεί στα Écrits. 
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υπάρχει μια «φευγαλέα στιγμή παιχνιδιού», όπου το βλέμμα του βρέφους 

συλλαμβάνει την αντανάκλαση της ίδιας του της εικόνας και αιχμαλωτίζεται από 

αυτή, όπως συμβαίνει μπροστά από έναν καθρέφτη
23

. 

     Σύμφωνα με τη λακανική θεωρία, σε αυτή την εκρηκτική στιγμή είναι που 

αναδύεται το εγώ, ως αποκρυστάλλωση μιας εξιδανικευμένης εικόνας, ισοδύναμης με 

ένα σταθερά καθορισμένο αντικείμενο, με το οποίο το άτομο ταυτίζεται. 

Χαρακτηρίζεται εξιδανικευμένη, επειδή το άτομο μέχρι εκείνη τη στιγμή 

αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως μια ανοργάνωτη και μπερδεμένη οντότητα 

αισθήσεων και ενστίκτων και το κατοπτρικό είδωλο έρχεται να εγκαθιδρύσει μια 

προσδοκία ενοποίησης, αποτελώντας μια οντολογική δομή με την οποία το παιδί 

μπορεί να αντιληφθεί τον εαυτό του ως μόνιμο και συνεκτικό
24

. Ωστόσο, ο Lacan δε 

σκόπευε να μείνει στη στιγμή συνάντησης του βρέφους με τον καθρέφτη αυτόν καθ’ 

αυτόν· το «στάδιο του καθρέφτη» αποτελεί περισσότερο μια μεταφορά για την 

αντανάκλαση του βρέφους στους άλλους. Κυρίως η αντανάκλαση αυτή στο βλέμμα 

των άλλων είναι που λαμβάνει τη μεγαλύτερη προσοχή από τη λακανική θεωρία και 

εκκινεί μια δυναμική διαδικασία διαμόρφωσης του εγώ μέσω της ταύτισης, που στόχο 

έχει την απόκτηση ταυτότητας και την απόπειρα νοηματοδότησης του κόσμου. 

      Οι εικόνες που δημιουργούνται από την αντανάκλαση ενός επιθυμητού, ιδανικού 

εγώ αποτελούν αποτυπώματα στην ψυχική δόμηση του υποκειμένου και 

αποκαλούνται από τον Lacan  imagos. Οι  imagos δομούν ουσιαστικά τη διεργασία 

της φαντασιακής ταύτισης, μέσω της εσωτερίκευσης μιας σειράς ψευδών εικόνων, 

που όμως δημιουργούν στο άτομο μια αίσθηση ταυτότητας. Οι εικόνες αυτές 

ακινητοποιούνται στο χώρο και στο χρόνο, όπως οι φωτογραφίες ενός 

καλειδοσκόπιου, για να προσδώσουν στο υποκείμενο τη σταθερότητα της μορφής 

που χρειάζεται. «Η αντανακλώμενη μορφή είναι περισσότερο συγκροτούσα, παρά 

συγκροτημένη» θα τονίσει ο Lacan στη θεωρία του, και λειτουργεί περισσότερο ως 

μέσο ανακούφισης που το σταθεροποιεί και το αποκρυσταλλώνει. Αυτό σημαίνει ότι 

δεν είναι το παιδί αυτό που συνιστά τη μορφή, αλλά η μορφή (gestalt) αυτή που 

συνιστά το παιδί ως ένα «εγώ». Όπως και για τον Freud, έτσι και για τον Lacan, δεν 

υπάρχει τίποτα στη διαμόρφωση του υποκειμένου, που να διαθέτει μια προ-

υπάρχουσα μορφή· το εγώ δεν διαθέτει βασικό πυρήνα ίδιον για όλα τα υποκείμενα, 

                                                            
23 J. Lacan, «The mirror stage as formative of the I function as revealed in psychoanalytic experience» 
στο «Écrits: The first complete edition in English», W.W. Norton & Company, Inc, London, 2006, σ. 76. 
24 C. Williams, «Contemporary French philosophy: modernity and the persistence of the subject», The 
Athlone Press, New York, 2001, σ. 83. 
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αλλά κατασκευάζεται σε μια τέτοια στιγμή, όπως την παρουσιάζει η λακανική 

θεωρία.   

     Η πρωταρχική ανάμνηση ενός σώματος, «διαμελισμένου», κατακερματισμένου, 

δημιουργεί άγχος, το οποίο με τη σειρά του πυροδοτεί την επιθυμία του ατόμου να 

παραμείνει ταυτιζόμενο με την εικόνα μπροστά του, με αυτό που του αντανακλάται 

και του προσφέρει ένα ασφαλές και ενοποιημένο εγώ. Η τάξη του φαντασιακού δεν 

αποτελεί στάδιο «ωρίμανσης» έτσι όπως η σύγχρονη αναπτυξιακή ψυχολογία το 

ορίζει, αλλά μια διάσταση του υποκειμένου, απαραίτητη, χωρίς την οποία το 

υποκείμενο θα οπισθοδρομούσε στο χάος της ψύχωσης
25

. Ο Lacan αποφεύγει να 

περιγράψει την κατασκευή του εγώ με αυστηρούς βιολογικούς ή εξελικτικούς όρους, 

καθώς η αντιλαμβανόμενη από το υποκείμενο ενοποίηση έχει φαντασιακή μορφή και 

δεν οριοθετείται σε αυστηρά συστήματα ταξινόμησης και προσδιορισμού.  

     Η λακανική θεωρία τοποθετεί το εγώ πριν τον κοινωνικό καθορισμό του 

υποκειμένου, σε μια φαντασιακή κατεύθυνση, «η δύναμη της οποίας θα παραμείνει 

αμείωτη για κάθε άτομο…» και θα εμφανίζεται στη διαδικασία γένεσης του 

υποκειμένου, ασχέτως του βαθμού συμφωνίας ή ασυμφωνίας που εκείνο θα έχει 

επιτύχει με τη δική του πραγματικότητα
26

. Αυτό σημαίνει ότι το φαντασιακό θα 

συνεχίζει να παίζει το ρόλο του μέσω των εσωτερικευμένων εικόνων στη μετέπειτα 

διαμόρφωση του κοινωνικού υποκειμένου. 

     Οι imagos, αν και συγκροτούσες δεν υφίστανται ανεξαρτήτως του υποκειμένου· 

είναι αυτό το ίδιο που τις προβάλλει και παριστά. Το ερώτημα που εγείρεται εδώ 

είναι από πού λαμβάνουν αυτή τη μορφοποιητική δύναμή τους. Ο Lacan εδώ 

ισχυρίζεται ότι οι αποκρυσταλλωμένες αυτές εικόνες αποκτούν δύναμη μέσω των 

συμπλεγμάτων. Τα συμπλέγματα (complexes) συνιστούν θεμελιώδεις, ασυνείδητες 

δομές διαπροσωπικών σχέσεων: το Οιδιπόδειο σύμπλεγμα, το σύμπλεγμα του 

απογαλακτισμού και της παρείσφρησης. Αν και ο Freud τοποθετούσε τα 

συμπλέγματα στη σφαίρα των ενστίκτων, ο Lacan αρνήθηκε αυτή την εξήγηση και 

υποστήριξε ότι οι imagos (και τα συμπλέγματα) διαμεσολαβούνται πολιτισμικά και 

κοινωνικά· αντανακλούν δηλαδή ως ένα βαθμό τις ήδη προδοσμένες στο υποκείμενο 

κοινωνικές δομές, μέσα στις οποίες γεννήθηκε. Μέσα από τα συμπλέγματα, οι 

εικόνες εγκαθιδρύονται στον ψυχικό κόσμο και εκτελούν τουλάχιστον την πιο 

σημαντική λειτουργία, εκείνη της παροχής ενότητας στο υποκείμενο, κατευθύνοντάς 

                                                            
25 Θ. Λίποβατς, «Η ψυχοπαθολογία του πολιτικού», Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα, 1990, σ. 66. 
26 J. Lacan, «The mirror stage as formative of the I function…», ο.π., σ. 76. 
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το σε ένα ορισμένο επίπεδο για τη μετέπειτα δόμησή του στο συμβολικό. Αν και 

ακόμα οι ικανότητες του ατόμου δεν είναι ανεπτυγμένες επαρκώς για την επίτευξη 

της πλήρους αυτονομίας και ανεξαρτησίας που αποζητά, το στάδιο του καθρέφτη 

συνίσταται σε κάποιου τύπου συνειδητοποίηση του εαυτού του ως φορέα δράσης.   

      Επιπροσθέτως, ο Lacan υποστηρίζει ότι ο κατοπτρικός κόσμος δεν περιέχει 

ακόμη την ετερότητα· το υποκείμενο δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον άλλο ως 

διαφορετικό από αυτό. Αυτό που συμβαίνει είναι η αντανάκλαση ενός φαντασιακού 

άλλου, ο οποίος λειτουργεί ως ένα κατοπτρικό αντικείμενο ενός ιδανικού εγώ. Κι 

αυτό διότι σκοπός της φαντασιακής τάξης είναι η παροχή ενότητας και ομοιογένειας 

σώματος και ψυχικού κόσμου για την αντιμετώπιση του εσωτερικού 

κατακερματισμού. Ως εκ τούτου, αυτή η διαδικασία εγκαθιδρύει μια κατάσταση 

ισοδυναμίας ανάμεσα στην αντίληψη των αντικειμένων και την ταυτότητα του εγώ 

και του άλλου. «Το εγώ είναι μια εικόνα, ένα αντικείμενο», επαναλαμβάνει ο Lacan 

στις διαλέξεις του
27

. Απαραίτητη συνθήκη διαμόρφωσης και αντίληψης του εγώ είναι 

εκείνη της αυτο- εξωτερίκευσης, διαδικασία η οποία επιτρέπει στο άτομο να 

αναπαραστήσει τον εαυτό του πρώτα ως αντικείμενο. Η αναπαράσταση του εαυτού 

είναι δυνατή μόνο υπό αυτόν τον όρο, υπό όρους δηλαδή αντικειμενοποίησης 

(πραγμοποίησης).  

     Από τις απαρχές της, η λακανική θεωρία φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στη 

μορφή αντί του περιεχομένου. Αυτό που παρέχει συνοχή στο υποκείμενο δεν είναι οι 

ποιότητες του κάθε αντικειμένου, αλλά η μορφή/φόρμα του ως ένα ενοποιημένο 

σύνολο, η κοινή αναγνώρισή του ως τέτοιο. Από αυτή την οπτική, το στάδιο του 

καθρέφτη αποτελεί και μια πρώτη σχέση υποκειμένου και αντικειμένου, στην οποία 

βεβαίως σε αυτό το στάδιο ταυτίζονται. «Αυτή η διαδικασία αποκρυστάλλωσης 

εικόνων ομοιάζει με τη γενική δομή της ανθρώπινης γνώσης: εκείνης που προσδίδει 

στο εγώ και στα αντικείμενά του τα χαρακτηριστικά μονιμότητας, ταυτότητας και  

σημασίας…». Το φαντασιακό «…εγκαθιδρύει μια σχέση ανάμεσα στον οργανισμό 

και την πραγματικότητα»
28

.  

     Εντούτοις, η σχέση αυτή, η οποία αποτελεί την πρώτη γέφυρα ανάμεσα στις 

αξιώσεις του εξωτερικού κόσμου και στον απομονωμένο ακόμα εσωτερικό κόσμο 

του υποκειμένου, σημαδεύεται από το στοιχείο της παραγνώρισης (méconnaissance). 

                                                            
27 J.Lacan, «Seminar II: The ego in Freud’s theory and in the technique of psychoanalysis 1954- 55» 
στο «The seminar of Jacques Lacan», επιμ. Jacques- Alain Miller, WW. Norton &Company, New York, 
1991, σ. 44. 
28 J. Lacan, «The mirror stage as formative of the I function…», ο.π., σ. 78. 
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Η αίσθηση ενότητας έχει δύο όψεις· από τη μία προσφέρει  τη δυνατότητα νοητικής 

και ψυχικής σταθερότητας του εγώ, από την άλλη ενεργοποιεί τη διαδικασία 

αλλοτρίωσής του. Κι αυτό διότι η ενότητα είναι απατηλή και ψευδαισθησιακή. Η 

αντίληψη ενός ενοποιημένου εγώ επιβάλλει μια αυστηρή και άκαμπτη δομή, 

καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο την πραγματική κατάσταση της κατακερματισμένης 

σωματικής και κινητικής εμπειρίας του ατόμου.  

      Η εσωτερίκευση της πλασματικά ιδανικής εικόνας θα χαρακτηρίσει εφεξής όλες 

τις εκφάνσεις του υποκειμένου. Υπάρχει, ωστόσο, κάτι που μένει εκτός της 

αντανάκλασης, κάτι που δεν μπορεί να αναπαρασταθεί στη φαντασιακή τάξη. Κατά 

τη διάρκεια της αμείωτης αυτής διαλεκτικής, η ίδια η εικόνα που το άτομο 

εγκαθιδρύει ως εγώ είναι η ίδια η εικόνα που το απομακρύνει από τον πραγματικό 

του εαυτό, δημιουργώντας τις συνθήκες για την αλλοτρίωση και το διχασμό του 

υποκειμένου, το οποίο θα παραμένει διαιρεμένο ανάμεσα σε έναν συνεκτικό εαυτό 

και σ’ έναν τύπο ύπαρξης ξένο προς τον ίδιο
29

. Σύμφωνα με τους Laclau και Zac 

(2000), αυτό που δεν αντικατοπτρίζεται, παραμένει στην άλλη πλευρά του καθρέφτη, 

είναι αδύνατο και πρωταρχικά απωθημένο· αυτό δηλαδή που ο Lacan αργότερα θα 

ονομάσει πραγματικό
30

.  

   Αυτή η ασυμμετρία ανάμεσα στις δύο εικόνες και η αβεβαιότητα στο φαντασιακό 

είναι που πυροδοτούν τις κατοπινές απόπειρες ταυτίσεων με ακόμη πιο επιτακτικό 

τρόπο, καθώς η μετέπειτα ανάδυση του υποκειμένου σημαδεύεται από αυτή την 

έλλειψη και τη στιγμή αποτυχίας
31

. Ως εκ τούτου, ο εφιάλτης του κατακερματισμένου 

σώματος πάντα θα εμμένει και η διαλεκτική ένταση ανάμεσα σε αυτό και στην 

ολότητα της κατοπτρικής εικόνας θα αποτελεί βασική διαδικασία γένεσης του εγώ. 

     Αυτό το εγώ όμως είναι το βασικό αντικείμενο της γνώσης, σύμφωνα με τον 

Lacan. Μέσα από τη φαντασιακή τάξη, η γνώση που διαμορφώνεται είναι 

παρανοϊκής φύσεως, λόγω του προβολικού και μιμητικού της χαρακτήρα. Έτσι όπως 

το ψυχωτικό/ παρανοϊκό υποκείμενο αρνείται συστηματικά την πραγματικότητα, 

παραμένει προσκολλημένο στο στάδιο του καθρέφτη και ζει σε μια ψευδαίσθηση, 

                                                            
29 C. Williams, «Contemporary French philosophy…», ό.π., σ. 83. 
30 E. Laclau & L. Zac, «Υποκείμενο της έλλειψης/ Υποκείμενο της πολιτικής» (μτφρ. Ηρακλής 
Μαυρίδης) στο Σύγχρονα Θέματα τεύχ. 73, Ιούνιος 2000, Αθήνα, σ. 80. 
31 Γ.Σταυρακάκης, «Ο Λακάν και το πολιτικό», Ψυχαναλυτικός Λόγος- Εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα, 

2008, σ. 67. 
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έτσι και το φαντασιακό υποκείμενο κατασκευάζει ένα αυτόνομο και αναπόδραστο 

σύστημα προβολικού χαρακτήρα, που αποτελεί τη βάση της ανθρώπινης γνώσης
32

.  

    Η μετάβαση από το κατοπτρικό στο κοινωνικό Εγώ φέρει πάντα μαζί της και αυτή 

την παρανοϊκού τύπου αλλοτρίωση και είναι ενδεικτική για τη λακανική θεωρία της 

ψευδαισθησιακής αναπαραστασιακής γνώσης της νεωτερικότητας, όπου όλα 

προβάλλονται ως αντικείμενο για το υποκείμενο. Περιγράφει επίσης πώς αυτό το 

συγκροτημένο αντικείμενο γίνεται ένα αντικείμενο κυριαρχίας και η απορρέουσα 

γνώση, μορφή εξουσίας. Καθώς το εγώ συγκροτεί τα αντικείμενα γύρω του, τους 

προσδίδει εκείνη την, αναγκαία για το υποκείμενο, αυστηρή ακαμψία και συνεπώς τη 

δυνατότητα χειραγώγησής τους από εκείνα. Το πραγμοποιημένο υποκείμενο και το 

«πραγμοποιημένο» αντικείμενο εμπεριέχουν το ένα το άλλο σε μια σχέση που 

«επεκτείνει επ’ αόριστον τον κόσμο και την εξουσία του (ανθρώπου), δίνοντας στα 

αντικείμενα την εργαλειακή τους παντοδυναμία και τη συμβολική τους πολυφωνία, 

όπως επίσης και τη δυνατότητά τους (να λειτουργούν) ως όπλα»
33

. 

       Στην ανάλυσή του, ο Lacan χρησιμοποιεί έννοιες που μέχρι τότε δεν είχαν καμία 

ψυχαναλυτική βαρύτητα, τις οποίες και δανείζεται από τη Μαρξιστική παράδοση και 

την κοινωνική θεωρία, όπως εκείνες της πραγμοποίησης και της αλλοτρίωσης, ώστε 

να προσδιορίσει τη φύση του εγώ. Βέβαια, η λακανική εννοιολόγησή τους διαφέρει 

πολύ από τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνται συνήθως. Εντούτοις, θα 

μπορούσε να αναφερθεί εδώ μια βασική διαφορά, η οποία θα βοηθούσε στην 

καλύτερη κατανόηση της λακανικής θεωρίας. Ο Lacan δεν αναφέρεται σε καμία 

υπερνίκηση της αλλοτρίωσης, δεν υπάρχει έξοδος από αυτή, αφού συνιστά την ίδια 

την ανθρώπινη κατάσταση
34

. Η διαλεκτική ανάμεσα στον άνθρωπο και τον 

κατοπτρικό άλλο «…συμβολίζει την ψυχική μονιμότητα του εγώ, την ίδια στιγμή που 

προδιαγράφει τον αλλοτριωτικό του προορισμό»
35

. 

   Η αρχετυπική αλλοτρίωση που συμβαίνει στο στάδιο του καθρέφτη παράγει έναν 

διχασμό, ο οποίος παραμένει ανυπέρβλητος και η απόσταση ανάμεσα στο άτομο και 

το κατοπτρικό είδωλο μεγαλώνει με τον περαιτέρω διχασμό του υποκειμένου στη 

συμβολική τάξη, όπως θα δειχθεί παρακάτω. Ως εκ τούτου, η χρήση της έννοιας 

                                                            
32 J. Lacan, “Some reflections on the ego», British Psycho-Analytical Society, Μάιος 1951, σ. 12. 
33 J. Lacan, «Aggressiveness in…», ό.π., σ.90-91. 
34 Σε αντίθεση με τον μαρξισμό όπου η αλλοτρίωση είναι αποτέλεσμα της ταξικότητας της κοινωνίας 
και της αποξένωσής του από το προϊόν της εργασίας του. 
35 J. Lacan, «Aggressiveness in…», ό.π., σ.76. 
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έρχεται σε αντίθεση με την μαρξιστική, η οποία συνοδεύεται από την άρση της και 

την υγιή επανενσωμάτωση του υποκειμένου στον κόσμο.  

     Ωστόσο, η χρήση των δύο όρων από τον Lacan πιθανώς έγκειται στην απόπειρά 

του να τονίσει ότι το εγώ αποτελεί μια νεωτερική «ανακάλυψη», η οποία παγιώνεται 

μέσω της Καρτεσιανής φιλοσοφίας. Εντούτοις, ενώ για τη δυτική φιλοσοφία η 

«ανακάλυψη» του εγώ θεωρείται προσέγγιση μιας «κρυμμένης» αλήθειας, για το 

λακανικό σύστημα δεν είναι παρά μια θεμελιώδης νεωτερική ψευδαίσθηση του 

ανθρώπου. Το στάδιο του καθρέφτη αποτελεί την πιο ψυχαναλυτικά προσδιορισμένη 

κριτική στις θεωρίες του αυτόνομου εγώ. Το αυτόνομο εγώ, που υπό Καντιανούς 

όρους, είναι ο αυτο-προσδιορισμός και η απομάκρυνση από την ετερονομία, δεν 

δύναται (καταστατικά, δομικά) να επιτευχθεί
36

. Η θέση του επομένως, διαχωρίζεται 

αποφασιστικά από το Καντιανό υπερβατολογικό εγώ, από το οποίο ο Freud δεν είχε 

πλήρως απομακρυνθεί. Το υποκείμενο κατά τον Lacan χρειάζεται εξ αρχής τον άλλο, 

για να σταθεί στον κόσμο και καθορίζεται από εκείνον και μέσω εκείνου, ακόμα και 

ως μια ανεστραμμένη, εξιδανικευμένη και ψευδαισθησιακή εικόνα.   

 

1.2 Ο φαντασιακός άλλος 

    

       Στο στάδιο του καθρέφτη ένα είναι το αντικείμενο της επιθυμίας αλλά και ο 

ανταγωνιστής, ο κατοπτρικός εαυτός, ο άλλος ως εξιδανικευμένη εικόνα. Η ταύτιση 

με το κατοπτρικό είδωλο απαιτεί την αναγνώριση από τον άλλο από τον οποίο 

προέρχεται η αντανάκλαση. Το παραγνωριστικό όμως στοιχείο που συνιστά την 

φαντασιακή τάξη δηλώνει το αδύνατο της συγκρότησης μιας πραγματικής 

ταυτότητας μέσω της ταύτισης. Στη λακανική θεωρία δεν υφίστανται συνεπώς 

ταυτότητες, αλλά ταυτίσεις, συνεχείς αποτυχημένες ταυτίσεις, με αφετηρία εκείνη 

του σταδίου του καθρέφτη. Στη μεγαλύτερη διάρκεια της ζωής του υποκειμένου, το 

κυνήγι μιας ολοκληρωμένης ταυτότητας είναι συνεχές και βαθιά επιθυμητό, ακριβώς 

επειδή είναι αδύνατη η επίτευξή της. Το κυνήγι του άπιαστου και του αποτυχημένου 

έχει βαθιές κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις, όπως θα δειχθεί παρακάτω, ειδικά στον 

βαθμό που εμπλέκονται πολιτικές ιδεολογίες και κοινωνικές ομάδες
37

. 

      Από αυτόν τον τόπο απροσδιοριστίας που εγκαθιδρύεται ανάμεσα στον εαυτό και 

στον άλλο, αναδύεται ο πρωτογενής ναρκισσισμός και η επιθετικότητα, βασικά 

                                                            
36 J.Whitebook, «Perversion and Utopia: A study in psychoanalysis…», ό.π., σ. 121 
37 Γ.Σταυρακάκης, «Ο Λακάν και το πολιτικό…, ο.π. , σ. 67. 
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«οικοδομικά» υλικά στη διαμόρφωση του εγώ
38

. Οι συνεχείς ταυτίσεις που το 

υποκείμενο δημιουργεί στη διάρκεια της ζωής του στηρίζονται στην ιδεατή εικόνα 

κάποιου άλλου. Συγχρόνως, αυτό που απωθείται αποτελεί το ξένο, το αποκείμενο 

(abject) όπως το ορίζει η Kristeva, και είναι αυτό που θα επιχειρεί να απομακρύνει 

επανειλημμένα το υποκείμενο, ώστε να μην διαταράσσεται η ψευδαισθησιακή του 

ενότητα. Γι’ αυτό και το φαντασιακό εγώ αντιστέκεται στην αλλαγή, σε οτιδήποτε 

απειλεί να μεταβάλλει τη δομή του
39

. Ο Lacan υπογραμμίζει ότι αυτό αποτελεί το 

χαρακτηριστικό της ναρκισσιστικής δομής. Το υποκείμενο ακόμα και κάτω από την 

επίδραση του συμβολικού, θα παραμένει πάντα προσανατολισμένο και επηρεασμένο 

εν μέρει από τη ναρκισσιστική φύση του εγώ και αυτό το χαρακτηριστικό θα 

εντοπίζεται σε όλα τα επίπεδα ανθρώπινων επιτεύξεων..»
40

.    

