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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ανάμεσα στους θεωρητικούς, τους πολιτικούς, τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, 

τους λεγόμενους «ανθρώπους της αγοράς» αλλά και τους απλούς πολίτες είναι κοινή 

παραδοχή ή έστω διάχυτη η αίσθηση, ότι ζούμε σε έναν κόσμο αυξανόμενης 

πολυπλοκότητας, ρευστότητας και απροσδιοριστίας. Η εντελώς πρόσφατη 

«πανδημία» έρχεται να προστεθεί σε έναν κατάλογο αναπάντεχων γεγονότων και 

πρωτόγνωρων καταστάσεων που διαρκώς πυκνώνει, κλονίζοντας  ατομικές και 

συλλογικές βεβαιότητες. Είναι «πράγματα που συμβαίνουν» και λαμβάνουν 

χαρακτηριστικά παγκόσμιας κλίμακας και οριζόντιας διάχυσης, κι ίσως αποτελέσουν 

τον πυρήνα μελλοντικών θεωρητικών επεξεργασιών.  

Διάχυτη επίσης είναι η αίσθηση ότι τα θεωρητικά εργαλεία που παρείχαν οι 

μεγάλες θεωρητικές συλλήψεις των προηγούμενων αιώνων -όπως ο φιλελευθερισμός 

και η προοδεύουσα τεχνο-οικονομία, ο μαρξισμός και ο δομικός, ηθικο-πολιτικός 

μετασχηματισμός της κοινωνίας, η ψυχανάλυση και η  αποκωδικοποίηση των 

συγκρούσεων που ριζώνουν στον ανθρώπινο ψυχισμό- δεν είναι αρκετά για να 

φωτίσουν το νέο περιβάλλον, που πολλοί θεωρητικοί ονομάζουν 

μετανεωτερικότητα.(postmodernity)   

Αρκετοί, ήδη από την δεκαετία του ’60, αναγιγνώσκουν στη «νέα» αυτή 

πραγματικότητα ενδείξεις οπισθοδρόμησης από το νεωτερικό κεκτημένο που 

παρατηρούνται στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες, καθώς και τάσεις 

αποσύνθεσης και μαρασμού πολλών διακριτών χαρακτηριστικών του  ανθρώπου (π.χ. 

της γλωσσικής επικοινωνίας), της ανθρώπινης κοινωνίας και των πολιτικών-

πολιτειακών κατακτήσεων (π.χ. της δημοκρατίας και των θεσμών του δημοκρατικού 

πολιτεύματος). Ο σύγχρονος άνθρωπος, ως αποδέκτης των κατακτήσεων του δυτικού 

πολιτισμού, παρότι φαίνεται να είναι πιο ενημερωμένος και πιο δραστήριος απ’ ό,τι 

στο παρελθόν, παρότι βρίσκεται σε διαρκή κινητικότητα και επαγρύπνηση, 

ταυτόχρονα φαίνεται ανίσχυρος, αποσβολωμένος και παραδομένος σε μια αίσθηση 

μοιραίου. Η αποσβόλωση αυτή δεν προέρχεται πλέον από την αδυναμία σύλληψης 

και εννοιολόγησης κάποιας ολότητας, ικανής να κινητοποιήσει συλλογικά και 

ατομικά οράματα, αλλά από μια καταιγιστική σμικρότητα της καθημερινής ζωής που 

παραλύει.  
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Δύο, κατά τη γνώμη μου, είναι οι συνιστώσες αυτής της παραλυτικής 

καταιγιστικής σμικρότητας: από τη μια ο φόβος και τα ζητήματα ασφάλειας που 

εμπλέκονται ολοφάνερα πλέον σε όλες τις πλευρές της διαβίωσης των ανθρώπων (ο 

λόγος περί κρίσης) και από την άλλη η αναδιατύπωση της επιθυμίας (ο λόγος περί 

απόλαυσης). Τόσο ο φόβος όσο και η επιθυμία, εκτός από την εμφανή διαπλοκή τους 

στις πολιτικές χειραγώγησης, αποτελούν αρχέγονες ψυχικές καταστάσεις ή τις δύο 

αλληλένδετες όψεις του απωθημένου πραγματικού. Για τους σκοπούς της εργασίας 

μου, μόνο περιφερειακά θα αναφερθώ στον φόβο, όταν θα συζητήσω το πρόβλημα 

της δυσκολίας ή αδυναμίας σύλληψης του πραγματικού.  