    Ο Lacan έβλεπε το στάδιο του καθρέφτη ως ένα στέρεο έδαφος, όπου μπορούσε να 

τοποθετήσει τις απαρχές της ανθρώπινης επιθετικότητας, του ανταγωνισμού, του 

ναρκισσισμού και του φθόνου. Κι αυτό διότι, αν και η φαντασιακή τάξη προσφέρει 

απλόχερα στο βρέφος την ελπίδα ενός συνεκτικού εγώ, η σχέση ανάμεσα στο 

φαινομενικά ολοκληρωμένο κατοπτρικό είδωλο και στην απόλυτα εξαρτημένη εικόνα 

του βρέφους αποτελεί τη βάση συγκρούσεων
41

. Το υποκείμενο βλέπει την 

αντανάκλασή του στον καθρέφτη ως μια ολοκληρωμένη οντότητα, σε αντίθεση με 

την αίσθηση της έλλειψης συντονισμού και συνοχής του πραγματικού σώματος. Η 

αντίθεση αυτή όμως βιώνεται ως μια επιθετική ένταση ανάμεσά τους, αφού η 

«τέλεια» εικόνα, αν και το γοητεύει, φαίνεται επίσης να απειλεί το σώμα με 

κατακερματισμό και υποταγή.  

     Ο Lacan δημιουργεί ένα δίπολο, το ζεύγος επιθετικότητας - γοητείας, για να 

τοποθετήσει την επιθετική τάση του ανθρώπινου υποκειμένου, που αναδύεται στο 

στάδιο του καθρέφτη. Εσωτερικεύοντας την κατοπτρική εικόνα, το βρέφος νιώθει 

παγιδευμένο, συγχυσμένο και εξαρτημένο από αυτή. Αυτή του η εξάρτηση από την 

ιδανική εικόνα το καταπιέζει, το αλλοτριώνει, απομακρύνοντάς το από τον 

                                                            
38 A. Elliott, «The affirmation of primary repression rethought», στο A. Elliott- S.Frosh (επιμ.) 
«Psychoanalysis in contexts», Routhledge, New York, 1995, σ.39. 
39 Στο «on Narcissism: An Introduction” (1914), ο Freud είχε ήδη στρέψει το ενδιαφέρον του στο πώς 
η ψυχική ανάπτυξη του βρέφους εξαρτάται από την εσωτερίκευση εικόνων (του σώματος και της 
μητέρας του). Η έννοια του ναρκισσισμού συνδέεται φροϋδικά με την γένεση του εγώ. Ο Lacan 
διαμορφώνει την θεωρία του συνδέοντας την ακόμη πιο άμεσα με τον μύθο του Νάρκισσου, 
δίνοντας βαρύτητα στην ερωτική σχέση με την κατοπτρική εικόνα και την τάση για αυτό- 
καταστροφή του υποκειμένου (Evans, σ. 122). 
40 . Lacan, «The mirror stage as formative of the I function…», ο.π., σ. 76. 
41 D.Nobus, «Life and Death in the Glass: A new look at the mirror stage», στο D.Nobus (επιμ.) Key 

Concepts of Lacanian Psychoanalysis, Other Press, New York, 1999, σ. 110. 
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πραγματικό του εαυτό· ως εκ τούτου, στρέφεται εναντίον της, θέλει να την 

καταστρέψει
42

. Ο ναρκισσισμός γεννάται ταυτόχρονα με την επιθετικότητα, σε μια 

αμείωτα συγκρουσιακή, παρά αρμονική σχέση. Από αυτή την οπτική, η σχέση 

υποκειμένου και φαντασιακού άλλου διέπεται από μια τάση κυριαρχίας.  

     Το στάδιο του καθρέφτη ως ένας τόπος συγκρούσεων και επιθυμιών εμπεριέχει 

πολλά στοιχεία από την εγελιανή διαλεκτική κυρίου - δούλου. Ο Lacan «δανείστηκε» 

σημεία της «Φαινομενολογίας του Πνεύματος» του Hegel, μέσα από τα ερμηνευτικά 

μαθήματα όμως του Kojeve, τα οποία παρακολούθησε την περίοδο 1934 - 1937. Η 

υιοθέτηση της εγελιανής ανάλυσης της επιθυμίας πρέπει να θεωρηθεί το ίδιο 

σημαντική με τη γλωσσολογική θεωρία του ασυνειδήτου στο λακανικό έργο και 

συνεπώς ως συμπληρωματική της.  

   Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε την κοζεβιανή οπτική της θεωρίας 

αυτοσυνείδησης, ώστε να τοποθετήσει σε γερά θεμέλια τη συγκρουσιακή φύση του 

φαντασιακού, όπως επίσης και τον διυποκειμενικό, κοινωνικό του χαρακτήρα. 

Σύμφωνα με τον Kojève, ο Hegel επιχείρησε να εξηγήσει τις συγκεκριμένες συνθήκες 

του καρτεσιανού «cogito ergo sum- res cogitans», αναρωτώμενος ποιο είναι το 

υποκείμενο που φανερώνεται μέσα από την αναφορά του «σκέφτομαι». Αυτή του η 

απόπειρα για την αναζήτηση του περιεχομένου του εγώ, τον οδηγεί πέρα από την 

ορθολογική φύση της φιλοσοφίας, με τον τρόπο που και ο Lacan το διαπιστώνει στην 

αρχή της διάλεξής του για το στάδιο του καθρέφτη, όταν λέει ότι «αναγκαστικά… η 

ψυχαναλυτική εμπειρία της διαμόρφωσης του εγώ οδηγεί στην αντίθεση σε κάθε 

φιλοσοφία που προκύπτει άμεσα από το cogito»
43

.  

      H πρώτη και σημαντικότερη προϋπόθεση ανάδυσης του υποκειμένου του 

σκέπτομαι είναι, σύμφωνα με την ανάγνωση του Kojève, η αυτοσυνείδηση, η οποία 

διαφέρει πλήρως από τη συνειδητότητα, αφού η πρώτη για να αναδυθεί, απαιτεί την 

έκφραση της επιθυμίας. Η επιθυμία αυτή κατευθύνεται τόσο προς την απόκτηση 

υλικών αντικειμένων, αλλά και μη υλικών, κυρίως προς μια άλλη επιθυμία. Η 

επιθυμία για την επιθυμία του άλλου δημιουργεί την ανάγκη όχι μόνο απόκτησης του 

αντικειμένου του άλλου, αλλά και την αναγνώριση των άλλων γι΄ αυτή την πράξη.  

Όμως, σύμφωνα με τον Kojève, το υποκείμενο, για να κερδίσει την αναγνώριση και 

να αποδείξει την ανθρώπινή του υπόσταση ως επιθυμούν υποκείμενο, ρισκάρει τη 

ζωή του σε έναν αγώνα εξουσίας, σε μια σύγκρουση με τον άλλο.  

                                                            
42 D. Evans, «An introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis», Routhledge, London, 1996, σ. 
60. 
43 J. Lacan, «The mirror stage as formative of the I function…», ο.π., σ.75. 
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   Με άλλα λόγια, ο αγώνας αυτός είναι ένας αγώνας μέχρι θανάτου, καθώς  τα 

υποκείμενα επιθυμούν να επιβληθούν στους άλλους μέσω μιας επιθετικής, 

καταστροφικής τάσης  με οποιοδήποτε κόστος σε αυτή τη μάχη για διατήρηση και 

ικανοποίηση της επιθυμίας τους
44

. Εντούτοις, o Hegel θέτει έναν περιορισμό εδώ, 

καθώς ο αφανισμός του άλλου δεν ωφελεί κανένα από τα δύο μέρη, αλλά ούτε θα 

μπορούσε να εξηγήσει και την ιστορική συνέχεια. Ως εκ τούτου, η πάλη για 

αναγνώριση μπορεί να καταλήγει μόνο σε έναν προσωρινό συμβιβασμό, αφού οι δύο 

πλευρές δε δύναται να αλληλοεξοντωθούν
45

. 

      Ένας προσωρινός συμβιβασμός συντελείται από την επικράτηση ενός 

(εξουσιαστικού) κυρίου πάνω στον (ηττημένο) δούλο. Σύμφωνα με την εγελιανή 

θεωρία, κάποιος πρέπει να παραδοθεί· ο δούλος απαρνείται την επιθυμία του, ώστε 

να επιβιώσει, και θα εργαστεί για να ικανοποιήσει την επιθυμία του άλλου, του 

κυρίου. Ωστόσο, ο κύριος δεν μπορεί ποτέ να ικανοποιηθεί πλήρως από την 

αναγνώριση ενός απλού δούλου, ο οποίος έχει θυσιάσει την αυτονομία του για 

εκείνον. Η αυτοσυνείδηση επιτυγχάνεται μόνο μέσω της αναγνώρισης από ένα άλλο 

ενοποιημένο, πλήρες εγώ και ο κύριος δεν αντικρίζει στον δούλο αυτά τα 

χαρακτηριστικά.  Βεβαίως, ο κύριος είναι εξαρτημένος από τον δούλο και έχει 

ανάγκη από τις υπηρεσίες του, η απόλαυσή του είναι διαμεσολαβημένη από την 

εργασία του δούλου,  αλλά η αναγνώριση από εκείνον δεν του είναι αρκετή
46

.  

     Η αυτοσυνείδηση του Hegel, όμως, επιτυγχάνεται μόνο μέσω της αναγνώρισης 

του εαυτού στον άλλο, της εξάρτησής του από εκείνον. Τελικά, είναι ο δούλος 

εκείνος που συναντά στον κύριο ένα πλήρες αυτόνομο εγώ. Και συνεπώς είναι πιο 

πιθανό ο δούλος να επιτύχει ένα βαθμό αυτοαναγνώρισης· εκείνος μπορεί να αλλάξει 

και να αναδιαμορφώσει τον κόσμο μέσω της εργασίας του και γι’ αυτό να 

πραγματώσει και να ενσωματώσει τον δικό του υποκειμενικό φορέα σε αυτόν, 

αναγνωρίζοντας ύστερα τον εαυτό του σε εκείνον, μέσω της προσπάθειάς του να 

ικανοποιήσει την επιθυμία του άλλου.  

    Ο βαθμός αλλοτρίωσης που φέρει ο αγώνας για αναγνώριση μέσα σε αυτή τη 

διαλεκτική, δεν πρόκειται βεβαίως για κάποια φυσική κατάσταση, παρά για ένα 

ξεκάθαρα ιστορικό φαινόμενο. Ο Lacan δεν είχε κανένα σκοπό να ασχοληθεί με μια 

                                                            
44 Edward S. Casey & J.Melvin Woody, «Hegel, Heidegger, Lacan: Dialectic of Desire» στο Joseph H. 
Smith & William Kerrigan, Interpreting Lacan, Yale University Press, New Haven and London, 1983, σ. 
84. 
45 D.Nobus, «Life and Death in the Glass: A new look…, ο.π., σ. 111. 
46 Λίποβατς, «Η ψυχοπαθολογία του πολιτικού…, ο.π., σ. 67. 
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συγκεκριμένη ιστορική μορφή που μπορεί να λάβει αυτή η διαλεκτική, όπως για 

παράδειγμα τη σχέση καπιταλιστή - προλετάριου, αλλά την χρησιμοποιεί ως 

αφηρημένη σχέση καθολικής σημασίας και μορφής
47

.  

     Η λακανική θεωρία, από τη δεκαετία του ’50 και ύστερα, σκιαγραφεί την επιθυμία 

κατά παρόμοιο τρόπο, βασισμένη δηλαδή πάνω στην εγελιανή «επιθυμία για 

αναγνώριση» όπως την ερμήνευσε ο Kojève. Κατά τον Lacan, «η ικανοποίηση της 

ανθρώπινης επιθυμίας είναι δυνατή μόνο όταν διαμεσολαβείται από την επιθυμία του 

άλλου»
48

. Το υποκείμενο μπορεί αρχικά να νιώσει ότι αναγνωρίζεται, μόνο όταν γίνει 

επιθυμητό από ένα άλλο υποκείμενο ή όταν το αντικείμενο που επιθυμεί, επιθυμείται 

και από κάποιον άλλο. «Η επιθυμία», θα πει τελικά, «είναι η επιθυμία του άλλου».  Η 

ταύτιση με τις επιθυμίες του άλλου είναι όπως η ταύτιση του δούλου με τον κύριο· 

πρόκειται για ένα παιχνίδι εξουσίας, όπου κάποιος υποχωρεί, το υποκείμενο 

αποκρυσταλλώνει και εσωτερικεύει μια εικόνα, η οποία με τη σειρά της τον 

αλλοτριώνει από τον ίδιο του τον εαυτό
49

. 

    Για τον Lacan, η εμπειρία του σταδίου του καθρέφτη αποτελεί το οντολογικό 

πρότυπο (φόρμα) για τον μετέπειτα επιθετικό αγώνα του υποκειμένου για απόκτηση 

κοινωνικού κύρους και αναγνώρισης. Διότι μέσω της φαντασιακής ταύτισης, το παιδί 

προσδιορίζει τον εαυτό του ως ίδιο και διαφορετικό από τους άλλους και εκείνη η 

θέση αναφοράς εκκινεί τον επιθετικό αγώνα για κύρος. Συνεπώς, μαζί με την 

ανάδυση του εγώ, κάνει την εμφάνισή του και ένας αντίπαλος (ανταγωνιστικός) 

άλλος. Στην εγελιανή διαλεκτική, η αναγνώριση της ετερότητας φέρνει και τη 

διάθεση επιθετικότητας. Στη λακανική διαλεκτική, αυτός ο αντίπαλος άλλος είναι 

τόσο εξωτερικός, όσο και εσωτερικός, κάνοντας την συγκρουσιακή αυτή σχέση τόσο 

ενδο-υποκειμενική, όσο και διυποκειμενική.  

    Αν και στην αρχή της, η λακανική θεωρία διαχώριζε πλήρως τη φαντασιακή από τη 

συμβολική τάξη, από τα μέσα της δεκαετίας του ΄50 και σταδιακά μέχρι το ’60, 

αρχίζει να εισάγει τη γλώσσα ως αναπόσπαστο μέρος της οντολογικής διαδικασίας 

της φαντασιακής ταύτισης. Το στάδιο του καθρέφτη διαμεσολαβείται πλέον από το 

συμβολικό, το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια επαρκή συγκρότηση του 

εγώ. Ακόμα και εδώ, ωστόσο, η κοζεβιανή επιρροή είναι παρούσα, καθώς στην 

                                                            
47 Στο ίδιο, σ. 76. 
48 J. Lacan, «Aggressiveness in…», ό.π., σ.98. 
49 «Το εγώ δεν είναι τίποτε άλλο από το αποτέλεσμα μιας αλλοτριωτικής ταύτισης με τον 
φαντασιακό άλλο, επιθυμεί να βρίσκεται εκεί που ο άλλος είναι: επιθυμεί τον άλλο στο βαθμό που 
θέλει να βρίσκεται στη θέση του. Ως εκ τούτου, αυτή η συγκρουσιακή σχέση είναι επίσης αυτό- 
καταστροφική» (Ecrits, σ. 99). 
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ανάλυσή του της εγελιανής φιλοσοφίας δεν παρέλειπε να αναφέρει τον λόγο  (speech) 

ως βασικό στοιχείο της απόκτησης αυτοσυνείδησης: ο λόγος είναι το στοιχείο μέσω 

του οποίου το υποκείμενο μπορεί να εκφράσει επιθυμία για την επιθυμία. Για να 

αποκαλύψει κάποιος την επιθυμία του, πρέπει να αποκαλύψει την ξεχωριστή του 

υπόσταση απέναντι σε εκείνη των άλλων (εγώ επιθυμώ..)
50

. Το φαντασιακό εγώ 

επομένως, αναδύεται με τη βοήθεια της γλώσσας. Πολλές φορές μάλιστα ο Lacan 

φτάνει στο σημείο να ταυτίζει τον συμβολικό Άλλο με τον καθρέφτη, αφού τελικά 

είναι αυτός που θα ρυθμίσει και θα καθορίσει την εσωτερίκευση της imago (του 

κατοπτρικού ειδώλου). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
50 D.Nobus, «Life and Death in the Glass: A new look…, ο.π., σ. 112. 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ :  Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ 

 

2.1. Οι επιρροές από τον F.Saussure και ο στρουκτουραλισμός  

 

  Το λακανικό έργο, όπως προαναφέραμε, δεν εξαντλείται στη φαντασιακή τάξη και 

την πρώιμη διαμόρφωση του εγώ. Η διαμόρφωση του υποκειμένου αρθρώνεται πλέον 

σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή στα μεταγενέστερα έργα του, μα κυρίως στις 

διαλέξεις του «Λειτουργία και πεδίο της ομιλίας και της γλώσσας στην ψυχανάλυση» 

(1953) και «Η βαθμίδα του γράμματος στο ασυνείδητο» (1957). Στο κείμενο του 

1953, το οποίο είναι μέρος μιας ομιλίας που έδωσε στη Ρώμη, διακηρύσσει τη ριζική 

αμφισβήτηση της μορφής της μέχρι τότε ψυχανάλυσης  και το εγχείρημα 

επαναπροσδιορισμού της σε μια νέα βάση - αυτή της γλώσσας
51

. Το υποκείμενο 

μπορεί να υπάρξει μόνο μέσω της γλώσσας και η ανάδυσή του διενεργείται στη 

συμβολική τάξη.  

    Η ανάλυση της συμβολικής τάξης γίνεται μέσω των εργαλείων που προσφέρει η 

δομιστική γλωσσολογία και η ιδιοποίησή της με ψυχαναλυτικούς κυρίως όρους. Ο 

Lacan έδωσε στη γλώσσα τον προεξέχοντα ρόλο που θεωρούσε ότι άρμοζε στην 

ψυχαναλυτική θεωρία, αλλά πάντα με το βλέμμα στραμμένο στον Freud. Γι’ αυτόν, ο  

Freud δεν ανακάλυψε απλώς το ασυνείδητο, αλλά και την πρωταρχική και θεμελιώδη 

θέση της γλώσσας μέσα σε αυτό. Η επανανάγνωση της «Ερμηνείας των ονείρων» 

(1900), κατά τη λακανική οπτική, δεν φανερώνει μόνο την ψυχολογική δομή των 

ονείρων, αλλά κυρίως την υποκρυπτόμενη γλωσσική τους δομή
52

. «Το ασυνείδητο 

είναι δομημένο σα γλώσσα» και αυτό σημαίνει ότι ακολουθεί τους ίδιους νόμους με 

αυτή. 

    Οι γλωσσολογικές επιρροές του Lacan εντοπίζονται στις θεωρίες του Ferdinard de 

Saussure και αργότερα του Roman Jakobson. O Saussure βρίσκεται πίσω από τη 

«γλωσσολογική στροφή» και με το έργο του «Μαθήματα γενικής γλωσσολογίας» 

(1916) θεμελιώνει τα πεδία του στρουκτουραλισμού και του μετα-

                                                            
51 Το κείμενο εκφωνείται τον Σεπτέμβριο του 1953 στα πλαίσια της 16ης Διάσκεψης των 
Ψυχαναλυτών των Λατινογενών Γλωσσών. Είναι γνωστός εναλλακτικά και ως Ο Λόγος της Ρώμης και 
αποτελεί την στροφή της λακανικής θεωρίας που θα αποτελέσει και στροφή στο σύνολο του 
ψυχαναλυτικού πεδίου. 
52 Η «μετάφραση« αυτή βέβαια αποτελεί μια αυθαίρετη κίνηση, καθώς ο ίδιος ο Freud δεν 
βασιζόταν σε κανέναν γλωσσολογικό κανόνα. Για την ακρίβεια, ο ίδιος αναφέρεται σε σύμβολα και 
στο πώς αυτά λειτουργούν σε επίπεδο ονείρου για την εκπλήρωση της επιθυμίας (μέσω δηλαδή 
εικονικότητας της επιθυμίας, συμβολικής της αναπαράστασης) (Κρανάκη Μ., Διαβάζοντας τον 
Φρόυντ, Βιβλιοπωλείο της Εστίας).Θα επανέλθω σε αυτό επί του κειμένου. 
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στρουκτουραλισμού
53

. Ως εκ τούτου, οι βασικές θέσεις - κλειδιά της θεωρίας του 

διαμορφώνουν την κατεύθυνση που παίρνει η κοινωνική θεωρία κατά τον 20ο αιώνα, 

ακόμα και μέσα από την κριτική που του ασκήθηκε. Οι κύριες αρχές που έθεσε 

αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πεδίου, της σημειολογίας, το οποίο επιχειρεί να 

περιγράψει τις δομές και τους κώδικες/σημεία που ευθύνονται για την παραγωγή 

νοήματος και την κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας. Ο Lacan φαίνεται να 

επηρεάζεται βαθιά από την έμφαση που ο στρουκτουραλισμός δίνει στις γλωσσικές 

δομές και στο πώς αυτές παράγουν, εκτός από την ομιλία των υποκειμένων, τη 

σκέψη, το νόημα, αλλά εν τέλει και την ίδια την κοινωνική πραγματικότητα.  

    Ο στρουκτουραλισμός ξεπέρασε τα μέχρι τότε συμβατικά εξηγητικά μοντέλα της 

κοινωνιολογίας, τα οποία επιχειρούσαν να εξηγήσουν τον κοινωνικό κόσμο και τον 

μετασχηματισμό του μέσα από τη διαλεκτική δρώντων υποκειμένων (και των 

στρατηγικών τους) και δομικών πλαισίων - θεσμών ή συστημάτων. Εδώ, η κοινωνική 

πραγματικότητα αναλύεται ως διαρθρωμένη από γλωσσικούς κανόνες και φαινόμενα 

που παράγουν την ίδια στιγμή που καθορίζουν και ενοποιούν τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις. Η ουμανιστική οπτική, σύμφωνα με την οποία τα υποκείμενα είναι 

αυτο-καθοριζόμενοι, αυτόνομοι φορείς δράσης αμφισβητείται έτσι ριζικά
54

. Ο 

στρουκτουραλισμός αντλεί από το συμβολικό πεδίο της γλωσσολογίας, με σκοπό να 

μελετήσει και να εξηγήσει κι άλλα συμβολικά συστήματα (πολιτισμικά, κοινωνικά), 

τα οποία δεν είναι παρά εμμέσως γλωσσικά.  

     Κατά τη σοσσυριανή θεωρία, το πεδίο των σημείων και της γλώσσας πρέπει να 

προσεγγιστεί υπό όρους κοινωνικούς και όχι ατομικούς, διότι το άτομο μόνο του δεν 

είναι ικανό να δημιουργήσει νόημα. Η γλώσσα πάντοτε και ήδη προϋπάρχει και οι 

άνθρωποι πρέπει να ενσωματωθούν στους προϋπάρχοντες κανόνες και κώδικές της. 

Αυτό επιπλέον σημαίνει ότι τα υποκείμενα και η ομιλία τους είναι εξαρτημένα από το 

συμπαγές σύστημα της γλωσσικής αλληλεπίδρασης
55

. Ο Saussure έκανε το 

διαχωρισμό ανάμεσα σε langue και parole. Η langue είναι ο συστημικός χαρακτήρας 

της γλώσσας, ενώ η parole αποτελεί την ομιλία, η οποία καθίσταται δυνατή μέσω της 

langue. Η langue συνίσταται σε ένα ομογενές και αυτοτελές σύστημα σημείων, ενώ η 

parole είναι περισσότερο άμορφη, ετερογενής και τυχαία, καθώς αποτελεί μια 

                                                            
53 Τα «Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας» εκδόθηκαν μετά θάνατον από μια ομάδα φοιτητών του, οι 
οποίοι αντέγραψαν και επιμελήθηκαν τις σημειώσεις από διάλεξη του. 
54 A. Elliott, «Contemporary Social Theory: An Introduction», Routhledge, London and New York, 
2009, σ.55. 
55 A. Elliott, «Contemporary Social Theory…», ό.π., σ. 55. 
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ατομική συνδυαστική άρθρωση και πραγματοποίηση της langue που μεταβάλλεται 

κατά περίπτωση
56

.  

          Η ανασκόπηση των βασικών θεωρητικών σημείων του Saussure είναι 

απαραίτητη για την κατανόηση του λακανικού στοχασμού για τη συμβολική τάξη. 

Σύμφωνα με τον Saussure, το σημαίνον και το σημαινόμενο εμπλέκονται σε μια σχέση 

που δημιουργεί ένα κάθε φορά διαφορετικό σημείο. Το σημαίνον αποτελείται από το 

φωνολογικό στοιχείο, αλλά δεν αντιστοιχεί απλώς σε έναν ήχο/ μέρος της ομιλίας· θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια «ακουστική εικόνα» του ήχου. Το σημαινόμενο 

περιέχει το εννοιολογικό στοιχείο, την ιδέα πάνω στο αναφερθέν/ανάφορο (όχι άμεσα 

το αναφερόμενο αντικείμενο). Μια από τις πιο σημαίνουσες θέσεις της σοσσυριανής 

θεωρίας είναι ο αυθαίρετος «χαρακτήρας» του σημείου. Η σχέση ανάμεσα στη 

γλώσσα και στον «αντικειμενικό» κόσμο είναι συμβατική, δηλαδή είναι 

κατασκευασμένη κοινωνικά και επομένως ριζικά αυθαίρετη. Η αυθαίρετη φύση του 

σημείου σημαίνει ότι το σημαίνον δεν φέρει καμία άμεση, αναγκαία ή φυσική 

σύνδεση με το σημαινόμενο
57

. 

     Αυτό γίνεται πιο κατανοητό αν συγκρίνουμε λέξεις από διαφορετικές γλώσσες, 

όπως επιχείρησε και ο Saussure, για να στηρίξει τη θεωρία του. Ένα παράδειγμα 

αποτελεί το σημαίνον «tree», που χρησιμοποιείται στην αγγλική γλώσσα, για να 

δηλώσει το σύνολο των φυσικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου είδους φυτού. 

Όμως, αυτή η ακολουθία των ήχων δεν σημαίνει ότι ταιριάζει καλύτερα γι’ αυτό το 

σκοπό από μια άλλη ακολουθία ήχων, πχ. η ακολουθία «arbre» που χρησιμοποιείται 

στη γαλλική γλώσσα. Δεν υπάρχει κανένας εγγενής και φυσικός λόγος που να 

συνδέει απόλυτα το ένα ή το άλλο σημαίνον με το σημαινόμενο, αυτό δηλαδή που 

θέλει να σημασιοδοτήσει.  

   Ωστόσο, μόλις η σύνδεσή τους τελεστεί, το σημείο λαμβάνει μια εδραιωμένη και 

«νόμιμη» θέση στο συνολικό σύστημα της δοσμένης γλώσσας. Οι σχέσεις ανάμεσα 

στη γλώσσα και την πραγματικότητα «νομιμοποιούνται» και διαμορφώνονται μέσα 

σε δοσμένα ιστορικά και κοινωνικά πλαίσια και εγκαθιδρύονται μέσω συμβάσεων. Σε 

αυτό το σημείο,  ωστόσο, ο Saussure τονίζει ότι οι αυθαίρετες αυτές συμβάσεις δεν 

γίνονται συνειδητά, αφού τα ομιλούντα υποκείμενα δεν έχουν άλλη επιλογή από το 

να ακολουθήσουν τους ήδη εγκαθιδρυμένους κώδικες της γλώσσας
58

.  

                                                            
56 F.D.Saussure, «Course in General Linguistics», Philosophical Library, New York, 1959, σ. 13. 
57 V.Romanos, «The ¨linguistic turn¨ and continental sociology» στο Ηandbook of European Sociology, 
επιμ. Sokratis Koniordos & Alexandros- Andreas Kiritsis, Routledge, 2014, σ. 102. 
58 Στο ίδιο, σ.102. 
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     Ως εκ τούτου, η γλώσσα είναι αυτή που κατηγοριοποιεί και ουσιαστικά δημιουργεί 

την εξωτερική πραγματικότητα, ορίζοντας μια θέση και μια ταυτότητα και για το 

υποκείμενο. Γι’ αυτό και το σημαινόμενο δεν αποτελεί την αντανάκλαση του 

«αντικειμενικού» πραγματικού, αλλά τη νοητική αναπαράσταση αυτού, έτσι όπως 

αυτή διαμορφώνεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο. 

Συνεπώς, η γνώση του «αντικειμενικού» πραγματικού (του καθεαυτού πράγματος, ή 

του 'νοούμενου' αντικειμένου πιο Καντιανά) θα είναι πάντα μερική και 

διαμεσολαβημένη από το γλωσσικό σύστημα
59

. 

     Μια ακόμα σημαντική συνέπεια της αυθαίρετης φύσης του σημείου είναι η 

διαφορά συγχρονίας - διαχρονίας. Οι δύο έννοιες μπορούν να αναπαρασταθούν σαν 

δύο άξονες τοποθετημένοι κάθετα ο ένας στον άλλο. Η συγχρονία αντιπροσωπεύει το 

γλωσσικό σύστημα ως μια άχρονη και σταθερή δομή, όπου όλα τα στοιχεία είναι 

παρόντα συγχρόνως. Από την άλλη πλευρά, η διαχρονία είναι η χρήση και επιλογή 

των γλωσσικών στοιχείων, για παράδειγμα η επιλογή λέξεων προς χρήση στην 

ομιλία. Στο διαχρονικό επίπεδο, η γλώσσα υπόκειται μέσω της χρήσης της σε 

μεταβολές τυχαίου χαρακτήρα, «ατυχήματα», τα οποία ωστόσο στο πέρας του χρόνου 

αλλάζουν και τη συγχρονική δομή της γλώσσας.  

   Η αλλαγή συμβαίνει σταδιακά με αλυσιδωτές αντιδράσεις και χωρίς συνειδητή 

ανάμιξη από πλευράς του υποκειμένου· η σταθερή δομή επανέρχεται σε μια νέα 

ισορροπία. Η διαφορά που έθεσε ο Saussure οφείλεται στην αυθαίρετη φύση του 

σημείου. Κι αυτό διότι η μη φυσική και απολύτως αυθαίρετη (και κοινωνική) 

σύνδεση ανάμεσα σε σημαίνον και σημαινόμενο δεν δύναται να υπάρξει εκτός του 

χρόνου και να αντισταθεί στην αλλαγή. Η ιστορία της γλώσσας βρίθει εξελικτικών 

μεταβολών στο επίπεδο του σημαίνοντος (της λέξης, του ήχου), αλλά και σε εκείνο 

του σημαινόμενου (των νοητικών αναπαραστάσεων)
60

 
61

.  

     Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των γλωσσικών σημείων είναι ότι υπάρχουν και 

προσδιορίζονται μόνο μέσω ενός συστήματος αμοιβαίας διαφοράς. Αυτό σημαίνει για 

τον Saussure ότι τα σημεία δεν υπάρχουν καθ’ εαυτά και δεν οφείλουν την αξία τους 

στο περιεχόμενά τους, αλλά προσδιορίζονται από αυτό που υπάρχει έξω από αυτά και 

σε αντίθεση με αυτά, δηλαδή από τα άλλα σημεία. Το ένα προϋποθέτει την ύπαρξη 

                                                            
59 Θ. Λίποβατς, «Η ψυχοπαθολογία του…», ό.π., σ. 22. 
60 Ο Saussure έδωσε στο έργο του προτεραιότητα στη συγχρονία αντί της διαχρονίας, καθώς 
θεωρούσε απαραίτητο τον ορισμό μιας σχετικά σταθερής δομής για την ανάλυση της γλώσσας. Αυτό 
θεωρήθηκε από κάποιους κριτικούς ως τρανταχτή απουσία του παράγοντα χρόνου και της ιστορικής 
αλλαγής στο θεωρητικό σύστημα του στρουκτουραλισμού. 
61 J. Culler, «Saussure», Fontana/Collins, Great Britain, 1976, σ. 35. 
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του άλλου και συγχρόνως το αποκλείει
62

. Το διαφορικό σύστημα της γλώσσας 

παράγει τη νοηματοδότηση από ένα σημείο, το οποίο αναδύεται αποκλειστικά μέσα 

από την αντιπαράθεσή της με το αντίθετο ή το αρνητικό της. Η ύπαρξη του 

«παρόντος» προϋποθέτει και αντιτίθεται στην ύπαρξη του «παρελθόντος» και του 

«μέλλοντος», το «άσπρο» αποκλείει αλλά και απαιτεί την ύπαρξη του «μαύρου». Ως 

εκ τούτου, το σημείο λειτουργεί σε ένα κλειστό σύστημα και γι’ αυτό δεν δύναται να 

διαχωριστεί από τα άλλα σημεία, δηλαδή ουσιαστικά ορίζεται σε αντιδιαστολή με ό,τι 

υπάρχει έξω από αυτό. Από την μία πλευρά, η γλώσσα δύναται να περιέχει 

απεριόριστες πιθανότητες προς σημασιοδότηση, αλλά από την άλλη πλευρά, αυτές θα 

περιορίζονται από το «κλειστό» σύστημα των αλληλοσυσχετίσεων ανάμεσα σε 

σημεία
63

.   

     Εντούτοις, η λειτουργία της διαφοράς από τον στρουκτουραλισμό δεν αναφέρεται 

μόνο στην εσωτερική δόμηση της γλώσσας, αλλά και στον τρόπο που η ίδια η 

κοινωνική πραγματικότητα «χωρίζεται/κατανέμεται» μέσω αυτής. Η αρχή της 

διαφοράς εισχωρεί στον πυρήνα της καθημερινής ζωής αλλά και της ταυτότητας ως 

συνθήκη δυνατότητάς της. Με αυτό τον τρόπο, ένα σημαίνον έχει τη δύναμη να 

προσδιορίσει ένα υποκείμενο, εγγράφοντάς το σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια, 

αποκλείοντάς το από άλλα
64

.   

     Οι βασικές αρχές του σοσσυριανού συστήματος προσέφεραν ένα γόνιμο έδαφος 

στην κοινωνική θεωρία και στην ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας. Οι αρχές 

της σημειολογίας του Saussure αναπτύχθηκαν από τον R. Barthes στη μελέτη του 

πολιτισμού
65

. O C.Levi- Strauss εφάρμοσε τις μεθόδους του στην ανθρωπολογική 

ανάλυση της συγγένειας, του μύθου, του τοτεμισμού και των πρωτόγονων 

συστημάτων ταξινόμησης.  Η συζήτηση του Saussure για τον διαχωρισμό της 

γλώσσας ανάμεσα σε langue και parole, αλλά και για την αλληλεπίδραση συγχρονίας 

- διαχρονίας επηρέασε θεωρητικές συζητήσεις για την αλληλεπίδραση αντίστοιχα της 

κοινωνικής δομής και δράσης (και φορέα δράσης), αλλά και για τις διαδικασίες της 

κοινωνικής αλλαγής.  

 

 

 

                                                            
62 Θ. Λίποβατς, «Η ψυχοπαθολογία του πολιτικού», ό.π., σ. 20. 
63 C. Williams, «Contemporary French philosophy…», ό.π., σ. 86. 
64 A. Elliott, «Contemporary Social Theory…», ό.π., σ. 76. 
65 V.Romanos, «The ¨linguistic turn¨ and continental…», ό.π., σ.101. 
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2.2. Το συμβολικό κατά Lacan 

 

Ο Lacan εκκινεί τη θεωρία του για τη συμβολική τάξη με αφετηρία τη σοσσυριανή 

θεωρία για το σημείο. Μέχρι και το «στάδιο του καθρέφτη», μπορεί η θεωρία του να 

αποτελούσε μια καινοτομία, ωστόσο, αυτή βρισκόταν μέσα στα όρια της αποδεκτής 

ψυχαναλυτικής πρακτικής και θεωρίας. Από τη δεκαετία του ’50 και ύστερα, η 

λακανική θεωρία λαμβάνει την κυριότερή της μορφή, εμπνεόμενη από την δομική 

ανθρωπολογία του Levi- Strauss, ο οποίος βέβαια βασίστηκε στον Saussure. 

    Εντούτοις, θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι το σύστημά του διαφοροποιείται ριζικά 

και από τους δύο και η ιδιοποίησή του της δομικής γλωσσολογίας δεν αποτελεί 

κάποια νέα θεωρία που έρχεται να προστεθεί στον μετα-στρουκτουραλισμό. Πρόθεσή 

του είναι να διερευνήσει και να μεταπλάσει το σοσσυριανό σχήμα μόνο στο βαθμό 

που θα τον βοηθήσει να δομήσει τη θεωρία του περί ασυνειδήτου και συμβολικής 

τάξης. Η συμβολική τάξη συνδέει τον κόσμο της ασυνείδητης ψυχικής διαδικασίας με 

εκείνον της γλώσσας και αυτούς τους δύο με τον εκτενέστερο κόσμο της κοινωνικής 

δομής, όπως θα δειχθεί παρακάτω.  

    Ο Lacan δέχεται την αυθαίρετη φύση του σημείου, όπως και την αρχή της 

διαφοράς, αλλά διαφωνεί με δύο άλλα χαρακτηριστικά του: με την (θετική) 

αδιαιρετότητά του και (παραδόξως) με την υπεροχή που ο Saussure δίνει, όπως ο 

ίδιος θεωρεί, του σημαινόμενου έναντι του σημαίνοντος. O Saussure υποστηρίζει ότι 

μόλις τα δύο επίπεδα ενωθούν, δημιουργείται κάτι θετικό, το σημείο
66

. Αυτό το είδος 

ισομορφισμού όμως αποκλείεται από τον Lacan, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η σχέση 

σημαίνον - σημαινόμενο δεν είναι ισόμορφη αλλά απατηλή. Ο Lacan  χρησιμοποιεί 

τον αλγόριθμο του Saussure, με τον οποίο ο τελευταίος θέλησε να επισφραγίσει την 

αλληλεπιδραστική δύναμη των δύο στοιχείων που ενώνονται για να διαμορφώσουν 

το σημείο (τη σημασιοδότηση): S/s  

    Ο Saussure δίνει προβάδισμα στο σημαίνον και αυτό είναι κάτι που φαίνεται να 

γνωρίζει ο Lacan. Ωστόσο, ο ίδιος αντιστρέφει τη θέση των στοιχείων, όπου το 

σημαίνον ανεβαίνει στο πάνω μέρος και το σημαινόμενο «εξορίζεται» στο κάτω 

μέρος και αυτή τη φορά δηλώνεται με το πεζό s. Η μπάρα στον τύπο του σημείου δεν 

αντιπροσωπεύει πια την ένωση, αλλά τη διαίρεση και την αντίσταση που είναι 

έμφυτα χαρακτηριστικά της διαδικασίας σημασιοδότησης
67

. 

                                                            
66 Γ.Σταυρακάκης, «Ο Λακάν και το πολιτικό…, ο.π. , σ. 57. 
67 D. Evans, «An introductory Dictionary…», ό.π., σ. 187. 
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      Ως εκ τούτου, η ενότητα του Saussure αντικαθίσταται από τη διαίρεση. Για τον 

Lacan υπάρχει ένας φραγμός ανάμεσα σε σημαίνον και σημαινόμενο, ο οποίος 

εμποδίζει την ένωση και φράζει το νόημα. Επίσης, κάθε δοσμένο σημαίνον δεν 

αναφέρεται σε κάποιο αντίστοιχο σημαινόμενο, αλλά σε ένα άλλο σημαίνον, σε μια 

ακολουθία ή «αλυσίδα» σημαινόντων. Με αυτό τον τρόπο, το νόημα πάντα 

αναστέλλεται, ακυρώνεται και διασκορπίζεται, αποτελώντας ένα πάντοτε 

εκτοπισμένο προϊόν του αέναου παιχνιδιού των σημαινόντων (ο Jacques Derrida θα 

μιλήσει αργότερα για ένα 'μετέωρο' σημαίνον)
68

: «Δεν υπάρχει γλώσσα (langue), για 

την οποία να τίθεται σε αμφισβήτηση η ανικανότητά της να καλύψει όλο το πεδίο του 

σημαινόμενου…»
69

. Στο ίδιο κείμενο (1977) μάλιστα τονίζει ότι είναι 

ψευδαισθησιακή η πίστη «ότι το σημαίνον καλύπτει τη λειτουργία της 

αναπαράστασης του σημαινόμενου ή καλύτερα ότι το σημαίνον πρέπει να 

¨λογοδοτήσει¨ για την ύπαρξή του στο όνομα κάθε σημασιοδότησης όπως και να 

έχει» . Αν αυτό συνέβαινε, το σημαίνον θα μπορούσε να επικοινωνήσει και να 

μεταδώσει το σημαινόμενο, δίνοντάς του τελικά μια σχετική υπεροχή στο σύστημα 

της σημασιοδότησης. 

     Η απάτη μιας ολοκληρωμένης σημασιοδότησης δημιουργείται από το παιχνίδι 

ανάμεσα στα σημαίνοντα. Αυτή η διαίρεση δημιουργεί μια δυσαναλογία στο 

εσωτερικό του σημείου με την ξεκάθαρη υπεροχή του σημαίνοντος, αφού το 

σημαινόμενο γλιστρά συνεχώς κάτω από αυτό. Σε αυτή την αναπαράσταση του 

σημείου συγκεντρώνει ο Lacan τον πυρήνα των εκφραζόμενων δυνάμεων που 

διαμορφώνουν την γλώσσα και το κοινωνικό υποκείμενο. Οι σχέσεις ανάμεσα στα 

σημαίνοντα είναι πιο σημαντικές απ’ ό,τι η σχέση σημαίνον - σημαινόμενου· το 

συνδυαστικό παιχνίδι ανάμεσά τους είναι αυτό που δημιουργεί τελικά το νόημα
70

. Ο 

συνδυασμός των σημαινόντων, η αλυσίδα της σημασιοδότησης παρομοιάζεται στα 

Écrits (1977) «σαν τους δακτυλίους ενός περιδέραιου που αποτελούν τον δακτύλιο 

ενός άλλου περιδέραιου από δακτυλίους». Ένα σημαίνον ή μια αλυσίδα 

σημασιοδότησης παραπέμπει σε ένα άλλο σημαίνον ή σε μια άλλη αλυσίδα, δεν 

αναπαριστά ποτέ το πραγματικό. 

     Το σημαίνον έχει μια ενεργητική, αποικιακή δύναμη πάνω στο σημαινόμενο, αφού 

τελικά εισχωρεί μέσα σε αυτό· το δομεί. Σε αυτή την εκδοχή του λακανικού σημείου 

                                                            
68 A. Elliott, «Contemporary Social Theory…», ό.π., σ.92. 
69 J. Lacan, «The function and field of speech and language in psychoanalysis» στο «Écrits: The first 
complete edition in English», W.W. Norton & Company, Inc, London, 2006, σ. 214. 
70  
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η ευθύνη για την παραγωγή του νοήματος δεν πέφτει πια και στα δύο στοιχεία του, 

αλλά μόνο στο σημαίνον. Ο Lacan δίνει μεγάλη έμφαση στο πρωτείο του 

σημαίνοντος και στην πολυεπίπεδη φύση του και υπογραμμίζει ότι αυτό αποτελεί τον 

πυρήνα της συμβολικής τάξης και διαμορφώνει την υποκειμενικότητα.  

     Πάραυτα, η υπεροχή του σημαίνοντος στη λακανική θεωρία δεν συνεπάγεται την 

εξαφάνιση της δομικής θέσης του σημαινόμενου. Αυτό που ο Λακάν θεωρεί, είναι ότι 

η ύπαρξή της στηρίζεται πια εξ’ ολοκλήρου στο σημαίνον και δεν δύναται να 

συγκροτηθεί έξω από τον κόσμο της γλώσσας. Ωστόσο, αν και το σημαινόμενο κρατά 

τη δομική του θέση, αυτό εξαφανίζεται από το επίκεντρο της σημασιοδότησης, καθώς 

πάντα γλιστρά πίσω από το σημαίνον και χάνεται στον διαρκή συνδυασμό 

σημαινόντων. Ο Lacan τονίζει ότι το παιχνίδι της σημασιοδότησης αρθρώνεται γύρω 

από την επιθυμία για απόκτηση του σημαινόμενου, κάτι το οποίο ωστόσο καθίσταται 

αυταπάτη. Η προσέγγιση του σημαινόμενου πάντα ανακόπτεται από τον φραγμό στο 

εσωτερικό του σημείου. Εντούτοις, ο τόπος του αδύνατου σημαινόμενου υπάρχει και 

παράγεται από μια καταστατική έλλειψη· αυτό δηλώνει ότι το σημαινόμενο αποτελεί 

αυτό που διαφεύγει συνεχώς από τον κόσμο της γλώσσας και του νοήματος. 

 

2.3. Το ασυνείδητο δομημένο σα γλώσσα 

 

     Αν και, όπως θα δειχθεί παρακάτω, το αδύνατο σημαινόμενο αποτελεί βασικό 

στοιχείο στη διαμόρφωση του κοινωνικού υποκειμένου, είναι απαραίτητη σ’ αυτό το 

σημείο η περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης της υποκειμενικότητας με τη συμβολική 

τάξη. Σύμφωνα με τη λακανική θεωρία, η ανάδυση του υποκειμένου μέσα στο 

συμβολικό ισοδυναμεί με την ανάδυση και δόμηση του ασυνειδήτου. Η λακανική 

θεωρία καταρρίπτει τον μύθο του ασυνειδήτου, σύμφωνα με τον οποίο η φύση του 

είναι αδόμητη, απροσδιόριστη, σαν μια ρευστή μάζα ανείπωτων και ανομολόγητων 

ορμών, στην οποία ανήκουν τα ανεξήγητα. Το ασυνείδητο δεν είναι το ά-λογο 

(ανορθολογικό), έτσι όπως το θέλουν οι ιρασιοναλιστικές απόψεις διότι καθώς 

προσδένει τη σοσσυριανή γλωσσολογία στο φροϋδικό ασυνείδητο, του δίνει δομή. Το 

ασυνείδητο είναι δομημένο σα γλώσσα, θα επαναλάβει πολλές φορές στα σεμινάριά 

του υπογραμμίζοντας ότι συγκροτείται από το σύνολο των επιδράσεων της parole 

(ομιλίας) στο  υποκείμενο στο επίπεδο που αυτό διαμορφώνεται από τις επιδράσεις 

του σημαίνοντος. 
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     Από ψυχαναλυτική σκοπιά, ο Lacan δημιουργεί έναν νεολογισμό, την ηγλώσσα 

(lalangue), για να υποδείξει τον τρόπο μέσω του οποίου το ασυνείδητο εκδηλώνεται 

στην ανάλυση μέσω της γλώσσας. Η ηγλώσσα δεν είναι η γλώσσα της χώρας στην 

οποία γεννήθηκε ο αναλυόμενος, ούτε κάποια διάλεκτος. O Lacan συγκολλά το 

άρθρο στη λέξη για να διακρίνει τη γλώσσα του ασυνειδήτου από τη γλώσσα με τη 

γλωσσολογική έννοια. Είναι η ιδιαίτερη, «προσωπική» γλώσσα του κάθε 

υποκειμένου, με τα λάθη και τις παραλείψεις του. Όπως αναφέρει ο J.D.Nasio (1992): 

«…δεν πρόκειται μόνο για τα γαλλικά, είναι τα δικά του γαλλικά, τα οικεία, τα 

μητρικά, τα γαλλικά της μοναδικής του ιστορίας»
71

. 

     Επιστρέφοντας, η παραπάνω βασική του θέση (ότι το ασυνείδητο είναι δομημένο 

σα γλώσσα) έχει ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως και αναλυθεί σε πολλαπλά επίπεδα. 

Εμφανές παραμένει ωστόσο ότι ο Lacan μέσω αυτής της αρχής κάνει σταδιακά μια 

στροφή στη θεωρία του και δίνει προεξέχοντα ρόλο στη γλώσσα στη διαδικασία 

ανάδυσης του ασυνειδήτου και κατασκευής του υποκειμένου. Άλλωστε, έχει ήδη 

κατηγορήσει  τους μετα-φροϋδικούς αναλυτές για βιολογιστική αντιμετώπιση της 

έννοιας του ασυνειδήτου και έχει αντικρούσει την οποιαδήποτε αποκλειστική 

σύνδεσή του με τα ένστικτα (σώμα).  

    Αντιθέτως, εδώ ο Lacan επανερμηνεύει το φρoυδικό έργο μέσω της 

γλωσσολογικής του προσέγγισης. Αναλύοντας την «Ερμηνεία των Ονείρων» (1900), 

εξηγεί ότι ο Freud δεν ήθελε να εστιάσει απλώς στην ψυχολογία των ονείρων, αλλά 

και στη γλωσσική τους δομή. Το όνειρο ακολουθεί τους νόμους της γλώσσας και το 

σημαίνον έχει έναν βασικό ρόλο στον τόπο του ασυνειδήτου, στον οποίο τα όνειρα 

δίνουν πρόσβαση. Τα ίδια τα όνειρα προσεγγίζονται μέσω της γλώσσας. Μια 

ψυχαναλυτική συνάντηση περιλαμβάνει την αφήγηση, την ερμηνεία, τους συνειρμούς 

και τη σημασιοδότηση ενός ονείρου, διεργασίες προσβάσιμες μόνο μέσω της 

γλώσσας. Επιπλέον, στην «Ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής» (1901) και στο 

«Ευφυολόγημα και η σχέση του με το ασυνείδητο» (1905), η φροϋδική θεωρία 

ξεδιπλώνει μια σειρά από ολισθήματα, παραδρομές της γλώσσας, λάθη στη χρήση 

της και συμπτώματα, τα οποία δηλώνουν την ικανότητα του Freud να διακρίνει την 

αμοιβαία σύνδεση της γλώσσας με το ασυνείδητο. Ως εκ τούτου, ο Lacan μέσω της 

                                                            
71 J.D. Nasio, «Πέντε παραδόσεις πάνω στη θεωρία του Jacques Lacan», Εκδόσεις Πατάκη, 2006, 
Αθήνα, σ. 102. 
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«στροφής στον Freud» βεβαιώνει συνεχώς ότι στο θεωρητικό του σύστημα περιέχεται 

μια νόμιμη ερμηνεία και ανάκτηση του φροϋδικού έργου
72

.   

      Εντούτοις, αν και επιζητά την προστασία του φροϋδικού έργου για τη στήριξη της 

θεωρίας του, οι δύο θεωρίες έχουν μια σημαντική διαφορά, η οποία και υποδεικνύει 

τη ριζοσπαστική κοινωνική διάσταση της λακανικής εννοιολόγησης της 

υποκειμενικότητας. Ενώ ο Freud δημιουργεί γέφυρες ένωσης ανάμεσα στα ψυχικά 

συστήματα των ασυνείδητων παραστάσεων (της φαντασίωσης) και στη συνειδητή 

σκέψη (γλώσσα), ο Lacan εδράζει την ίδια την υποκειμενικότητα στον πυρήνα της 

γλώσσας. Η διαμόρφωση του ασυνειδήτου και κατ’ επέκταση η ανάδυση του 

κοινωνικού υποκειμένου γίνεται στον πυρήνα του συμβολικού. Η «γλωσσοποίηση» 

αυτή του ασυνειδήτου αλλάζει την εικόνα της ψυχικής σφαίρας καθώς αυτή δεν 

θεωρείται πλέον μια εσωτερική του υποκειμένου υπόθεση, αλλά ένας 

διυποκειμενικός χώρος επικοινωνίας, ο οποίος δημιουργείται μέσα από τη γλώσσα.   

      Η τάξη των κατοπτρικών εικόνων, η φαντασιακή, αποδεικνύεται 

ψευδαισθησιακή, αφού η αναζήτηση μιας ολοκληρωμένης ταυτότητας μέσω της 

ταύτισης με τον άλλο συνεχώς αποτυγχάνει. Το υποκείμενο στρέφεται στη γλώσσα, 

για να ξεφύγει από την αλλοτρίωση του σταδίου του καθρέφτη και αναζητά σε αυτήν, 

την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης ταυτότητας. Βέβαια, η γλώσσα βρίσκεται ήδη εκεί 

παρούσα, ακόμη και πριν τη γέννηση. Το παιδί έχει ήδη αναπαρασταθεί και πάρει μια 

θέση στον κόσμο των σημαινόντων, όταν του δίνεται ένα όνομα και μια θέση στην 

κοινωνική πραγματικότητα. Η είσοδός του, ωστόσο, στη συμβολική τάξη 

επισφραγίζεται με την πρώτη ενεργητική εμπειρία, το κλάμα. Η κραυγή του βρέφους, 

η οποία εκδηλώνει την ανάγκη για την παρουσία βοήθειας από τη μητέρα ή τον 

πατέρα, αποτελεί το μόνο δρόμο για την ανάδυση του υποκειμένου μέσα στο 

συμβολικό. Το κλάμα μαζί με τη σιωπή αποτελούν το πρώτο ζεύγος αντίθεσης (και 

διαφοράς), το οποίο δομεί τη γλώσσα ως σύστημα
73

.   

    Βασικό χαρακτηριστικό του ασυνειδήτου είναι ότι κυριαρχείται από το σημαίνον - 

την εκφορά και όχι το σημαινόμενο - το εκφερόμενο, όπως και στο σύστημα της 

γλώσσας. Η συμβολική τάξη «επιβάλλεται» μέσω της δύναμης του σημαίνοντος και 

δομεί το ασυνείδητο. Σύμφωνα με τον Lacan, το σημαίνον δομεί το υποκείμενο, 

ρυθμίζοντας το ασυνείδητο με τον ίδιο τρόπο που ρυθμίζεται και η γλώσσα. Το 

συμβολικό είναι πάνω απ’ όλα μια τάξη, μία ρύθμιση σχέσεων, η οποία έχει αρκετή 

                                                            
72 J.Lacan, «J. Lacan, «Écrits: The first complete edition in English», ό.π., σ. 268, 364, 424. 
73 Θ.Λίποβατς, «Η ψυχοπαθολογία του πολιτικού», ό.π., σ.70. 
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σταθερότητα και παγιότητα, ώστε να διακατέχεται από νόμους. Σε αυτό το σημείο ο 

Lacan επιστρέφει στην στρουκτουραλιστική θεωρία, με σκοπό να αναζητήσει τους 

μηχανισμούς εκείνους που συνιστούν ένα σύστημα τάξης και βρίσκονται στις 

συναρθρώσεις των σημαινόντων, παράγοντας νόημα. Αυτή τη φορά, ωστόσο, 

δανείζεται από τη γλωσσολογική θεωρία του Roman Jakobson
74

. Οι δύο βασικοί 

άξονες/μηχανισμοί της γλώσσας είναι η μεταφορά και η μετωνυμία.  

      Η μεταφορά αποτελεί τον μηχανισμό υποκατάστασης  ορισμένων γλωσσολογικών 

όρων από άλλους, των οποίων η σχέση μεταξύ τους είναι όμοια με την πρώτη σχέση. 

Χαρακτηριστικό της μεταφοράς είναι η ισομορφία, αφού η μεταφορική σχέση 

δηλώνει το ίδιο νόημα. Ένα παράδειγμα μεταφοράς που δίνει ο Θ. Λίποβατς είναι το 

γήρας που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως «δειλινό της ζωής»
75

. Μόλις μια 

μεταφορά δημιουργηθεί στη γλώσσα, ένα χαρακτηριστικό ίχνος αυτής εγκαθιδρύεται 

πάνω στους όρους που την αποτελούν, επιτρέποντας την επανάληψή της και στην 

ομιλία (parole). Πάντα υπάρχει το περιθώριο νέας δημιουργίας στο μεταφορικό λόγο, 

όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην τέχνη της ποίησης.  

   Συνεπώς, υπό λακανικούς όρους, η μεταφορά περιγράφει τις κάθετες σχέσεις 

ανάμεσα σε σημαίνουσες αλυσίδες, όπου ένα σημαίνον ή σημαίνοντα από μια 

αλυσίδα μπορούν να υποκατασταθούν από άλλο σημαίνον/ σημαίνοντα, τα οποία 

ανήκουν σε άλλη αλυσίδα
76

. Στη σχέση γλώσσας - υποκειμένου κύρια μεταφορά 

αποτελεί το όνομα που δίνεται στο υποκείμενο, με αποτέλεσμα να συντελείται μια 

ξεχωριστή, μοναδική σύνδεση ανάμεσα στο όνομα και στο υποκείμενο, που φαίνεται 

αδιάρρηκτη.  

     Ο μηχανισμός της μετωνυμίας, τώρα, αφορά στη σύνδεση λέξης με λέξη, στην 

ακολουθία ενός όρου από έναν άλλο, σύμφωνα με μια σχέση γειτονίας. Εδώ δεν 

                                                            
74 Ο Roman Jakobson (1896- 1982), ρώσος γλωσσολόγος, συνέβαλλε σημαντικά στην εξέλιξη της 
γλωσσολογίας, συνεχίζοντας το έργο του Saussure. Εγκαινίασε τον κλάδο της φωνολογίας και 
επηρέασε τον γαλλικό στρουκτουραλισμό (μετέπειτα και την γλωσσική ανθρωπολογία) 
προερχόμενος ο ίδιος από τον ρωσικό φορμαλισμό (Λίποβατς, σ. 23). Ο Lacan κυρίως επηρεάζεται 
από τους νόμους της δομημένης συνειδητής γλώσσας και τους άξονες της μεταφοράς και της 
μετωνυμίας που ο Jakobson αρθρώνει με κυριότερη πηγή το έργο του «Δύο απόψεις της γλώσσας 
και δύο τύποι αφασικών διαταραχών». Σε αυτό, ο Jakobson υποστηρίζει την ύπαρξη δύο τύπων 
αφασίας. Στον ένα τύπο η διαταραχή αφορά στην εύρεση και επιλογή λέξεων και στον άλλο τύπο η 
δυσκολία συνίσταται στην ικανότητα σύνδεσης των λέξεων σε μια φράση. Βέβαια, ο Jakobson, 
εξετάζοντας την αφασία, οδεύει πέρα από τα Σοσυριανά μονοπάτια της συνειδητής γλώσσας και 
εισέρχεται στον κόσμο των ψυχικών διεργασιών. Αυτό τον οδηγεί αναγκαστικά σε αναφορά στον 
Freud. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι ο Jakobson ριζοσπαστικοποιεί τον Saussure και με τη σειρά του ο 
Lacan ριζοσπαστικοποιεί το σύστημα του Jakobson (Σταυρακάκης, σ. 122). Ωστόσο, οι διαφορές 
ανάμεσα στους δύο θεωρητικούς είναι μεγάλες, ειδικά στην ανάλυση της μετωνυμίας 
75 Θ.Λίποβατς, «Η ψυχοπαθολογία του πολιτικού», ό.π., σ. 34. 
76 D. Evans, «An introductory Dictionary…», ό.π., σ. 116. 



38 
 

χρειάζεται να υπάρχει κάποια ομοιότητα ανάμεσα στους όρους. Για παράδειγμα στην 

πρόταση «εγώ είμαι χαρούμενος», η σχέση ανάμεσα στο «εγώ», το «είμαι» και στο 

«χαρούμενος» είναι μετωνυμική. Δεν υπάρχει καμία ομοιότητα ανάμεσά τους, αλλά 

είναι ο συνδυασμός τους σε μια πρόταση που παράγει το νόημα. Επομένως, κατά τον 

Lacan η μετωνυμία αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους τα σημαίνοντα 

συνδυάζονται και συνδέονται σε μια σημαίνουσα αλυσίδα, χαρακτηρίζοντας έτσι τις 

οριζόντιες σχέσεις ανάμεσά τους
77

. Ο συνδυασμός των δύο μηχανισμών είναι που 

παράγει το νόημα στη γλώσσα.  

   Η μεταφορά και η μετωνυμία εμφανίζονται επίσης ως οι δύο βασικοί άξονες και σε 

άλλα συμβολικά συστήματα, όπως στη ζωγραφική, στη μυθοπλασία, στη φωτογραφία 

και στον κινηματογράφο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μετωνυμία, αν και βασίζεται 

στην αρχή του συνδυασμού, δεν ακολουθεί τις συνδυαστικές γραμματικές και 

συντακτικές συναρθρώσεις της γλώσσας του συνειδητού. Το ασυνείδητο είναι άχρονο 

και δεν υπακούει στο νόμο της αντιφατικότητας. Το χαρακτηριστικό του άχρονου δεν 

συνεπάγεται ότι το ασυνείδητο δεν έχει ιστορία, αλλά ότι δεν συγκρατεί την χρονική 

σειρά των γεγονότων και των πραγμάτων, έτσι όπως αυτά υφίστανται στη συνειδητή 

σφαίρα. Επιπλέον, η έλλειψη αντιφατικότητας σημαίνει ότι το ασυνείδητο μπορεί να 

τοποθετήσει, το ένα δίπλα στο άλλο, καταστάσεις που η λογική θεωρεί αντιφατικές. 

Για παράδειγμα, σε ένα όνειρο μπορούν να εμφανιστούν συγχρόνως η κατάφαση και 

η άρνηση, η συνύπαρξη αντικρουόμενων συναισθημάτων ή η εμφάνιση νεκρών και 

ζωντανών ταυτοχρόνως
78

.  

     Ο Lacan ενδιαφέρεται για τη λειτουργία τους στον ψυχικό κόσμο και υποστηρίζει 

ότι οι δύο βασικοί μηχανισμοί του ασυνειδήτου κατά Freud, δηλαδή η συμπύκνωση 

και η μετάθεση, αποτελούν στην ουσία τη μεταφορά και μετωνυμία αντίστοιχα. Ο 

Freud θεωρούσε τη συμπύκνωση και τη μετάθεση ως «νόμους του ασυνείδητου», οι 

οποίοι γίνονται πιο κατανοητοί μέσω της λειτουργίας του ονείρου. Συμπύκνωση 

συντελείται στο όνειρο όταν ένας αριθμός στοιχείων συνδυάζεται σε ένα, έτσι που το 

όνειρο γίνεται πιο συμπαγές και συμπυκνωμένο (υπερκαθορισμένο). Η μετάθεση 

είναι για τον Freud ένα μέσο «διαστρέβλωσης» του ονείρου, όπου το βάρος και η 

έμφαση φεύγουν από τα σημαντικά στοιχεία και μετατίθενται στα ασήμαντα. Αν και 

αναλύονται με βάση τα όνειρα, οι δύο μηχανισμοί δεν λειτουργούν αποκλειστικά 

εκεί, αλλά διατρέχουν όλα τα επίπεδα του ασυνείδητου.  

                                                            
77 D. Evans, «An introductory Dictionary…», ό.π., σ. 116. 
78 Θ. Λίποβατς, «Η ψυχοπαθολογία του πολιτικού», ό.π., σ.60. 
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     Σύμφωνα με τη λακανική θεωρία, η μεταφορά αποτελεί τον μόνο μηχανισμό, ο 

οποίος μπορεί να διαπεράσει την μπάρα διαίρεσης, η οποία χωρίζει το σημαίνον από 

το σημαινόμενο. Αντιθέτως, ο μηχανισμός της μετωνυμίας διατηρεί την αντίσταση 

στη σημασιοδότηση, δηλαδή τη λειτουργία της μπάρας και επομένως συντελεί στο 

ολίσθημα του σημαινόμενου πίσω από το σημαίνον. Η απεριόριστη διαδικασία 

δημιουργίας μεταφορών και το αέναο μετωνυμικό ολίσθημα δημιουργούν μαζί μια 

ενοποιημένη θεωρία του νοήματος, στην οποία κάθε σημασία αναφέρεται σε μια 

άλλη· η ίδια η σημασιοδότηση δηλαδή είναι μετωνυμική
79

. Αυτό που πάντα 

μετατίθεται και χάνεται στο συνδυαστικό παιχνίδι των σημαινόντων είναι το 

σημαινόμενο. Γι’ αυτό και η σημασιοδότηση στο λακανικό έργο αποτελεί μια συνεχή 

διαδικασία και όχι μια σταθερή σύνδεση ανάμεσα στα στοιχεία του σημείου. 

     Οι δύο μηχανισμοί λειτουργίας της γλώσσας στηρίζουν τον ισχυρισμό του Lacan 

περί μιας συνεχούς ρευστότητας του νοήματος μέσω της ολίσθησης του 

σημαινόμενου. Εντούτοις, το σύστημά του οδηγείται σε θεωρητικό αδιέξοδο· η αέναη 

κίνηση της μετωνυμικής σημαίνουσας αλυσίδας δεν εξηγεί πώς τα σημαίνοντα 

παραμένουν ενωμένα σε αυτή την αλυσίδα και πώς τελικά παράγεται το κοινωνικό 

νόημα χωρίς το οποίο η κοινωνική πραγματικότητα θα κατέρρεε. Για την επίλυση του 

ζητήματος, ο Lacan επισημαίνει ότι υπάρχουν ορισμένα σημεία στην αλυσίδα 

σημασιοδότησης τα οποία σταματούν την ολίσθηση της σημασίας.  

   Στο σεμινάριο του για τις Ψυχώσεις (1955-1956) εισάγει τον όρο του «σημείου 

διαρραφής» (point de capiton)
80

. Τα σημεία διαρραφής αποτελούν κόμβους, στους 

οποίους το σημαίνον και  το σημαινόμενο φαίνεται να ενώνονται και να δημιουργούν 

ένα σταθερό νόημα
81

. Η κατασκευή της πραγματικότητας στηρίζεται σε αυτούς τους 

κόμβους, χωρίς τους οποίους δεν θα υφίστατο κανένα παγιωμένο νόημα, κάτι που για 

τον Lacan θα σηματοδοτούσε έναν ψυχωτικό εσωτερικό κόσμο. Ωστόσο, αν και τα 

points de capiton δημιουργούν την αίσθηση εγκαθίδρυσης σταθερών και αιώνιων 

νοημάτων μέσω της ένωσης του σημαίνοντος και του σημαινόμενου, αυτό αποτελεί 

μια ψευδαίσθηση. Κι αυτό γιατί τα σημεία διαρραφής στην ουσία αποτελούνται και 

πάλι από κυρίαρχα σημαίνοντα, τα οποία αναλαμβάνουν το ρόλο σύνδεσης ανάμεσα 

στα υπόλοιπα σημαίνοντα της αλυσίδας (εξάλλου όπως προαναφέρθηκε η αλυσίδα 

αποτελείται μόνο από σημαίνοντα). Αυτό επιπλέον δηλώνει ότι η σταθερότητά τους 

                                                            
79 «…Είναι στην αλυσίδα του σημαίνοντος που το νόημα ¨επιμένει¨» (Écrits, σ. 117). 
80 Στην αγγλική έκδοση των Ψυχώσεων, το point de capiton έχει αποδοθεί ως quilting point (The 
seminar of Jacques Lacan, Book III, The psychoses 1955-1956, σ.267). 
81 Γ.Σταυρακάκης, «Ο Λακάν και το πολιτικό», ό.π., σ.128. 
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είναι μυθικής φύσεως, αφού η αλυσίδα διαχρονικά μεταβάλλεται και το νόημα 

αλλάζει.  

     Οι μηχανισμοί της μεταφοράς και της μετωνυμίας δομούν τη γλώσσα και 

αποτελούν «νόμους» και συγκεκριμένα τον Νόμο του σημαίνοντος, την ίδια την 

συμβολική τάξη. Ο Νόμος αυτός του Lacan δεν αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο 

είδος νομοθεσίας, αλλά στις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες υπόκεινται όλες οι 

κοινωνικές σχέσεις· αποτελεί τη δομική προϋπόθεση για την ύπαρξη του κοινωνικού. 

Συνιστά  μια σειρά καθολικών αρχών που κάνουν δυνατή αυτή την ύπαρξη, τις δομές 

που κυβερνούν όλες τις μορφές της κοινωνικής ανταλλαγής. Καθώς η βασική μορφή 

ανταλλαγής είναι η επικοινωνία, ο Νόμος αποτελεί κατά βάση μια γλωσσική ενότητα· 

είναι ο νόμος του σημαίνοντος
82

. 

 

2.4. Το όνομα-του- Πατέρα 

 

     Η λακανική θεωρία δίνει μια ιδιαίτερη μορφή στην έννοια του Νόμου, καθώς τη 

συνδέει επίσης με τη ρύθμιση του ασυνείδητου. Οι ρυθμιστικοί παράγοντές του 

πλέκουν ένα δίκτυο (μοτίβο) σχέσεων, μέσα στο οποίο το αναδυόμενο υποκείμενο 

αποδέχεται την είσοδό του στη συμβολική τάξη. Εδώ ο Lacan επανερμηνεύει όλη τη 

δυναμική του οιδιπόδειου συμπλέγματος και της επίλυσής του υπό γλωσσολογικούς 

όρους. Για τη λακανική θεωρία, το οιδιπόδειο σύμπλεγμα κυριαρχείται από ένα και 

μοναδικό, πρωταρχικό σημαίνον, το οποίο δομεί το συμβολικό σύμπαν του παιδιού. 

Θα λέγαμε ότι είναι το πρώτο σημείο διαρραφής (point de capiton), βάσει του οποίου 

δημιουργούνται ύστερα τα υπόλοιπα μέσω της υποκατάστασης. Ο Lacan το ονομάζει 

το Όνομα-του-Πατέρα. Αν υποθέσουμε μια αρχική ενότητα μητέρας - παιδιού, η 

                                                            
82  Η χρήση της έννοιας του Νόμου στον Lacan προέρχεται από το έργο του Claude Levi- Strauss 
(1908- 2009). Η θεωρία του Γάλλου ανθρωπολόγου βασιζόταν στο ότι η ανθρώπινη εμπειρία, 
ατομική ή συλλογική, διαμορφώνεται σε ένα πεδίο, το οποίο κυριαρχείται από συγκεκριμένες 
προκαθορισμένες σχέσεις. Πιο συγκεκριμένα, η «γλωσσολογική στροφή» του Lacan είναι 
εμπνευσμένη από την αντίστοιχη στροφή του Levi- Strauss, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση 
της δομικής γαλλικής ανθρωπολογίας από το 1940 και μετά.  
   Η γλώσσα θεωρείται ως το βασικό δομικό στοιχείο των κοινωνικών νόμων της ανταλλαγής και ως 
μια συμβολική συμφωνία (Evans, σ.99). O Levi- Strauss (και άλλοι ανθρωπολόγοι όπως ο Mauss) 
εφαρμόζει τις μεθόδους του στρουκτουραλισμού σε μη- γλωσσολογικά πολιτισμικά δεδομένα (όπως 
στους μύθους, στις σχέσεις συγγένειας, στις ανταλλαγές δώρων κλπ.), για να καταδείξει τελικά ότι 
αυτά δεν είναι απλά δομημένα σαν τη γλώσσα, αλλά είναι η ίδια η γλώσσα. Συνεπώς, η επιρροή του 
Lacan είναι εμφανής στο σύστημά του. «Δεν είναι αξιοσημείωτο το ότι ένας Levi- Strauss, 
εισηγούμενος τη συσχέτιση των δομών της γλώσσας με εκείνους τους κοινωνικούς νόμους που 
ρυθμίζουν την επιγαμία και τη συγγένεια, κατακτά ήδη αυτό το πεδίο όπου ο Freud εδράζει το 
ασυνείδητο;» (Écrits, σ. 54) 



41 
 

οποία ανήκει στη φαντασιακή τάξη, το όνομα-του-Πατέρα έρχεται να διαρρήξει αυτή 

την ενότητα, παρεμβαίνοντας ως ένας τρίτος όρος
83

. Το Όνομα-του-Πατέρα δεν 

αναφέρεται σε καμία περίπτωση στη φυσική παρουσία του πατέρα, αλλά στη 

συμβολική αναπαράστασή του ως φορέα του Νόμου. Η είσοδος στη συμβολική τάξη 

προϋποθέτει την αποδοχή του Νόμου της γλώσσας, τον νόμο που φέρει μαζί του το 

πρωταρχικό σημαίνον
84

.  

     Το παιδί στο φαντασιακό στάδιο δεν διαφοροποιείται ακόμη από τη μητέρα· την 

αντιλαμβάνεται ως μια απλή προέκταση του εαυτού του, κάτι που ισχύει έμμεσα και 

για το υπόλοιπο περιβάλλον γύρω του. Η ικανότητα απόλαυσης είναι 

αδιαμεσολάβητη και η ικανοποίηση των αναγκών του άμεση και απόλυτα 

συνδεδεμένη με την επιθυμία της μητέρας. Η συμβολική εμφάνιση του ονόματος-του-

Πατέρα ακυρώνει την υποτιθέμενη πληρότητα, δημιουργώντας ένα χάσμα/κενό 

ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί. Αυτό συμβαίνει, όταν το παιδί διαπιστώσει ότι η 

επιθυμία της μητέρας του δεν εκπληρώνεται μόνο από αυτό το ίδιο και ότι η προσοχή 

της στρέφεται και σε άλλο/α πρόσωπο/α πέραν αυτού.   

   Το ρήγμα της αντιληπτής ενότητας δίνει τελικά χώρο στο υποκείμενο, έναν δικό 

του «τόπο». Υπό αυτή την έννοια, η είσοδος στο συμβολικό προστατεύει το παιδί από 

μια επικίνδυνα δυιστική κατάσταση, από την πλήρη αφομοίωση από την επιθυμία της 

μητέρας και από την απουσία ενικής ύπαρξης και μοναδικότητας (και ως εκ τούτου 

από την προσήλωση/ προσκόλληση στο φαντασιακό). Με αυτό τον τρόπο, το Όνομα-

του-Πατέρα εισάγει την καθαρή ετερότητα, τον Άλλο (με κεφαλαίο) όπως τον 

αποκαλεί ο Lacan, ο οποίος συνιστά την «υποκειμενοποίηση» του υποκειμένου.  

Ωστόσο, το Όνομα-του-Πατέρα εμποδίζει την εύκολη πρόσβαση στην απόλαυση, η 

οποία θα πρέπει να διοχετεύεται πλέον μέσω άλλων οδών, πιο αποδεκτών από την 

κοινωνική πραγματικότητα
85

. Η παρέμβαση του Νόμου στην προ-συμβολική 

κατάσταση του υποκειμένου συνιστά την πρωταρχική απώθηση, για την οποία μιλά ο 

Freud, και μέσα από την οποία αναδύεται το ασυνείδητο.   

     Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ωστόσο ότι καθώς το σημαίνον είναι αυτό που 

κυριαρχεί στη συμβολική τάξη, το Όνομα του-Πατέρα, για να αντικαταστήσει την 

επιθυμία της μητέρας και να εδραιωθεί ως Νόμος, θα πρέπει και αυτό να λάβει μια 

θέση στην αλυσίδα σημασιοδότησης, ώστε να λειτουργήσει ως σημαίνον. Γι’ αυτό 

                                                            
83 B.Fink, «The Lacanian subject – Between Language and Jouissance», Princeton University Press, 
New Jersey, σ.55. 
84 J. Lacan, «The function and field of speech and…», ό.π., σ.230. 
85 B.Fink, «The Lacanian subject – Between Language…», ό.π., σ.56. 
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και ο Lacan υποστηρίζει ότι το Όνομα-του-Πατέρα αποτελεί μια μεταφορά, την 

πρωταρχική μάλιστα μεταφορά στο συμβολικό παιχνίδι, η οποία λαμβάνει τη θέση 

του «πρώτου» σημαίνοντος, της επιθυμίας της μητέρας
86

. Αυτή είναι και η ιδρυτική 

στιγμή του ασυνείδητου στη λακανική θεωρία. 

    Η υποκατάσταση αυτή είναι δυνατή μόνο μέσω της γλώσσας. Μόλις τελεστεί η 

πρώτη μεταφορά, το Όνομα-του-Πατέρα καταλαμβάνει μια θέση σημασιοδότησης, η 

οποία μπορεί να συμπληρωθεί από μια σειρά άλλων σημαινόντων διαχρονικά. Η 

λειτουργία της μεταφοράς, η οποία εκκινεί από το όνομα-του-Πατέρα εξασφαλίζει 

την επανάληψη του Νόμου.  Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι φαντασιακές αναπαραστάσεις 

της απόλαυσης και της πληρότητας καταπιέζονται και μεταμορφώνονται υπό το φως 

των κοινωνικών σχέσεων, των πλεγμάτων ιεραρχίας και των σχέσεων εξουσίας. Η 

διάταξη των σχέσεων που έχει υφανθεί μέσα στη δομή της ανθρώπινης ιστορίας 

περιλαμβάνει τους πολιτισμικούς μύθους, τις κοινωνικές παραδόσεις, το προσωπικό 

και κοινωνικό στάτους· αυτή η δοσμένη διάρθρωση την οποία το υποκείμενο 

κληρονομεί και η κοινωνία του την παραδίδει
87

. Αυτά είναι ο Νόμος, ο δομημένος 

από και μέσα στη γλώσσα. 

     Η συμβολική λειτουργία του Νόμου κατά Lacan συνιστά την πρώτη επαφή του 

υποκειμένου με τον συμβολικό τόπο της εξουσίας, ο οποίος αντιπροσωπεύεται από το 

ίδιο το σημαίνον. Το υποκείμενο μπορεί να υπάρξει μόνο αν αποδεχτεί τους νόμους 

της συμβολικής εξουσίας. Και αυτό διότι η αποδοχή του ονόματος-του-Πατρός 

επιτρέπει μια νέα ταύτιση, απαραίτητη για την ύπαρξη του υποκειμένου, μέσω της 

δόμησης μιας ταυτότητας. Η ταύτιση σε συμβολικό επίπεδο αποτελεί τη μόνη οδό 

επίλυσης της σύγκρουσης που προκαλείται από την φαντασιακή ταύτιση. 

    Επιπροσθέτως, η εξουσία της φαντασιακής τάξης διαφέρει από την συμβολική ως 

προς δύο χαρακτηριστικά. Κατά πρώτον, η συμβολική εξουσία προϋποθέτει την ίδια 

την αποδοχή του υποκειμένου, ώστε να μπορέσει να «επιβληθεί» ο Νόμος. Το 

υποκείμενο συνεργεί και δέχεται την επίδραση του πρωταρχικού σημαίνοντος, ώστε 

να επιτευχθεί η νέα ταύτιση και να αποφευχθεί η ψύχωση και η απομόνωση. Το 

όνομα-του-Πατέρα δεν απωθεί την πραγματικότητα, αλλά αντιθέτως αποτελεί το 

αναγκαίο στήριγμα για να μη χαθεί το υποκείμενο στο χάος της πραγματικότητας. 

                                                            
86 Στην λακανική θεωρία πολλές έννοιες λειτουργούν αναδρομικά. Σε αυτή την περίπτωση, η 
επιθυμία της μητέρας συμβολοποιείται ως το πρώτο σημαίνον (S1), αφού κάνει την είσοδο του το 
όνομα-του-Πατέρα ως S2. 
87 W.J.Richardson, «Lacan and the subject of psychoanalysis» στο Joseph H. Smith & William Kerrigan, 
Interpreting Lacan, Yale University Press, New Haven and London, σ.60. 
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    Σύμφωνα με τον Σταυρακάκη, αυτή η πλευρά της συμβολικής εξουσίας ομοιάζει 

με την ερμηνεία του Bourdieu, ο οποίος βασίζει την νομιμοποίησή της στη συναίνεση 

από τα υποκείμενα
88

. Κατά δεύτερον, η είσοδος στο συμβολικό προϋποθέτει και την 

αναγνώριση του ετέρου, του μεγάλου Άλλου από το υποκείμενο στη βάση της 

διαφοράς ανάμεσά τους, κάτι που δεν υφίσταται στο στάδιο του καθρέφτη, όπου 

ακόμα δεν υπάρχει ετερότητα. 

 

2.5 Ο  Άλλος στον πυρήνα της υποκειμενικότητας 

 

    Από τη στιγμή που χρησιμοποιείται ο μεγάλος Άλλος, η ετερότητα και το στοιχείο 

του διυποκειμενικού μπαίνουν πλέον στον πυρήνα της λακανικής ανάλυσης για την 

ανάδυση του υποκειμένου.  Ο Lacan αντλεί τη θεωρία του για τον Άλλο και την 

επιθυμία από την προαναφερθείσα ανάλυση του Hegel, η οποία είχε γίνει από τον 

Alexandre Kojève
89

.  Ο «άλλος» του Hegel αντιπροσωπεύει την ετερότητα στο 

σύνολό της, μια ετερότητα που καθορίζει και διαμορφώνει τη συνείδηση. Αυτός ο 

«άλλος» είναι το κοινωνικό, δημόσιο περιβάλλον, οι άλλοι που έχουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο ab initio στην κατασκευή του υποκειμένου
90

. 

     Ο Lacan χρησιμοποιεί με δύο τρόπους τον εγελιανό «άλλο». Ο πρώτος έχει ήδη 

αναλυθεί στη φαντασιακή τάξη και αποτελεί την ναρκισσιστικού τύπου αντανάκλαση 

του εγώ στο πρόσωπο των άλλων. Ο δεύτερος Άλλος, ο οποίος αναγράφεται πάντα με 

κεφαλαίο Α, προσδιορίζει τη ριζική ετερότητα που ο Lacan εξισώνει στο έργο του με 

την ίδια την συμβολική τάξη και τη γλώσσα. Ο Άλλος, επομένως, είναι το ίδιο το 

συμβολικό, το οποίο μεσολαβεί στη σχέση ανάμεσα στο υποκείμενο και τον 

κοινωνικό κόσμο. Στο εσωτερικό αυτής της σχέσης, ο Άλλος συγκεκριμενοποιείται 

σε άλλα υποκείμενα, τα οποία πια γίνονται αντιληπτά με στοιχεία πλήρους 

ετερότητας και μοναδικότητας και υπάρχουν έξω από το εγώ.  Ωστόσο, αντίθετα από 

τον Hegel, ο λακανικός  Άλλος βρίσκεται πέρα από τον έλεγχο του συνειδητού και 

                                                            
88 Γ.Σταυρακάκης, «Ο Λακάν και το πολιτικό…, ο.π. , σ. 73. 
89 O Alexandre Kojève (1902-1963) υπήρξε Γάλλος φιλόσοφος με Ρωσική καταγωγή. Μελέτησε και 
ερμήνευσε σχολαστικά τον Hegel. Στη συνέχεια, ξεκίνησε διαλέξεις πάνω στην Φαινομενολογία του 
Πνεύματος το 1933 στην Ècole des Hautes Études. Ο Lacan παρακολουθούσε τακτικά αυτές τις 
διαλέξεις του και συνεπώς ακολούθησε τον τρόπο ερμηνείας του Kojève. Ως εκ τούτου, η εγελιανή 
θεωρία στο παρόν κείμενο παρουσιάζεται καθαρά μέσα από το πρίσμα των αυτών θεωρητικών. 
90 Μ.Bowie, «Lacan», Harvard University Press: Cambridge, M.A, 1991, σ.80. 
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προσδιορίζεται ως ένας τόπος στον ψυχικό χάρτη, σαν την «άλλη σκηνή» του Freud ή 

σαν το ίδιο το ασυνείδητο
91

. 

         Επιστρέφοντας στην εγελιανή θεωρία, η συνάντηση του υποκειμένου και του 

«άλλου» γίνεται στη βάση της επιθυμίας. Βέβαια, ο Hegel σπεύδει να διαχωρίσει την 

επιθυμία από τη ζωτική, βιολογική ενόρμηση. Συγκεκριμένα, η συζήτηση του Hegel 

στη Φαινομενολογία του Πνεύματος εστιάζει στο πώς η επιθυμία διαχωρίζεται πλήρως 

από την οργανική ανάγκη. Ο Kojève εξηγεί ότι στην εγελιανή θεωρία, η βιολογική 

πραγματικότητα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση της ύπαρξης αυτοσυνείδησης, χωρίς 

όμως να είναι επαρκή συνθήκη. Η αναγνώριση και επικύρωση της αυτοσυνείδησης 

γίνεται μέσω του άλλου - σε αναφορά με τον άλλο. Η απόδειξη ύπαρξής της 

υφίσταται μέσω της επιθυμίας, η οποία πρέπει να αναγνωριστεί. Αυτό που την 

καθιστά ανθρώπινη είναι το ότι απευθύνεται και στοχεύει στην επιθυμία του άλλου
92

 

93
.  

    Ακολουθώντας την ερμηνεία του Kojève επί του Hegel, ο Lacan διαχωρίζει και 

αυτός αυστηρά την επιθυμία από την ανάγκη. Τονίζει για άλλη μια φορά ότι τα 

βιολογικά ένστικτα δεν ενδιαφέρουν την ψυχαναλυτική θεωρία του, αφού η ανάλυσή 

τους δεν βασίζεται σε νατουραλιστικούς όρους και ότι η επιθυμία δεν στηρίζεται σε 

αυτά, αλλά σε μια προσπάθεια αναγνώρισης από τον Άλλο, σε έναν αγώνα 

απόκτησης ταυτότητας μέσω της ταύτισης. Συνεπώς, η συζήτηση του Hegel στην 

Φαινομενολογία του Πνεύματος για την διαλεκτική της επιθυμίας υποβοηθά τον 

Lacan να τονίσει τον τρόπο που η ανθρώπινη επιθυμία υπερβαίνει τις οργανικές 

ενορμήσεις.  

     Ο Άλλος του Lacan «χτίζεται» πάνω στην επανερμηνεία του οιδιπόδειου 

συμπλέγματος του Freud. Στο πρότερο στάδιο του οιδιπόδειου δράματος, η μητέρα 

της βρεφικής ηλικίας αποτελεί τον (φαντασιακό) άλλο. Ωστόσο, το παιδί 

ενδιαφέρεται για την επιθυμία της μητέρας. Κατά τη φαντασιακή ενότητα μητέρας- 

παιδιού, το παιδί συνειδητοποιεί ότι η μητέρα επιθυμεί και κάτι άλλο πέρα από αυτό 

και προσπαθεί να ταυτιστεί με το αντικείμενο της επιθυμίας της μητέρας, να γεμίσει 

το κενό της επιθυμίας της μόνο με την ύπαρξή του. Η απόλυτη ταύτιση ματαιώνεται 

με την έλευση του ονόματος-του-Πατέρα, που θα μπει ανάμεσα στο παιδί και στο 

αντικείμενο της επιθυμίας του. Το οντολογικό status του ονόματος-του-Πατέρα στην 

                                                            
91 D. Evans, «An introductory Dictionary…», ό.π., σ. 136. 
92 Edward S. Casey & J.Melvin Woody, «Hegel, Heidegger…», ό.π., σ.82. 
93 Ο Lacan αναφέρεται σε αυτή την επιθυμία για αναγνώριση της επιθυμίας ως αίτημα για αγάπη 
(Lacan,J., «The subversion of the subject and the dialectic of desire» στο Écrits, σ. 689). 
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λακανική θεωρία έχει στόχο να δηλώσει στο υποκείμενο που πρόκειται να 

διαμορφωθεί ότι δεν είναι όλα δυνατά. Σε αυτό το στάδιο, οι πλευρές που 

αντιμάχονται είναι δύο· το παιδί και ο Άλλος (η πατρική μεταφορά σε αυτή τη φάση), 

οι οποίες διαθέτουν άνισα κατανεμημένες δυνάμεις.  

   Ως εκ τούτου, το παιδί χάνει γρήγορα τη μάχη. Το αποτέλεσμα αυτής συνεπάγεται 

την προσωρινή εξαφάνιση του εγώ και την μετέπειτα άμεση ανάδυσή του από την 

ανυπαρξία ως υποκείμενο πλέον, αφού αναπαρίσταται πια μέσα από τον Άλλο, 

δηλαδή μέσα από τη γλώσσα. Το πέρασμα του παιδιού από την ανυπαρξία σημαίνει 

ότι αποτυγχάνει από μόνο του να αποτελέσει το αποκλειστικό αντικείμενο επιθυμίας 

της μητέρας. Αυτή η διαδικασία αντιστοιχεί στη δευτερογενή ταύτιση της φροϋδικής 

ψυχαναλυτικής θεωρίας
94

. 

     Ως εκ τούτου, ο Άλλος αναλαμβάνει να μεσολαβήσει για τη λύση του αδιεξόδου. 

Το παιδί είναι πλέον υποκείμενο στη γλώσσα και ο μεγάλος Άλλος αποτελεί τον μόνο 

δυνατό δρόμο για μια επαρκή αναπαράσταση στον κόσμο των σημαινόντων και για 

την απόκτηση μιας πλήρους ταυτότητας. Η λειτουργία της πατρικής μεταφοράς 

θεμελιώνει την συμβολική τάξη, η οποία με τη σειρά της υπόσχεται να αρθρώσει μια 

ενότητα νοήματος για το υποκείμενο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
94 J. Lacan, «Aggressiveness in Psychoanalysis» στο Écrits, ό.π., σ.95.  
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Κεφάλαιο 3ο: ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 

 

3.1. Η καταστατική έλλειψη και το πραγματικό 

     

   Εντούτοις, η αποδοχή του μεγάλου Άλλου ως διαμεσολαβητή ανάμεσα στο 

υποκείμενο και στο αντικείμενο της επιθυμίας του (τη μητέρα της βρεφικής ηλικίας 

συμβολικά) γίνεται με μια απώλεια. Το αναδυόμενο υποκείμενο «σημαδεύεται» από 

την αλλοτρίωση μέσα στη γλώσσα. Η έννοια της αλλοτρίωσης (alienation) λαμβάνει 

ποικίλες μορφές στο λακανικό έργο
95

. Στο πλαίσιο ανάλυσης του οιδιπόδειου 

συμπλέγματος, η αλλοτρίωση προκαλεί μια βαθιά και αναλλοίωτη έλλειψη. Η 

παρέμβαση του ονόματος-του-Πατέρα απομακρύνει οποιαδήποτε δυνατότητα ένωσης 

μητέρας-παιδιού ξανά σε φαντασιακό επίπεδο. Το υποκείμενο χάνει την υποτιθέμενη 

αίσθηση πληρότητας και θυσιάζει την αδιαμεσολάβητη πρόσβαση στην ικανοποίηση 

των αναγκών του. Η επιθυμία της μητέρας μετασχηματίζεται σε «χαμένο 

αντικείμενο» και από τη στιγμή της εισόδου στη συμβολική τάξη, το υποκείμενο θα 

προσπαθεί συνεχώς να καλύψει την έλλειψή του με τη βοήθεια συνεχών, 

επαναλαμβανόμενων ταυτίσεων
96

. Η έλλειψη στο λακανικό σύστημα είναι 

καταστατική της διαμόρφωσης της υποκειμενικότητας. Ο Lacan θα δηλώσει 

επανειλημμένα ότι «η αλλοτρίωση συγκροτεί το υποκείμενο ως τέτοιο»
97

.  

    Η έλλειψη αναδεικνύεται επομένως από την παρέμβαση του συμβολικού Νόμου 

και η αποδοχή του από το υποκείμενο αποτελεί μια «εξαναγκασμένη» επιλογή, 

απαραίτητη για τη διαμόρφωσή του. Γι’ αυτό και ο Lacan τονίζει ότι το κρίσιμο 

στάδιο του οιδιπόδειου πρέπει να βιωθεί για την είσοδο στον κοινωνικό κόσμο και 

για την αποφυγή της ψύχωσης. Σε αυτό το στάδιο, το υποκείμενο διχάζεται ανάμεσα 

στον συμβολικό Νόμο και στο απαγορευμένο αντικείμενο της πληρότητας, ένας 

διχασμός που θα δομήσει το υποκείμενο ως τέτοιο. Ωστόσο, η Λακανική θεωρία 

επεκτείνει τον διχασμό του υποκειμένου πέρα από το φροϋδικό οιδιπόδειο και τον 

τοποθετεί μέσα στη γλώσσα, αφού ο Άλλος είναι ο ίδιος ο Νόμος της γλώσσας.  Η 

γλώσσα είναι αυτή που αναλαμβάνει πλέον να αντιπροσωπεύσει το υποκείμενο στον 

κοινωνικό κόσμο, δίνοντας τα πρωτεία στο σημαίνον.  

                                                            
95 Έχω ήδη αναφερθεί στον τρόπο που ο Lacan χρησιμοποιεί την έννοια της αλλοτρίωσης και στο πώς 
αυτή συνδέεται με τον διχασμό στις σ. 11, 17-9, 21-3. 
96 Θ. Λίποβατς, «Η ψυχοπαθολογία του πολιτικού», Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα, 1990, σ. 77. 
97 J.Lacan, «Position of the Unconscious» στο Écrits, ό.π., σ.712. 
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    Εντούτοις, ο Lacan διατυπώνει μια καθοριστική ανεπάρκεια του σημαίνοντος στο 

ζήτημα της αναπαράστασης. Κάτι διαφεύγει πάντα από την πλήρη και επιτυχή 

αναπαράσταση στον κόσμο της γλώσσας. Το σημαίνον αλλοτριώνει το υποκείμενο, 

στο σημείο ακριβώς που εκείνο περίμενε να βρει την πλήρη του ταυτότητα. Η 

απόλυτη ταύτιση αποτυγχάνει ξανά, διότι το υποκείμενο δεν μπορεί να 

αναπαρασταθεί πλήρως από τη γλώσσα. Αυτή η συνθήκη επιφέρει μια ασυμμετρία 

ανάμεσα στο υποκείμενο και στο σημαίνον που το αναπαριστά.  

     Επιπροσθέτως, η αλλοτρίωση στη γλώσσα έγκειται στο ότι το διχασμένο 

υποκείμενο αδυνατεί να εκφράσει πλήρως αυτό που επιθυμεί. Ο Λίποβατς (1990) 

υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος επιχειρεί να ονομάσει τα πράγματα, 

τα απομακρύνει από κοντά του
98

. Πάντα κάτι διαφεύγει της αλυσίδας 

σημασιοδότησης, δημιουργώντας ένα χάσμα ανάμεσα στο υποκείμενο της εκφοράς 

και σε εκείνο του εκφερόμενου. Το σημαίνον δεν αρκεί, για να ξεδιπλώσει την 

επιθυμία του το υποκείμενο και τελικώς αποξενώνεται μέσα στη γλώσσα. Η 

αποτυχημένη αυτή ταύτιση, η οποία αρθρώνεται στη συμβολική τάξη αποτελεί, 

σύμφωνα με τον Lacan, απαραίτητη προϋπόθεση ανάδυσης της υποκειμενικότητας. 

     Αυτό που το υποκείμενο δεν δύναται να εκφράσει και να αποκτήσει είναι, κατά 

τον Lacan, το σημαινόμενο. Η πιθανότητα κατάκτησης του σημαινόμενου είναι αυτή 

που θυσιάζεται με την αποδοχή του Νόμου. Το υποκείμενο θα πρέπει να αποδεχτεί 

ότι θα υπάρχει πάντα ένα υπόλοιπο που δεν θα εκφραστεί ποτέ μέσω της γλώσσας. 

Υπενθυμίζεται εδώ ότι σύμφωνα με το λακανικό σύστημα, το σημαινόμενο αποτελεί 

για το υποκείμενο την πηγή της σημασιοδότησης, έναν υποτιθέμενο «τέλειο» τόπο, 

όπου όλα βρίσκουν το νόημά τους στην πραγματικότητα.  Η λειτουργία του έγκειται 

στο ότι αυτό και μόνο αυτό γνωρίζει ακριβώς τι αντιπροσωπεύει το σημαίνον για το 

υποκείμενο
99

. Το σημαινόμενο είναι το υπόλοιπο που πάντα θα δραπετεύει από το 

υποκείμενο. Σε ψυχικό επίπεδο, είναι το «χαμένο αντικείμενο», η αίσθηση 

πληρότητας και τελειότητας που αντιπροσωπεύονται από την φαντασιακή μητέρα. 

Στο επίπεδο της γλώσσας, είναι αυτό που δεν θα μπορέσει ποτέ να συμβολοποιηθεί. 

     Το σημαινόμενο και η αδυνατότητα απόκτησής του αρθρώνουν την τρίτη τάξη του 

λακανικού συστήματος, την πραγματική τάξη.  Το πραγματικό (réel) δεν πρέπει να 

συγχέεται με την πραγματικότητα (réalité). Η τάξη του πραγματικού δεν αποτελεί την 

ιστορική αναπαράσταση του κόσμου, ούτε αναφέρεται στην ανθρώπινη 

                                                            
98 Θ. Λίποβατς, «Η ψυχοπαθολογία του πολιτικού», ό.π., σ.70. 
99 Γ.Σταυρακάκης, «Ο Λακάν και το πολιτικό…, ο.π. , σ. 63. 
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πραγματικότητα έτσι όπως περιγράφεται από τους υπαρξιστές
100

. Το πραγματικό δεν 

μπορεί να αναπαρασταθεί στον λόγο και αποτελεί μια διάσταση πέρα από το 

συμβολικό, το οποίο αντιστέκεται στη συμβολοποίηση. Αποτελεί το υπόλοιπο από 

εκείνο που υπήρχε πριν την είσοδο του υποκειμένου στο συμβολικό. Αντιθέτως, η 

κοινωνική πραγματικότητα κατασκευάζεται μέσω του λόγου και της γλώσσας  

(οπτική που παραπέμπει σε θεωρία κονστρουκτιβισμού). Αυτό που δεν μπορεί να 

αναπαρασταθεί στη γλώσσα ή να συμβολοποιηθεί, δεν αποτελεί μέρος της 

κοινωνικής πραγματικότητας. Η έλλειψη που χαρακτηρίζει το υποκείμενο προέρχεται 

από την αδυναμία απόκτησης του πραγματικού. Ανάμεσα στο πολύπλοκο και 

αντικρουόμενο πολλές φόρες σύστημα του Lacan, το πραγματικό και οι 

χαρακτηρισμοί του ως άφατο και απρόσιτο μένουν σταθεροί σε όλο το έργο του.  

         Επομένως, αυτό που χάνεται είναι το πραγματικό μέσα στο κενό που αφήνει η 

γλώσσα. Καμία αλληλουχία σημαινόντων δεν μπορεί να συλλάβει πλήρως την ουσία 

του. Γι’ αυτό και ο λόγος είναι μετωνυμικός, καθώς το ένα σημαίνον παραπέμπει σε 

ένα άλλο σε μια αέναη διαδικασία, όπου η αναφορά στο «τέλειο» πραγματικό 

εξουδετερώνεται. Το σημαίνον, θα τονίσει ο Lacan, είναι «ο φόνος του πράγματος 

και αυτός ο θάνατος σηματοδοτεί την διαιώνιση της επιθυμίας στο υποκείμενο»· την 

επιθυμία αυτή, που θα ενσωματώσει το άτομο στις κοινωνικές δομές ως αποδεκτό 

επιθυμούν υποκείμενο
101

.  

 

3.2. Το ανέφικτο του πραγματικού και η κοινωνικοπολιτική του διάσταση 

 

      Η έλλειψη είναι, κατά πρώτο λόγο, έλλειψη απόλαυσης (jouissance), η οποία 

τοποθετείται προσυμβολικά. Το προσυμβολικό πραγματικό είναι ένα απαγορευμένο 

αντικείμενο, απαγορευμένο από το όνομα-του-Πατέρα. Τοποθετημένο στο 

οικογενειακό δράμα, το θυσιασμένο πιόνι εδώ είναι η μητέρα, η απώλεια της οποίας 

όμως επιτρέπει την ανάδυση της επιθυμίας μέσα στον συμβολικό κόσμο. Χάνοντας 

το μητρικό Πράγμα, χάνεται και η πρόσβαση σε ένα αδιαμεσολάβητο επίπεδο 

αναγκών (βιολογικών). Εδώ όμως δημιουργείται ένα παράδοξο στη λακανική 

θεώρηση του πραγματικού· θα περίμενε κανείς ότι το πραγματικό είναι κάτι που 

κατείχε το υποκείμενο πριν από την είσοδό του στον κοινωνικό κόσμο, μια απόλαυση 

που έχασε στον άνισο αγώνα ανάμεσα σε αυτό και στον Νόμο και το οποίο επιθυμεί 

                                                            
100 C. Williams, «Contemporary French philosophy...», ό.π., σ.89. 
101 J.Lacan, «The function and field of speech and language» στο Écrits, ό.π., σ.262. 
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να ξαναποκτήσει. Ωστόσο, ο Lacan δεν είχε στο νου του τον φιλοσοφικό ιδεαλισμό ή 

ρομαντισμό. Το λακανικό πραγματικό είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν 

κατασκευής, μέσα από το πρίσμα του οποίου δομείται ο ψυχισμός του υποκειμένου. 

     Γι’ αυτό και το αντικείμενο της απαγόρευσης είναι τελικά εξ ορισμού αδύνατο, 

διότι είναι μυθικό
102

. Το παράδοξο στη λακανική θεωρία έγκειται στο ότι ο ίδιος ο 

Νόμος είναι αυτός που εισάγει την έλλειψη και η έλλειψη αυτή που εισάγει την ιδέα 

της πληρότητας, για να αναδυθεί η επιθυμία και όχι το αντίστροφο. Η κατάσταση 

πληρότητας αποτελεί έναν μύθο για το υποκείμενο, ένα τέχνασμα του Νόμου, γιατί 

ποτέ δεν υπήρξε μέρος του υποκειμένου. Η ίδια η απαγόρευση από τον Νόμο γεννά 

την επιθυμία για το απαγορευμένο. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επιθυμία 

καθορίζεται πάντοτε κοινωνικά· αρθρώνεται μέσα σε ένα γλωσσολογικό πλαίσιο, 

μέσω αυτού, και είναι πάντα η επιθυμία του Άλλου. Αυτή η επιθυμία, επομένως, για 

την ανάκτηση του πραγματικού αναπαράγει συνεχώς την απόπειρα ταύτισης με τον 

Άλλο.  

     Η εξ ορισμού όμως αδυνατότητα πληρότητας μαρτυρά εδώ ένα πολύ βασικό 

στοιχείο για την κοινωνική και πολιτική διάσταση του λακανικού έργου. Δεν είναι 

μόνο το υποκείμενο που είναι ελλειπτικό, αλλά και ο Άλλος. Το υποκείμενο 

ταυτίζεται με τον Άλλο, χωρίς όμως τελικά να ικανοποιείται από τη συμβολική τάξη. 

Ωστόσο, οι απόπειρες ταύτισης επαναλαμβάνονται με συνεχείς μεταθέσεις από 

αντικείμενο σε αντικείμενο. Αν όμως η αποτυχία είναι μονόδρομος για τις απόπειρες 

ταυτίσεων, τότε γεννάται το ερώτημα του πώς διατηρείται η συνεχής επιθυμία για 

υπέρβαση αυτής της καταστατικής αλλοτρίωσης, πώς δηλαδή το υποκείμενο 

συνεχίζει να επιθυμεί και έτσι συγκροτείται μια κάποια (ελλειπτική πάντα) 

ταυτότητα.  

     Αν η ανάδυση του κοινωνικού υποκειμένου επισφραγίζεται με την είσοδό του στη 

συμβολική τάξη, τότε η σταθεροποίησή του παρέχεται από την «προσκόλλησή» του 

στην πραγματική τάξη. Για να λύσει τον παραπάνω προβληματισμό, ο Lacan εισάγει 

εδώ ένα στοιχείο από τη φαντασιακή τάξη, το μικρό αντικείμενο α  (objet petit a), που 

αποτελεί τον πυρήνα της φαντασίωσης
103

. Όταν η ταύτιση με τον Άλλο αποτύχει, 

όταν η υποθετική ενότητα χαθεί και όταν η καταστατική έλλειψη αναγνωριστεί, τότε 

το ασυνείδητο στέλνει το υποκείμενο σε ψευδαισθησιακά μονοπάτια, προς έναν 

τέλειο τόπο, όπου εκείνο ταυτίζεται με τα αντικείμενα, τα οποία αναπαριστούν το 

                                                            
102 Γ.Σταυρακάκης, «Ο Λακάν και το πολιτικό…, ό.π. , σ. 98. 
103 D. Evans, «An introductory Dictionary of…», ό.π., σ.128. 
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πραγματικό. Το μικρό αντικείμενο α πρέπει να κατανοηθεί ως ένα κατάλοιπο της 

χαμένης φαντασιακής ενότητας, γύρω από το οποίο διαμορφώνεται η φαντασίωση. Η 

φαντασίωση, όπως και σε όλες σχεδόν τις ψυχαναλυτικές θεωρίες, έτσι και στη 

λακανική, καταλαμβάνει κεντρική θέση και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί πολλάκις 

ως εργαλείο ανάλυσης σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο.  

   Οι φαντασιώσεις είναι σενάρια που προσπαθούν να συγκαλύψουν τον διχασμό του 

υποκειμένου και υπόσχονται μια πολύτιμη απόλαυση. Κατά τη φαντασίωση, το 

υποκείμενο προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να συσχετίζεται με το μικρό 

αντικείμενο α· τοποθετεί τον εαυτό του σε σχέση με τον Άλλο. Το αντικείμενο α είναι 

ένα εργαλείο, το οποίο το υποκείμενο χειρίζεται όπως εκείνο πιστεύει, με τέτοιο 

τρόπο όμως που να μπορεί να αντλήσει τη μέγιστη απόλαυση, τη jouissance,  αλλά 

και να μπορεί παράλληλα να καλύψει τη θεμελιώδη έλλειψη που βρίσκει στον 

Άλλο
104

. «Ας μας επιτραπεί να πούμε ότι η φαντασίωση, στη θεμελιώδη της χρήση, 

είναι το μέσο εκείνο, με το οποίο το υποκείμενο στέκεται στο επίπεδο της επιθυμίας 

που συνεχώς ξεγλιστρά…», δηλαδή της επιθυμίας που διαφεύγει της ικανοποίησης 

του αιτήματός της
105

.  

      Πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί ότι η επιθυμία δεν έχει ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο. Έχει όμως αιτία και αυτή είναι το μικρό αντικείμενο α. Στην ουσία, 

πρόκειται για μια διαρκή αναζήτηση και δεν αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο 

αντικείμενο που να μπορεί να την ικανοποιήσει. Εγκλωβίζεται στη διαλεκτική 

μετακίνηση από το ένα σημαίνον στο άλλο, τη μετωνυμική ολίσθηση από το ένα 

αντικείμενο στο άλλο και είναι διαμετρικά αντίθετη της σταθερότητας. Το μικρό 

αντικείμενο α μπορεί να υπόσχεται λοιπόν την κάλυψη της έλλειψης, αλλά αδυνατεί 

να μειώσει την απόσταση ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο πραγματικό
106

. Ο 

κύριος λόγος, όπως προαναφέρθηκε, είναι ότι η τάξη του πραγματικού διατρέχεται 

στο σύνολό της από έναν μύθο. Ακόμη κι αν υποτεθεί ότι υπήρχε προσυμβολικό 

πραγματικό, δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίσουμε εκ των υστέρων, διότι με την 

είσοδο του υποκειμένου στον κοινωνικό κόσμο, το μεγαλύτερο μέρος του 

συμβολοποιήθηκε, αφήνοντας έξω ένα μικρό μόνο τμήμα. Κάθε προσπάθεια του 

υποκειμένου να αναπαραστήσει το πρωτογενές πραγματικό πέφτει στο κενό, αφού θα 

διαμεσολαβείται πάντα από το συμβολικό. Επομένως, το δευτερογενές πραγματικό 

δεν μπορεί να αναχθεί στο πρωτογενές, προσυμβολικό πραγματικό.    

                                                            
104 B.Fink, «The Lacanian subject – Between Language…», ό.π., σ.60. 
105 J.Lacan, «The direction of the treatment and the principle of its power» στο Écrits, ό.π., σ.532. 
106 Γ.Σταυρακάκης, «Ο Λακάν και το πολιτικό…, ό.π. , σ. 105. 
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        Ακόμα κι εδώ όμως, μιλάμε για μια διυποκειμενική έννοια· η φαντασίωση, που 

γεννά την επιθυμία, δεν είναι αποκλειστικά του υποκειμένου, αλλά του Άλλου. Τα 

φαντασιωτικά μορφώματα πρωτίστως προσπαθούν να απαντήσουν στο αίνιγμα «τι 

θες;», αφού το αρχικό ερώτημα του υποκειμένου κατά την κατασκευή της ταυτότητάς 

του δεν είναι «τι θέλω εγώ», αλλά «τι θέλουν οι άλλοι από εμένα, η κοινωνία; τι είμαι 

για τους άλλους;». Η επιθυμία του υποκειμένου είναι η επιθυμία του Άλλου, θα 

επαναλάβει αρκετές φορές ο Lacan στα σεμινάριά του
107

. Κι αυτό δεν σημαίνει μόνο 

ότι το υποκείμενο επιθυμεί να αποκτήσει αυτό που επιθυμεί και ο Άλλος, αλλά να 

καλύψει το κενό στην επιθυμία του Άλλου.  Το μικρό αντικείμενο α είναι ακριβώς 

αυτό που φαντασιώνεται το υποκείμενο ότι ο Άλλος και η κοινωνία θέλει να δει σε 

αυτό· γι’ αυτό και το αντικείμενο α αποτελεί τον μεσολαβητή (τον μεσάζοντα) 

ανάμεσα στην επιθυμία του υποκειμένου και την επιθυμία του Άλλου
108

. Η 

φαντασίωση δεν είναι μια ατομική υπόθεση, αλλά μια κοινωνική κατασκευή. 

 

3.3. Ελλειπτικό υποκείμενο – ελλειπτικό αντικείμενο 

     

    Σ’ αυτό το σημείο, δύο είναι οι βασικοί τρόποι με τους οποίους το λακανικό 

σύστημα κλονίζει τις κυρίαρχες κοινωνικοπολιτικές θεωρίες. Ο πρώτος μας λέει ότι η 

πραγματικότητα είναι προϊόν κατασκευής (αποτέλεσμα της κοινωνικής και ιστορικής 

συνέχειας της ανθρώπινης γνώσης), ότι μπορεί να υπάρξει μόνο στο επίπεδο του 

λόγου και πάντα διαμεσολαβημένη από τη γλώσσα. Πώς όμως ακριβώς 

κατασκευάζεται η κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα, σύμφωνα με τον Lacan; 

     Το υποκείμενο, αντιλαμβανόμενο την έλλειψή του, στρέφεται στον Άλλο για να 

καλύψει το κενό και για να ξαναβρεί το χαμένο, απαγορευμένο πραγματικό. 

Εντούτοις, όπως προαναφέρθηκε, το αντικειμενικό, ο Άλλος, είναι και εκείνο 

ελλειπτικό· ούτε εκείνο φαίνεται να έχει το προσυμβολικό πραγματικό και κάθε 

απόπειρα ταύτισης καταλήγει σε αποτυχία. Τα υποκείμενα, ωστόσο, διαθέτουν 

πολλαπλούς συμβολικούς και φαντασιωτικούς τρόπους μέσω των οποίων 

προσπαθούν να ελέγξουν το πραγματικό μέσω της συμβολοποίησης. Αυτό το παιχνίδι 

ανάμεσα στη δυνατότητα και στην αδυνατότητα, την άρθρωση και την εξάρθρωση, 

                                                            
107 J.Lacan, ««Écrits: The first complete edition in English», ό.π, σ.525, 590. 
108   Edward S. Casey & J.Melvin Woody, «Hegel, Heidegger…», ό.π., σ.84. 
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διατηρεί μια επανάληψη, η οποία και αναπαράγει τα κοινωνικά φαινόμενα και 

παράγει το νόημα
109

. 

     Αυτό που επίσης διατηρεί την επανάληψη είναι τα φαντασιωτικά σενάρια, τα 

οποία προσφέρουν μια λύση στη συνεχή και αγχογόνα αβεβαιότητα, μια επίφαση 

αρμονίας. Η λειτουργία τους κυρίως έγκειται στο να εξηγήσουν την έλλειψη στον 

Άλλο. Ο Fink (1997) περιγράφει χαρακτηριστικά: «Η άγνωστη φύση της επιθυμίας 

του Άλλου είναι ανυπόφορη εδώ· προτιμάς να της αποδώσεις ένα χαρακτηριστικό, 

από το να την αφήσεις να παραμένει ένα αίνιγμα. Προτιμάς να την αιχμαλωτίσεις, να 

της δώσεις ένα όνομα, και να βάλεις τέλος στην αβεβαιότητά της που προκαλεί 

άγχος»
110

. 

     Η φαντασίωση είναι που μας οδηγεί στη δεύτερη βασική λακανική θέση σε σχέση 

με την κοινωνικοπολιτική ανάλυση: στην ψευδαίσθηση της εύτακτης ολότητας της 

κοινωνίας. Το υποκείμενο πιστεύει στην ιδέα ότι η κοινωνία είναι ένα οργανικό όλον, 

το οποίο χαρακτηρίζεται από συνεργασία και αλληλεγγύη. Ή καλύτερα ότι ήταν ένα 

κλειστό και ολοκληρωμένο σύνολο που διακατεχόταν από ευταξία σε όλα τα επίπεδα, 

μέχρι που επήλθε η έλλειψη και ο διχασμός. 

    Πρόκειται όμως για μια αφήγηση του υποκειμένου· μια φαντασίωση «χαμένου 

αντικειμένου» που δημιουργείται εκ των υστέρων: το υποκείμενο φτιάχνει έναν μύθο 

για να δικαιολογήσει την έλλειψη στον Άλλο. Εδώ, ο μύθος διαμορφώνεται συνήθως 

στη βάση της αρχής της διαφοράς. Η έλλειψη στον Άλλο εξηγείται από «την είσοδο 

του κακού στην κοινωνία»
111

. Στην προσπάθεια «επαναφοράς» του κλειστού και 

ολοκληρωμένου συστήματος, κάτι πρέπει να εξαιρεθεί μέσω του αποκλεισμού
112

. Η 

συνάντηση με τον ξένο  και η αποπομπή του είναι ορισμένες φορές ο τρόπος για να 

περιχαρακωθούν τα όρια. 

     Στη συμβολική τάξη του Lacan, τα σημεία διαρραφής (point de capiton) είναι 

εκείνα που κατασκευάζουν την φαντασιωτική αυταπάτη της παραγωγής ενός 

σημαινόμενου ή ενός υπερβατολογικού σημαίνοντος, διαμορφώνοντας το νόημα που 

το υποκείμενο θεωρεί αντικειμενική πραγματικότητα. Η διαδικασία σημασιοδότησης 

και παραγωγής νοήματος βασίζονται στη λειτουργία της φαντασίωσης, καθώς όπως 

                                                            
109 E.Laclau & L.Zac, «Υποκείμενο της έλλειψης/ Υποκείμενο της πολιτικής», Σύγχρονα Θέματα, 
Vol.22, No.73, 2000, σ. 83. 
110  B. Fink (υποσημείωση) στο Γ. Σταυρακάκης, «Ο Λανάν και το πολιτικό…», ο.π., σ.143. 
111 Θ.Λίποβατς, «Το υποκείμενο του ασυνειδήτου» στο Ψυχανάλυση, φιλοσοφία, πολιτική 
κουλτούρα – Διαπλεκόμενα κείμενα, Πλέθρον, 1996, σ. 56. 
112 Η J.Kristeva θα το ονομάσει αποκείμενο, αν και η έννοια αυτή έχει μια πιο περίπλοκη δομή που 
εκκινεί από το «στάδιο του καθρέφτη». 
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θα πει ο Λακάν στο Σεμινάριο ΧΧ: ««Όση πραγματικότητα είναι μπορετό να 

προσεγγίσουμε, παραμένει ριζωμένη στη φαντασίωση», και αυτή η σχέση έχει 

κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις, όπως θα δούμε παρακάτω
113

. 

   

3.4 Η σκιαγράφηση του πολιτικού υπό λακανικούς όρους 

      

    Το λακανικό υποκείμενο του ασυνειδήτου αναδύεται μέσα από τον «λόγου του 

άλλου» και αναπαράγεται μέσα από συνεχείς ταυτίσεις, αν και αποτυχημένες. Ο 

Lacan αρνείται κάθε απόπειρα δόμησης της ταυτότητας σε ένα ασφαλές και στέρεο 

έδαφος ή σημείο αναφοράς, έτσι όπως την διαμορφώνουν οι ανελαστικές, 

μετακαρτεσιανές θεωρίες του αυτόνομου υποκειμένου. Επιπλέον, είναι αντίθετος σε 

κάθε «τελεολογική» οπτική, σύμφωνα με την οποία υπάρχει μια προκαθορισμένη 

ακολουθία σταδίων που οδηγούν στην ολοκλήρωση μιας ταυτότητας, όπως κάνουν οι 

σύγχρονες ψυχοκοινωνικές θεωρίες ανάπτυξης ταυτότητας που βασίζονται σε 

αναπτυξιακά και βιολογιστικά εξηγητικά μοντέλα. 

   Επιπροσθέτως, αφαιρεί την πρωτοκαθεδρία από τις προθέσεις και τους σκοπούς του 

εγώ και την παραδίδει σε ένα υποκείμενο διαμεσολαβημένο από τη γλώσσα, ή ακόμα 

καλύτερα στην ίδια τη γλώσσα. Το λακανικό υποκείμενο εμφανίζεται μέσα από τα 

δίκτυα σημαινόντων, στο τυχαίο παιχνίδι ανάμεσά τους, που συνιστά και τη βασική 

αρχιτεκτονική της διυποκειμενικής σφαίρας της συμβολικής αλληλεπίδραση. Στον 

κόσμο της γλώσσας, ωστόσο, το υποκείμενο αποτυγχάνει να αναπαρασταθεί πλήρως 

και η επιθυμία του δεν ικανοποιείται από τον Άλλο. Ο Άλλος είναι κι αυτός 

ελλειπτικός και η ανεπάρκεια (αδυνατότητά) του ανακινεί συνεχώς μια προσπάθεια 

κάλυψης και κατάκτησης μιας φαντασιακής πληρότητας, η οποία προβάλλεται στο 

πραγματικό. 

     Η αυτονομία του σημαίνοντος στο συμβολικό και το κενό που αφήνει στον 

πυρήνα της υποκειμενικότητας επιστρατεύονται εδώ για να ερμηνεύσουν την 

πολιτική πραγματικότητα ως ένα πεδίο ανεπίλυτων συγκρούσεων και κρίσεων, στο 

οποίο τα υποκείμενα προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με το πραγματικό και να 

καλύψουν την έλλειψη τόσο στον Άλλο όσο και στα ίδια. Οι συμβολικές πρακτικές 

εντός του πεδίου διαμορφώνουν πλασματικές ταυτότητες και υποκατάστατα που 

«συμπληρώνουν» το κενό του πραγματικού. Αλλά και το ίδιο το αντικειμενικό, η 

                                                            
113 J.Lacan, «The seminar of Jacques Lacan: Βοοk ΧΧ», 1972-1973, σ. 87. 
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κοινωνική πραγματικότητα, προσπαθεί και η ίδια να καλύψει τη δική της 

αδυνατότητα. 

     Η λακανική θεωρία έχει χρησιμοποιηθεί από τη σύγχρονη πολιτική θεωρία για μια 

απόπειρα περιχαράκωσης του πολιτικού σε σχέση με την πολιτική πραγματικότητα, 

καθώς και για την εξήγηση πολιτικών φαινομένων, ακόμα και του ιδεολογικού λόγου. 

Η πολιτική πραγματικότητα συνίσταται από το πολιτικό σύστημα, το οποίο 

περιλαμβάνει για παράδειγμα τα κόμματα, το κοινοβούλιο, τους πολίτες, αλλά και τις 

διαδικασίες εκλογής και διακυβέρνησης. Σύμφωνα με τη σύγχρονη πολιτική ανάλυση 

που χρησιμοποιεί λακανικά εργαλεία, η πολιτική πραγματικότητα, όπως και η 

κοινωνική, συγκροτείται στο συμβολικό επίπεδο και στηρίζεται σε 

επαναλαμβανόμενες φαντασιώσεις και αποτυχημένες ταυτίσεις
114

. Όμως, όπως πίσω 

από την πραγματικότητα κρύβεται η λειτουργία του πραγματικού, έτσι και πίσω από 

την πολιτική πραγματικότητα βρίσκεται το πολιτικό. 

    Το πολιτικό, πρόκειται για μια έννοια που επανερμηνεύεται τις τελευταίες 

δεκαετίες υπό λακανικούς όρους, κυρίως από θεωρητικούς όπως οι Laclau & Mouffe 

και ο Claude Lefort. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, το πολιτικό δεν ανάγεται 

στην πολιτική, δηλαδή δεν αντιπροσωπεύει κάποιο σύνολο θεσμού ή επίπεδο της 

πολιτικής πραγματικότητας. Το πολιτικό βρίσκεται στη στιγμή ανάδυσης και 

θέσμισης της κοινωνίας και εκτελεί μια διπλή λειτουργία, όπως το πραγματικό: από 

τη μία συμβάλει στην οργάνωση και ενοποίηση της κοινωνίας, από την άλλη 

συγκαλύπτει και απωθεί την αρχή που οδηγεί στον σχηματισμό της· εν ολίγοις 

εντοπίζεται στο οντολογικό επίπεδο της θέσμισης της πολιτικής και της κοινωνίας. 

    Για τη σύγχρονη πολιτική ανάλυση, το πολιτικό είναι αυτό που απωθείται κατά την 

ιδρυτική στιγμή της κοινωνίας· για την ακρίβεια, η παγίωση της πολιτικής 

πραγματικότητας βασίζεται στην «απάρνηση του πολιτικού», στην απώθηση δηλαδή 

της εξαρθρωτικής του δύναμης. Υπό αυτή την έννοια, το πολιτικό αποτελεί μια 

τροπικότητα του πραγματικού και ακολουθεί την ίδια διαδικασία συμβολοποίησης με 

αυτό. Η συγκάλυψη και απάρνηση του πολιτικού από το συμβολικό πεδίο δεν είναι 

πάντοτε επιτυχημένη. Η στιγμή αποκάλυψης της αποτυχίας είναι που φέρνει τα 

υποκείμενα σε επαφή με το πραγματικό, και συνεπώς με το πολιτικό. Σε μια τέτοια 

στιγμή γίνεται φανερό ότι το οικοδόμημα της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας 

έχει χτιστεί πάνω στα θεμέλια της αυταπάτης. Η στιγμή της «στιγμιαίας» αυτής 

επαφής με το πολιτικό ενεργοποιεί ξανά και ξανά νέες διαδικασίες ταύτισης και 
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συμβολοποίησης, μια διαδικασία που γεννά και συντηρεί την εκάστοτε πολιτική 

πραγματικότητα. 

     Ως εκ τούτου, η ανθρώπινη, κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα αρθρώνονται 

στο πεδίο του λόγου και αποτελούν προϊόν κατασκευής, η οποία συναρθρώνει 

ετερογενή σημαίνοντα για να δημιουργήσει νόημα. Έτσι, για παράδειγμα η 

συγκρότηση ενός ιδεολογικού λόγου ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Στόχος του είναι 

να αντιταχθεί ή/και να κυριαρχήσει σε έναν χώρο εξουσίας, «υποσχόμενος» την 

απόλυτη κοινωνική αρμονία, την επίτευξη της επαφής με το χαμένο αντικείμενο. 

Κάποια σημαίνοντα αναλαμβάνουν να συναρθρωθούν ώστε να «καθηλώσουν» το 

νόημα· συσπειρώνονται γύρω από σημεία αναφοράς, τα κομβικά σημεία. Τα κομβικά 

σημεία (nodal points) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά από τον Laclau, 

αλλά και από τον Slavoj Zizek και αντιστοιχούν στα point de capiton, δηλαδή στα 

σημεία διαρραφής. 

     Για παράδειγμα, στον κομμουνιστικό ιδεολογικό λόγο, μια σειρά από 

προϋπάρχοντα σημαίνοντα, όπως η δημοκρατία, το κράτος κλπ. αποκτούν νέο νόημα, 

καθώς συναρθρώνονται γύρω από ένα άλλο κυρίαρχο σημαίνον, το οποίο 

καταλαμβάνει τη θέση ενός σημείου διαρραφής. Το σημαίνον αυτό στο παράδειγμά 

μας είναι ο κομμουνισμός. Τα υπόλοιπα προϋπάρχοντα σημαίνοντα συσπειρώνονται 

γύρω από το σημείο διαρραφής, το οποίο και τους προσδίδει νέο νόημα. 

Λαμβάνοντας όμως υπόψη το λακανικό σύστημα, το νέο αυτό νόημα δεν μπορεί να 

συγκροτηθεί ως ένα κλειστό και αυτόνομο σύστημα και έτσι η σταθερότητά θα είναι 

πάντα μερική. Άλλωστε, μια τέτοια συνάρθρωση σημαινόντων δημιουργείται ως 

αντίθεση σε μια άλλη διαφορετική σε ένα παιχνίδι διαφοράς, το οποίο αναδύει 

διαφορετικούς ιδεολογικούς λόγους
115

. 

   Τα υποκείμενα καταφεύγουν στο συμβολικό για να καλύψουν το «χάος» που 

αφήνει η επαφή με το πολιτικό. Το σημείο διαρραφής είναι αυτό που συνέχει και 

συσπειρώνει. Ο Λίποβατς αναφέρει ότι το ρόλο του σημείου διαρραφής δεν παίζουν 

μόνο οι ιδέες ή τα αντικείμενα, αλλά και πρόσωπα. Ένας ηγέτης, είτε πολιτικός, είτε 

στρατιωτικός ή θρησκευτικός (όποιος κατέχει κάποιο χώρο εξουσίας) μπορεί να 

προσδώσει ταυτότητα, να συσπειρώσει και να διατηρήσει ψευδαισθησιακά την 

αίσθηση ενότητας σε μια κοινωνία
116

. Οι πολίτες διαμορφώνουν έναν ταυτιστικό 

δεσμό με τον ηγέτη και ο ηγέτης οδηγεί στο όνομα του Πατρός. Όταν αυτός χαθεί, 

                                                            
115 E.Laclau, «Για την επανάσταση της εποχής μας», εκδόσεις νήσος, 1997, σ. 27. 
116 Θ.Λίποβατς, «Η ψυχοπαθολογία του πολιτικού», ό.π., σ.84. 
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χάνεται και η αίσθηση συλλογικότητας, τελείται μια πράξη αποτυχίας, τότε είναι η 

κατεξοχήν στιγμή του πολιτικού. Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι το 

σημαίνον «έθνος». Πρόκειται για ένα σημείο διαρραφής που λειτουργεί ως σημείο 

αναφοράς για να δηλώσει την καθολικότητα μιας ομάδας. Το σημαίνον «έθνος» 

μετατρέπεται σε απόλυτη/ μεταφυσική έννοια, ένα σημαίνον με όρους μύθου
117

. 

   Υπό αυτούς τους όρους, διαφαίνεται ότι ο ανταγωνισμός είναι καταστατικός της 

πολιτικής πραγματικότητας, καθώς διαφορετικά σημαίνοντα και κομβικά σημεία 

έρχονται να καταλάβουν τον χώρο εξουσίας και να αποτελέσουν το κυρίαρχο νόημα. 

Η αδυνατότητα πλήρους πρόσβασης και ελέγχου του πραγματικού κινητοποιεί 

συνεχείς απόπειρες κάλυψης του κενού που δημιουργείται μέσα από την εξάρθρωση. 

Η εξάρθρωση, σύμφωνα με τον Laclau, είναι η στιγμή διάλυσης της συνάρθρωσης ή 

αλλιώς η στιγμή αποτυχίας της ταύτισης, όπως αναφέραμε έως τώρα
118

. Συνεπώς, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι το πολιτικό αναδύεται τη στιγμή αυτή της εξάρθρωσης του 

νοήματος, αλλά παράλληλα και τη στιγμή της έναρξης των προσπαθειών νέας 

συρραφής του πεδίου που έμεινε κενό. 

    Ο Λίποβατς αναφέρει ότι η αναπαράσταση του «όλου» και του «τέλειου» αποτελεί 

μια οπισθοδρομική φαντασίωση όσον αφορά στο κοινωνικοπολιτικό επίπεδο και γι’ 

αυτό αν στόχος είναι η διαφύλαξη της δημοκρατίας και της ελευθερίας των 

υποκειμένων, χρειάζεται ο συνεχής χωρισμός των διαφόρων κέντρων εξουσίας
119

. Ο 

Laclau από την άλλη θέτει δύο κύρια συμπεράσματα της πολιτικής αυτής ανάλυσης. 

Το πρώτο είναι ότι για να καθίσταται δυνατή η πολιτική, πρέπει συνεχώς να 

παράγονται νέες σειρές σημαινόντων ως απόκριση στην απούσα πληρότητα. Αυτό 

προϋποθέτει ότι θα υπάρχει πάντα ανταγωνισμός ανάμεσα στους ιδεολογικούς λόγους 

και στις διάφορες κοινωνικές και πολιτικές ομάδες και ότι όροι όπως η «ενότητα του 

λαού» και η «ευημερία μιας χώρας» χρειάζεται να μένουν πάντα κενοί, ώστε να 

αποτελούν εργαλεία πολιτικού ανταγωνισμού. 

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να διαφυλαχθούν οι συνεχώς εφήμερες 

μορφές ταύτισης, γιατί αυτές είναι που επιτρέπουν την διατήρηση, μετάλλαξη, 

αντίσταση και απόρριψη της υπαρκτής τάξης. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι είναι δυνατή 

τελικά η επίτευξη πληρότητας της κοινωνίας, αυτό θα σημαίνει ότι τα υποκείμενα θα 

πραγματώσουν επιτέλους την πραγματική τους ταυτότητα. Η εξάλειψη του διχασμού 

του θα σήμαινε τον «θάνατο του υποκειμένου», αφού θα έχει αρθεί κάθε διάκριση 

                                                            
117 Στο ίδιο, σ.97. 
118 E.Laclau, «Για την επανάσταση της…», ό.π., σ.97. 
119 Στο ίδιο, σ.91. 
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ανάμεσα σε υποκείμενο και αντικείμενο. Ωστόσο, αν το χάσμα αυτό ανάμεσα στο 

πολιτικό και στην πολιτική πραγματικότητα παραμείνει, αν συνεχίζουν να υφίστανται 

οι απόπειρες εξάρθρωσης και συνάρθρωσης του νοήματος και αν το υποκείμενο 

παραμείνει το υποκείμενο της έλλειψης και της ταύτισης, τότε καμία 

«αντικειμενιστική» ταυτότητα υπερβατικού χαρακτήρα δεν θα μπορέσει ποτέ να το 

ξεπεράσει
120

. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

    

   O Jacques Lacan ήταν ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο, όπως και οι θεωρίες του. 

Ακόμα και η γραφή του έχει μπει στο στόχαστρο των κριτικών και όχι αδίκως· 

σχεδόν όλα τα έργα του είναι πυκνογραμμένα, δυσνόητα και περίπλοκα, σε αντίθεση 

με την εύκολη και γλαφυρή γραφή του Freud. Γι’ αυτό κι ένα μεγάλο μέρος της 

μελέτης της λακανικής θεωρίας, πριν κάποιος αφοσιωθεί στα ίδια τα έργα του, 

βασίζεται σε δευτερεύουσα βιβλιογραφία και σε μετέπειτα αναλύσεις διάφορων 

πτυχών του συστήματός του. 

    Αυτό από μόνο του αποτελεί έναν περιορισμό, χωρίς ωστόσο να αποτελεί σε καμία 

περίπτωση βάσιμη κριτική. Διότι ο Lacan ήταν πρωτίστως κλινικός και όχι 

συγγραφέας ή καθηγητής, αν και ήταν εισηγητής σεμιναρίων για 26 σχεδόν χρόνια. 

Ήταν από αυτά του τα σεμινάρια που έγιναν προσπάθειες από τους φοιτητές και 

άλλους συναδέλφους του να ανασυντεθεί η θεωρία του
121

. 

    Μία άλλη κριτική που έχει ασκηθεί στην ομολογουμένως ιδιόμορφη λακανική 

γραφή είναι η δυσκολία να ακολουθήσει κανείς την ίδια την πορεία και τη 

συλλογιστική της θεωρίας του, καθώς η τελευταία μετασχηματίζεται συνεχώς. Το 

λακανικό σύστημα είναι σαν ένας ζωντανός οργανισμός και ο ίδιος εξελίσσεται 

συνεχώς στη θεωρία του, αναιρώντας πολλές φορές θέσεις που είχε υποστηρίξει. Ο 

ριζικός αυτός μετασχηματισμός δίνει σε πολλά σημεία την εντύπωση μιας πάλης του 

«Λακάν εναντίον Λακάν», διότι οι έννοιες του αλλάζουν συνεχώς περιεχόμενο και ο 

αναγνώστης δυσκολεύεται να ακολουθήσει
122

. 

      Εντούτοις, παρά τον μεταμορφωτικό του χαρακτήρα, υπάρχει μια σειρά κομβικών 

εννοιών που διατρέχει όλο του το έργο, αν και το περιεχόμενό τους επανακαθορίζεται 

διαρκώς (κυρίως οι τρεις τάξεις: το φαντασιακό, το συμβολικό και το πραγματικό). 

Στην παρούσα εργασία, έγινε μια απόπειρα να παρουσιαστούν και να αναλυθούν 

βασικές έννοιες – σταθμοί της λακανικής ψυχαναλυτικής θεωρίας υπό το πρίσμα της 

διαμόρφωσης μιας σύγχρονης κοινωνικοπολιτικής θεωρίας. Για παράδειγμα, στο 

τρίτο μέρος χρησιμοποιούνται εκτενώς η έννοια του πραγματικού, που εξηγεί την 

κοινωνική αδυνατότητα, αλλά και η έννοια της φαντασίωσης, που εμπλουτίζει και 

συνεισφέρει στην ανάλυση της πολιτικής πραγματικότητας ως συμβολικής 

κατασκευής και ως πεδίο συνεχών ταυτίσεων. 

                                                            
121 S.Homer, «Εισαγωγή στον Ζακ Λακάν», εκδόσεις Oposito, Αθήνα, 2017, σ.28. 
122 F.Jameson, «Imaginary and Symbolic in Lacan: Marxism, Psychoanalytic Criticism and the Problem 
of the Sybject», Yale University Press, 1977, σ.100. 
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    Εδώ είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι οι σύγχρονοι ακαδημαϊκοί και αναλυτές έχουν 

επίσης ασκήσει δριμεία κριτική στην απόπειρα του Lacan να αρθρώσει μια θεωρία 

του κοινωνικού και πολιτικού. Ωστόσο, πριν αναφερθούμε σε αυτή, χρειάζεται να 

σταθούμε στις θεωρητικές δυσκολίες που διατυπώθηκαν σχετικά με το corpus του 

έργου του. 

     Ο A. Elliott ασκεί αρχικά κριτική στη δόμηση της τάξης του φαντασιακού. 

Σύμφωνα με αυτόν, ο Lacan ισχυρίζεται ότι η φαντασιακή ταύτιση με τον εαυτό και 

τους άλλους, η ταύτιση που λαμβάνει χώρα στο στάδιο του καθρέφτη, οδηγείται στην 

αναπόδραστη, αιώνια «καταδίκη» της αποξένωσης και του διχασμού. Αν και η 

παραγνώριση βρίσκεται στο επίκεντρο της φροϋδικής διαμόρφωσης του εγώ, η 

λακανική θεωρία αποτυγχάνει να εξηγήσει επαρκώς τι είναι αυτό που επιφέρει την 

παραγνώριση τελικά, τι είναι αυτό που οδηγεί το βρέφος να (παρά)γνωρίσει τον 

εαυτό του στο κατοπτρικό είδωλο και πώς ακριβώς εκμεταλλεύεται αυτή την αίσθηση 

εαυτού που του παρέχεται, αν και διαστρεβλωμένη.  

    Το πρόβλημα με το επιχείρημα ότι ο καθρέφτης διαστρεβλώνει, σύμφωνα πάντα με 

τον Elliott, έγκειται στο ότι αποτυγχάνει να προσδιορίσει τις ψυχικές διεργασίες που 

οδηγούν το υποκείμενο να θεωρήσει ότι ο άλλος (ο καθρέφτης) είναι ο πραγματικός, 

ενοποιημένος εαυτός, ενώ ο ίδιος δεν είναι. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιώντας 

επιχείρημα του Κ.Καστοριάδη, υποστηρίζει ότι μια ριζοσπαστική ψυχαναλυτική 

προσέγγιση θα έπρεπε να προσδίδει στον εαυτό την ικανότητα να συλλέγει νόημα 

από το εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο όμως θα χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει το 

δικό του
123

. 

     Παρομοίως, «επιτίθεται» και στην τάξη του συμβολικού, η οποία θεωρεί ότι δομεί 

το φροϋδικό ασυνείδητο, περιορίζοντάς το σε ένα τυχαίο παιχνίδι σημαινόντων. 

Φαίνεται να συμφωνεί με αντίστοιχες κριτικές των Ricoeur, Καστοριάδη και 

Laplanche για τη σχέση γλώσσας–ασυνειδήτου: «…παρουσιάζοντας την επιθυμία ως 

προκαθορισμένη γλωσσολογικά, ο Lacan αφαιρεί από το υποκείμενο οποιαδήποτε 

δυνατότητα αυτονομίας, ενδοσκόπησης και αλλαγής»
124

. Για παράδειγμα, ο 

Κ.Καστοριάδης θεωρεί πως δεν υπάρχει καμία δομή ή νόμος που να μπορεί να 

συγκροτήσει εξολοκλήρου το υποκείμενο, επειδή υπάρχει ένα παραγωγικό, 

δημιουργικό κομμάτι σε κάθε δομή που βρίσκεται έξω από τη γλώσσα. Πρόκειται 

εδώ για τον μονήρη πυρήνα του ασυνειδήτου, που καθίσταται απαράστατος και 

                                                            
123 A. Elliott, «Social Theory….», ό.π., σ.107. 
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βρίσκεται πάντα ενός του ασυνειδήτου παρά τον εκκοινωνισμό του υποκειμένου· 

είναι η αυτονόμηση της φαντασίας
125

. 

      Από την άλλη, ο F.Jameson θεωρεί λανθασμένη την πεποίθηση ότι το συμβολικό 

αποτελεί την «επιστροφή στο Freud». Γι’ αυτόν, το έργο του Lacan πρέπει πιο σωστά 

να μελετηθεί ως μια απόπειρα διαμεσολάβησης ανάμεσα στη φροϋδική λιβιδινική 

ανάλυση του εγώ και στις γλωσσολογικές κατηγορίες· ως μια απόπειρα που παρέχει, 

με άλλα λόγια, ένα σχήμα διακωδικοποίησης σύμφωνα με το οποίο μπορούμε να 

προσαρμόσουμε και τα δύο μέσα σε ένα νέο κοινό εννοιολογικό πλαίσιο όπως, για 

παράδειγμα, το Οιδιπόδειο σύμπλεγμα το οποίο μεταγράφεται σ’ ένα γλωσσολογικό 

φαινόμενο με κύριο εργαλείο το Όνομα-του-Πατρός
126

. 

    Εντούτοις, εδώ θα πρέπει να σχολιαστεί ότι ο Lacan δεν φαίνεται να στόχευε μόνο 

σε ένα σχήμα διακωδικοποίησης για τη χρήση διαφορετικών όρων που θα 

δανείζονται έννοιες από τη γλωσσολογική θεωρία· αυτή η διαφοροποίηση από την 

κλασική ψυχανάλυση του επέτρεψε να εξηγήσει με τον δικό του τρόπο τη δημιουργία 

νοήματος σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο και να «τοποθετήσει» σωστά το υποκείμενο 

στο κοινωνικό πεδίο. Εκείνη την εποχή, η ψυχαναλυτική θεωρία θεωρούταν 

αναχρονιστική και είχε αρχίσει να μπαίνει στο περιθώριο της ακαδημαϊκής σκέψης· ο 

Lacan οικοδόμησε μια θεώρηση της υποκειμενικότητας που καλείτο να θεραπεύσει 

τις ανεπάρκειες τόσο της φροϋδικής, όσο και της κυρίαρχης τότε κοινωνικής θεωρίας. 

Επιστρέφοντας στο παράδειγμα, το Οιδιπόδειου συμπλέγματος, μπορούμε να πούμε 

ότι η έννοια του Ονόματος-του-Πατρός «άνοιξε» το δρόμο σε μια διυποκειμενική 

ανάλυση της επιθυμίας και της απώθησής της με όρους συμβολικής εξουσίας. 

     Σε αυτό το σημείο ανακύπτει το χαρακτηριστικό του δομικού ετεροκαθορισμού 

της ανθρώπινης υποκειμενικότητας. Ο Lacan βάσισε μεγάλο μέρος της θεωρίας του 

στην κριτική του αυτόνομου, νεωτερικού εγώ. Η κεντρική του θέση ήταν ότι το εγώ 

δεν αποτελεί φορέα αλήθειας και αυτονομίας, αλλά αντιθέτως ετεροκαθορίζεται 

εξαρχής και σε διαφορετικά επίπεδα. Το αυτόνομο και πλήρως αυτοσυνείδητο εγώ 

είναι απλά μια ιστορική κατασκευή, προϊόν της νεωτερικότητας, της μεγαλύτερης 

ψευδαίσθησης του σύγχρονου ανθρώπου. Η «επιστροφή στον Freud» είναι η 

απόπειρά του να προστατεύσει το κεντρικό μήνυμα του ίδιου του πατέρα της 

                                                            
125 Κ.Καστοριάδης, «Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας», Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα, σ.414. 
126 F.Jameson, «Imaginary and Symbolic in Lacan…», ό.π., σ.358. 
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ψυχανάλυσης, «της ριζικής ετερονομίας… που βρίσκεται στον πυρήνα κάθε 

υποκειμένου»
127

. 

    Αυτή η θέαση του εγώ έχει δεχτεί πολλαπλά πυρά καθώς δίνει την εντύπωση μιας 

μονολιθικής και μη-διαλεκτικής θεωρίας. Κι αυτό διότι η λειτουργία του εγώ δεν 

συστήνεται εδώ μέσα από ένα μείγμα λογικής και διαίσθησης, αντίστασης και 

περιέργειας, απάτης μα και αλήθειας, αλλά ξεκάθαρα ως ένα αποτέλεσμα 

παραγνώρισης και μόνο. Ο Lacan εντοπίζει τις απαρχές της σύλληψης του εγώ στη 

μανιακή προσπάθεια να «καλυφθεί» η αλήθεια της βρεφικής ανικανότητας και του 

κατακερματισμού, ένα χαρακτηριστικό ανθρωπολογικό, που για τον Freud επίσης 

είναι αυτονόητο· το ανθρώπινο βρέφος γεννιέται ανώριμο και ανίκανο ακόμα και να 

στηριχτεί σωματικά σε σύγκριση με τα υπόλοιπα έμβια όντα. Ο Lacan τοποθετεί εκεί 

την αίσθηση κατακερματισμού που διέπει τις πρώιμες (σωματικές κυρίως) εμπειρίες 

του παιδιού. 

      Αυτή η ψευδαισθησιακή αντίληψη ενότητας που δημιουργείται στο στάδιο του 

καθρέφτη παραμένει και εσωκλείεται στην ίδια την έννοια του εγώ· κι αυτό σημαίνει 

ότι η ίδια η χρήση της κατηγορίας του εγώ δεν είναι απλά ένα «λάθος» που μπορεί να 

διορθωθεί, αλλά χρειάζεται να εγκαταλειφθεί πλήρως. Η πολεμική του Lacan ενάντια 

στους ψυχολόγους του εγώ είχε ακριβώς σκοπό να αποκαταστήσει την «αλήθεια» του 

ασυνειδήτου. 

     Εντούτοις, σύμφωνα με τον Joel Whitebook, αυτή η θεωρητική λακανική στάση 

έχει στοιχεία απολυτότητας (absolutism), την ίδια στιγμή που διακατέχεται από 

παντελή έλλειψη διαλεκτικής ή διάθεση διαμεσολάβησης ή επίλυσης των διαφορών 

με τους ψυχολόγους του εγώ. Ο Lacan βεβαίως θεωρεί ότι μ’ αυτό τον τρόπο 

προστατεύει την φροϋδική «ριζική ετερονομία που βρίσκεται στον πυρήνα του 

ανθρώπου» από το να αγνοηθεί από τις αρμονιστικές και κομφορμιστικές θεωρίες 

ανάπτυξης. Ο Whitebook όμως κατηγορεί κυρίως τον Lacan για επιλεκτική 

ανάγνωση του Freud. Και αυτό διότι φαίνεται να αγνοεί (πιθανότατα ηθελημένα) μια 

βασική φροϋδική έννοια: τον Έρωτα (όπως και το τριμερές μοντέλο ψυχισμού που 

αναλύεται στο Εγώ και το Εκείνο). Αυτό που ο Lacan δεν αναγνωρίζει είναι πως το 

πραγματικά καινοτόμο στοιχείο στα τέλη της δεκαετίας του ’20 δεν ήταν η ορμή του 

θανάτου, αλλά ο Έρως (η ορμή της ζωής), η τάση προς την ένωση. Ο Lacan, έτσι, 

σύμφωνα πάντα με τον Whitebook, απολυτοποιεί τον διχασμό, δείχνοντας μια φανερή 

αντιπάθεια προς τη σύνδεση. 

                                                            
127 Lacan,J., «Écrits: The first complete edition…», ό.π., σ.436. 
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    Άλλες θεωρίες έχουν αποπειραθεί να ακολουθήσουν μια πιο συνθετική 

προσέγγιση, όπως ο Heinz Hartmann, ο οποίος δοκιμάζει να αποκαλύψει τις πολλές 

αντιθέσεις του εγώ, ισχυριζόμενος πως αποτελεί τον «τόπο» όπου αναδύεται τόσο το 

ένστικτο, όσο και η αντικειμενική γνώση της πραγματικότητας. Από μια ομοιειδή 

φιλοσοφική οπτική, ο Paul Ricoeur παρέχει μια πιο διαφοροποιημένη ανάλυση του 

εγώ, που ενώ έχει στόχο την αποδόμηση του ψευδούς cogito, δεν καταφεύγει στην 

απόλυτη παραγνώριση. Για να το κάνει αυτό καταφεύγει στη χουσερλιακή διάκριση 

ανάμεσα στην αποδεικτικότητα και στην επάρκεια. Η πρώτη αφορά στην 

αδιαμφισβήτητη στιγμή της ύπαρξης του υποκειμένου, αυτή που για τον Καρτέσιο 

δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Από την άλλη, η επάρκεια, η οποία συγχέεται συχνά με 

την αποδεικτικότητα, αναφέρεται στην αυτοσυνείδητη και επαρκή γνώση του εαυτού, 

μια γνώση που ωστόσο, όπως ο Ricoeur παρατηρεί δεν δύναται να θεωρηθεί 

δεδομένη μετά την ψυχαναλυτική ανακάλυψη της δύναμης της επιθυμίας και του 

ναρκισσισμού. 

      Σύμφωνα με τον Ricoeur, μετά τη φροϋδική παρέμβαση πρέπει να υποθέσουμε 

ότι αυτοεξαπατούμαστε όλοι έως ένα βαθμό. Αντιτασσόμενος στην καρτεσιανή 

παράδοση και ακολουθώντας την λακανική πορεία, ο Ricoeur προχωρά κι αυτός σε 

μια αυστηρή του ψευδαισθησιακού cogito. Όμως, σε αντίθεση με τον Lacan και σε 

συμφωνία με τον Freud, ο Ricoeur επιμένει ότι η επάρκεια της συνείδησης και η 

διεύρυνση του εγώ παραμένει ex hypothesi ο στόχος της ψυχανάλυσης. Σύμφωνα με 

τον Whitebook, ο Ricoeur μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη δυνατότητα, καθώς 

αναφέρεται μόνο στον «αόριστα αβέβαιο» χαρακτήρα του cogito και όχι στην 

καταστατική παραγνώριση του εγώ
128

. 

     Από την άλλη πλευρά, ο Whitebook αναφέρεται σε ένα άλλο πιθανώς θεωρητικό 

πρόβλημα της λακανικής συγκρότησης του εγώ, αντιπαραβάλλοντας τη θέση του 

Adorno. Ο Lacan, σύμφωνα με τον Whitebook, στηρίζει τη θεωρία του σε μια a 

priori ετεροκαθοριστική διαμόρφωση του εγώ, η οποία ωστόσο πέφτει «θύμα» της 

ιστορικότητας. Στην κριτική του για την λακανική συγκρότηση του υποκειμένου, ο 

Whitebook αναφέρει ότι η φύση της συγκρότησης του εγώ επηρεάζεται από τις ίδιες 

τις ιστορικές συνθήκες. Αρνείται να συμβιβαστεί με έναν από τους δύο πόλους 

(αυτόνομο εγώ – πλήρως ετεροκαθορισμένο) και επιμένει ότι το μόνο ίχνος 

ελευθερίας που είναι ιστορικά διαθέσιμο (τουλάχιστον για τον θεωρητικό) συνίσταται 

στην άρνηση υιοθέτησης ενός εκ των δύο πόλων. Το αυτόνομο εγώ ήταν προϊόν της 

                                                            
128 Whitebook,J., «Perversion and Utopia: A study...», ό.π., σ.340. 
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σύντομης «επέλασης» του φιλελευθερισμού και όπως ισχυρίζεται και η παλιά σχολή 

της Φρανκφούρτης, η κλασική αστική κοινωνία προσάρμοσε την έννοια της 

αυτονομίας τόσο στη φιλοσοφία της, όσο και στην κουλτούρα της. Το τότε ιστορικό 

πλαίσιο που επέτρεψε την ανάδυση του αυτόνομου ατόμου ως νόρμα περιελάμβανε 

τη δημιουργία της ιδιότητας του πολίτη, την ανάδυση της σύγχρονης οικογένειας, την 

διάκρισή της από το πολιτικό σύστημα και την πατριαρχική κοινωνία
129

. 

     Σταδιακά όμως, το αυτόνομο άτομο χάνει την πρωτοκαθεδρία του και αυτό διότι 

το μέχρι τότε ανεξάρτητο υποκείμενο του φιλελεύθερου καπιταλισμού του 19
ου

 αιώνα 

μετατράπηκε σε έναν εργαζόμενο μιας μεγάλης βιομηχανικής επιχείρησης που 

δέσποζε στον μονοπωλιακό καπιταλισμό του 20
ου

 αιώνα. Οι οικονομικές αυτές 

αλλαγές δημιούργησαν μια σταδιακή απουσία του πατέρα από την οικογένεια και το 

σχολείο, οι συνομήλικοι και η κουλτούρα άρχισαν να επιδρούν αμεσότερα στον 

ψυχισμό του παιδιού, συμπληρώνοντας το κενό που άφησε ο απών πατέρας. Το 

αποτέλεσμα φαίνεται να είναι μια υπερβολική, αλλά άδεια εμφάνιση ενός 

ναρκισσιστικού ατομικισμού που διέπεται πια από στοιχεία καταναλωτισμού και 

επηρεάζεται από διαστρεβλωμένες προσωπικότητες της βιομηχανίας του πολιτισμού. 

     Για τον Adorno (όπως και για τον Horkheimer), η κοινωνία του απόντος πατέρα, η 

υπερκοινωνικοποίηση σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και το τέλος του αυτόνομου 

ατόμου πορεύονται μαζί. Γι’ αυτό και η σχολή της Φρανκφούρτης, συγκεκριμένα ο 

Adorno, φαίνεται να υπερασπίζονται το άτομο και την υποκειμενικότητα ως το 

τελευταίο καταφύγιο ελευθερίας που αντιστέκεται στις ολοκληρωτικές δυνάμεις της 

σύγχρονης κοινωνίας. Και όπως σχολιάζει ο Whitebook, το αυτόνομο υποκείμενο 

ήταν προτιμητέο από τις «κατακερματισμένες μορφές» ταυτότητας που το 

ακολούθησαν, και τον «μανιακό, μονόπλευρο εορτασμό του τέλους του 

υποκειμένου». 

   Κατά την άποψή μου, ο Lacan πράγματι υποστηρίζει έναν a priori ετεροκαθορισμό, 

με τον οποίο και συμφωνώ. Έναν ετεροκαθορισμό που ισχύει στο επίπεδο οντολογίας 

του υποκειμένου, αλλά ο βαθμός του κυμαίνεται ιστορικά, όπως και ο τρόπος που 

θεωρητικοποιείται ανάλογα με τις κοινωνικοιστορικές συνθήκες. Μπορεί δηλαδή να 

εντείνεται, κάτι που συνέβη κατά την μεταμοντέρνα εποχή ή να συγκαλύπτεται, όπως 

                                                            
129 Ο Λίποβατς (1996) συμφωνεί με τον Lacan επαναλαμβάνοντας ότι το αυτόνομο υποκείμενο δεν 
«υπήρξε« ποτέ. Εντούτοις, αναδεικνύει τη σημασία που είχε (έστω και ως φαντασιακή μορφή) για 
την προοδευτική δυτικοευρωπαϊκή τάξη του 16ου- 17ου αιώνα, καθώς διαμόρφωσε έναν αγώνα 
απαίτησης ανθρώπινων δικαιωμάτων, αξιοπιστίας και κράτους Δικαίου μέσω κινημάτων 
χειραφέτησης («Το υποκείμενο του ασυνειδήτου» στο Ψυχανάλυση, φιλοσοφία, πολιτική κουλτούρα 
– Διαπλεκόμενα κείμενα, εκδόσεις Πλέθρον, σ.58). 
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στην περίοδο στην οποία αναφέρεται η ανάλυση του Adorno, δηλαδή στην περίοδο 

της πρώιμης Νεωτερικότητας. 

     Εντούτοις, η αποδοχή του a priori ετεροκαθορισμού δεν επιφέρει την πλήρη 

εξάρθρωση και την κατακερματισμένη ταυτότητα του υποκειμένου, τουλάχιστον όχι 

στη λακανική θεωρία. Το υποκείμενο διαθέτει περιθώρια αυτονομίας, ανεξαρτησίας, 

αυτοσυνείδησης και ελευθερίας. Άλλωστε, η ίδια η κλινική και ψυχαναλυτική 

πρακτική του Lacan υποδεικνύει τη δυνατότητα αυτή. Σκοπός της λακανικής 

ψυχανάλυσης είναι η αναγνώριση των επιθυμιών εκ μέρους του υποκειμένου. Η 

αναγνώριση της επιθυμίας είναι δυνατή μόνο όταν αρθρώνεται στον λόγο, μόνο όταν 

διατυπώνεται και όταν ονοματίζεται η παρουσία του άλλου. 

     Η κριτική που έχει ασκηθεί κατά καιρούς στη λακανική θεωρία δεν εστιάζει μόνο 

στην ψυχαναλυτική του ανάλυση, αλλά και στο γεγονός ότι χρησιμοποιούσε τα 

εργαλεία της για μια ανάλυση της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας. Ο 

Σταυρακάκης αναφέρεται στην κύρια κριτική που έχει ασκηθεί, στην απόπειρα του 

Lacan να διεισδύσει σε μια θεωρία του κοινωνικού και πολιτικού: στον ψυχολογικό 

αναγωγισμό. Η ερμηνεία, τονίζει, των κοινωνικοπολιτικών φαινομένων με βάση 

ψυχολογικές αποκλειστικά θεωρίες χρειάζεται να αποφεύγεται, διότι οδηγεί σε 

επικίνδυνα συμπεράσματα. 

    Οι ιστορικοί, κοινωνιολόγοι και πολιτικοί επιστήμονες βλέπουν με δυσπιστία το 

ψυχαναλυτικό επιχείρημα, και δικαίως, αφού διάφορες φροϋδομαρξιστικές κυρίως 

θεωρίες, έχουν αποπειραθεί να αναγάγουν κοινωνικοιστορικά φαινόμενα σε 

«ψυχοπαθολογίες» της κοινωνίας. Ακόμα και ορισμένοι ψυχαναλυτές εμφανίζονται 

σκεπτικοί απέναντι στη χρήση ψυχαναλυτικών όρων και θεωριών στην ανάλυση του 

κοινωνικο-πολιτικού. Συνεπώς, υψωμένα επιστημονικά «τείχη» απομονώνουν τα δύο 

πεδία υπό το φόβο αναγωγισμού.  

    Εντούτοις, η ψυχανάλυση, τουλάχιστον στη Λακανική της εκδοχή, λανθασμένα 

θεωρείται μια ψυχολογία του απομονωμένου ατόμου και ο Lacan ο ίδιος ήταν κάθετα 

αντίθετος σε οποιαδήποτε ατομικιστική ψυχολογία. Παράλληλα, αναγνώριζε τον 

κίνδυνο του ωμού αναγωγισμού, επισημαίνοντας πως «πρέπει με τη μεγαλύτερη 

αυστηρότητα να διαχωρίσουμε την ψυχαναλυτική θεωρία από τις διαρκείς, απατηλές 

προσπάθειες διαφόρων να βασίσουν στην αναλυτική θεωρία έννοιες, όπως το 

πρότυπο της προσωπικότητας, ο εθνικός χαρακτήρας ή το συλλογικό υπερεγώ»
130

. 

                                                            
130 Lacan,J., «Écrits: The first complete edition in English» στον Γ.Σταυρακάκη, «Ο Λακάν και το 
πολιτικό», ό.π., σ.36. 
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     Εντούτοις, η ψυχανάλυση ως πρακτική, μέσα από τη σχέση αναλυτή – 

αναλυόμενου, αναπαριστά τον ελάχιστο κοινωνικό δεσμό (όπως τον ονομάζει ο Ζακ- 

Αλέν Μιλέρ)· και με βάση αυτόν, ο Freud τολμά να νομιμοποιήσει την προσπάθειά 

του για την άρθρωση μιας ψυχολογικής, κοινωνικοπολιτικής ανάλυσης (κυρίως στα 

έργα του «Ψυχολογία των μαζών και ανάλυση του εγώ» και «Δυσφορία στον 

πολιτισμό»). Ο Lacan αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σχέση ατομικού και 

κοινωνικού, χωρίς να αμφισβητεί τον θεμελιώδη κοινωνικό δεσμό που δημιουργείται 

ανάμεσα στον αναλυτή και τον αναλυόμενο στα πλαίσια της πρακτικής. Για τον ίδιο 

όμως η νομιμοποίηση αυτή της ανάλυσης του κοινωνικού με αφετηρία την 

ψυχανάλυση έχει έντονο αναγωγιστικό χαρακτήρα που θέλει να αποφύγει στο 

θεωρητικό του σύστημα. Έχοντας επίγνωση αυτού του κινδύνου, αναγνωρίζει ότι η 

ψυχανάλυση «δεν γίνεται να ισχυριστεί πως συλλαμβάνει την ολότητα κανενός 

κοινωνιολογικού αντικειμένου, ούτε καν το σύνολο των παραμέτρων που διαπερνούν 

σήμερα την κοινωνία μας». Παρ’ όλα αυτά συνεχίζει αποκαλύπτοντας τα σημεία 

σύνδεσης ανάμεσα στα δύο επιστημονικά πεδία: «… ωστόσο, γεγονός είναι ότι η 

ψυχανάλυση ανακάλυψε εκεί σχεσιακές εντάσεις που φαίνεται να παίζουν θεμελιακό 

ρόλο σε κάθε κοινωνία… Μπορεί κανείς να επεκτείνει τις σχετικές εξισώσεις, με την 

προϋπόθεση ότι θα προβεί στον σωστό μετασχηματισμό τους…»
131

. 

     Με αυτό κατά νου, μια ανάλυση του κοινωνικοπολιτικού υπό το πρίσμα της 

ψυχαναλυτικής θεωρίας μπορεί να γίνει με μη αναγωγιστικό χαρακτήρα, μέσω της 

χρήσης κατηγοριών- εννοιών που προσαρμόζονται ανάλογα με το πεδίο. Βέβαια, ο 

Lacan δεν μένει εκεί· κινείται από το ατομικό στο κοινωνικό και από το κοινωνικό 

στο ατομικό, ριζοσπαστικοποιώντας σταδιακά τη διδασκαλία του. Η σύλληψη του 

λακανικού κοινωνικού υποκειμένου γίνεται εξαρχής σε κοινωνικοπολιτικές βάσεις, κι 

αυτό σημαίνει ότι η ίδια η αφετηρία της θεωρίας δεν δύναται να αναχθεί σε μια 

κάποια ατομικιστική αρχή. 

     Ως εκ τούτου, μπορούμε νόμιμα να υποθέσουμε ότι ο Lacan κάνει δυνατή μια 

συνύφανση και σύγκλιση των δύο πεδίων και όχι απλά μια «εφαρμογή» του ενός στο 

άλλο. Το διχασμένο υποκείμενο συνδυάζεται και αλληλοπλέκεται με ένα διχασμένο 

αντικείμενο, κατ’ αναλογία που η αδυνατότητα και έλλειψη που βιώνει το 

υποκείμενο, εντοπίζονται και στον κοινωνικοπολιτικό κόσμο. 

                                                            
131 Lacan,J, «A theoretical transformation to the functions of psychoanalysis in Criminology» στο 
«Écrits: The first complete…», ό.π., σ.104. 
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    Κατά την άποψή μου, ο Lacan καταφέρνει τεχνηέντως να δομήσει μια μεταθεωρία 

του ήδη δομημένου και αναγνωρισμένου φροϋδικού έργου σε ψυχαναλυτικό επίπεδο, 

αλλά και μια ολοκληρωμένη κοινωνικοπολιτική σύλληψη της υποκειμενικότητας. Το 

θεωρητικό του σύστημα χρειάζεται να ιδωθεί μέσα στα ιστορικά πλαίσια στα οποία 

δημιουργήθηκε και να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι φιλοσοφικές του επιρροές. Για 

παράδειγμα, οι ψυχολόγοι του εγώ, που είχαν παραχωρήσει εκείνη την εποχή την 

πρωτοκαθεδρία στο αυτόνομο εγώ, μιλούσαν για το υποκείμενο της ανθρωπιστικής 

φιλοσοφικής παράδοσης, το καρτεσιανό υποκείμενο. Στο ύστερο έργο του, ο ίδιος 

τονίζει την καταστατικότητα του ασυνειδήτου και αποκαλύπτει ότι όραμά του είναι η 

θεμελίωση της εξάρθρωσης του καρτεσιανού υποκειμένου. 

    Παράλληλα, ο Lacan έζησε μια ιστορική περίοδο κοινωνικού κατακερματισμού και 

πολιτικής εξάρθρωσης, όπως ο Μάης του ’68. Η θεωρία υποκειμενικότητας που 

δόμησε ήταν πράγματι μια θεωρία σύγκρουσης και όχι ενότητας ή ολότητας. Επίσης, 

σε συμφωνία με τους επικριτές του, ο ίδιος «αφαίρεσε» πράγματι ένα μεγάλο μέρος 

της αυτονομίας από το υποκείμενο και αρνήθηκε την δυνατότητα δόμησης μιας 

πλήρους και συμπαγούς ταυτότητας. Κάτι παρόμοιο έκανε και σε κοινονικοπολιτικό 

επίπεδο· προσέδωσε και σε εκείνο, το χαρακτηριστικό της έλλειψης και αποκάλυψε 

την ψευδαίσθηση της αρμονίας και ενότητας. Η κύρια έννοια με την οποία το 

κατάφερε αυτό ήταν το πραγματικό. 

    Εντούτοις, όπως προαναφέρθηκε, το πραγματικό περιλαμβάνει μέσα του τόσο την 

εξάρθρωση όσο και την άρθρωση νοήματος, τόσο τη σταθερότητα, όσο και την 

αποσταθεροποίηση, τόσο την τάξη όσο και το χάος. Η κριτική περί έλλειψης 

αυτονομίας είναι ατεκμηρίωτη και ανούσια και αποκαλύπτει ακριβώς τα 

φαντασιωτικά σενάρια πάνω στα οποία έχει θεμελιωθεί η κοινωνική και πολιτική 

πραγματικότητα. Ο Σταυρακάκης μιλά για μια κρίση της ουτοπικής πολιτικής και 

θεωρεί ότι τα λακανικά εργαλεία μας επιτρέπουν να απελευθερωθούμε από την 

μέγγενη της φαντασιωτικής ηθικής της αρμονίας και να προσεγγίσουμε διαφορετικά 

το ζήτημα του χώρου εξουσίας. Θα τολμήσω να συμφωνήσω και θα προσθέσω ότι η 

λακανική σύλληψη του υποκειμένου χρειάζεται να έρθει και πάλι στο προσκήνιο, σε 

μια εποχή όπου η ψευδαισθησιακή αντίληψη για το αυτόνομο εγώ έχει ενδυναμωθεί 

όσο ποτέ άλλοτε, αποσυνδέοντάς το απόλυτα από το κοινωνικό γίγνεσθαι και την 

πολιτική πραγματικότητα, στα όρια της χειραγώγησης. 
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