 Από την άλλη, η επιθυμία (ή το επιθυμείν γενικότερα), εντός του σύγχρονου 

ιστορικού πλαισίου, το οποίο διαφέρει από εκείνο της ανάπτυξης του καπιταλισμού, 

ριζοσπαστικοποιείται και απελευθερώνεται από τα συστήματα ηθικής χαλιναγώγησης 

και εμφανίζεται ικανή να στεγάσει ένα πλήθος κινήτρων, ικανοποιήσεων και ελπίδων 

του μικρόκοσμου της καθημερινής ζωής. Όπως αναφέρει ο Μπωντριγιάρ αυτή η 

«απελευθέρωση» μιας «επιθυμίας» είναι μια σχετικά πρόσφατη φαντασίωση και θα 

μας πάρει καιρό να καταλάβουμε με ποιους τρόπους και με ποιες συνέπειες αρχίζει 

να εκρήγνυται σε όλα τα επίπεδα του κοινωνικού
1
. Αν στις επιθυμίες των 

δισεκατομμυρίων κατοίκων του πλανήτη, που εκδηλώνονται στον κόσμο μας, 

αντιστοιχούσε μια στιγμιαία λάμψη στον ουρανό, ένα βεγγαλικό, θα ζούσαμε σ’έναν 

κόσμο που δεν θα σκοτείνιαζε ποτέ. Οι απανταχού μεγαλουπόλεις που ποτέ δεν 

κοιμούνται είναι η έκφραση αυτής της φωτοχυσίας των επιθυμιών του σύγχρονου 

κόσμου.  

Ωστόσο, δεν «ανακαλύπτουμε τον τροχό» σε τούτη την εργασία η συζήτηση 

για την ανθρώπινη επιθυμία είναι τόσο παλιά όσο οι θρησκείες και η ανθρώπινη 

κοινωνικότητα. Η επιθυμία, συνδεόμενη τόσο με το μεγαλειώδες όσο και το ποταπό, 

με το εξαιρετικό όσο και το απολύτως κοινότοπο και αναμενόμενο, υπήρξε 

διαχρονικά το υπόστρωμα των παθών, ο αντίπαλος του λόγου, η αιτία των 

«θανάσιμων αμαρτημάτων», ο σκοτεινός εκείνος παράγοντας στην πίσω πλευρά, στο 

ονειρικό παρασκήνιο των ανθρώπινων πράξεων.  

 

 

 

                                                           
1
 Μπωντριγιάρ, Ζαν, Η Συμβολική ανταλλαγή και ο Θάνατος,  μτφρ. Καψαμπέλη Κική, επίμετρο 

Λιβιεράτος Κώστας, Αθήνα : Νήσος,  2020,  11.  
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α)  Μια αναδρομή στη φιλοσοφική διάσταση  της επιθυμίας  

Η επιθυμία, αδιαφανής και αμφίσημη ακόμα και για τον φορέα της –κυρίως 

γι’αυτόν-,  καταδείχθηκε από τη θρησκευτική ηθικολογία ως η αιτία της «πτώσης» 

του ανθρώπου σ’ ένα κατώτερο οντολογικό επίπεδο συμπαρασύροντας όλη την 

Δημιουργία και ανοίγοντας έτσι τις πύλες για να εισέλθουν, σ’ έναν κατά τ’άλλα 

τέλειο κόσμο, όλα τα δεινά: ο μόχθος, η έλλειψη, η αρνητικότητα, κάθε μορφή 

καταπίεσης και ασφαλώς ο θάνατος
2
. 

Η αρχαία φιλοσοφική παράδοση, από τον Πλάτωνα έως τους Στωικούς και 

τους Επικούρειους, αναμετριέται με την φύση της ανθρώπινης επιθυμίας και τις 

διάφορες μορφές της που απαντούν στο έμψυχο σώμα
3
. Στον Πλάτωνα είναι γνωστή 

η τριμερής διαίρεση της ψυχής στο 4
ο
 βιβλίο της Πολιτείας (436bc-440e) σε 

λογιστικόν, θυμοειδές και επιθυμητικόν. Ανάλογα στον Φαίδρο (246a3 -257a2) 

υπεύθυνα για τις επιθυμίες είναι τα άλογα μέρη της ψυχής ενώ στο Συμπόσιο (200 a-

e) επιθυμία είναι εκείνο το πράγμα που μας λείπει, που δεν ταυτίζεται με εμάς: 

«όποιος επιθυμεί, επιθυμεί κάτι που του λείπει και δεν επιθυμεί κάτι που δεν του 

λείπει»
4
, για να αναφέρω τρεις μόνο από τους πλατωνικούς διαλόγους όπου 

αναπτύσσεται ο σχετικός προβληματισμός.  Γενικά, στον Πλάτωνα το επιθυμείν δεν 

είναι ένα νοητικό φαινόμενο, αλλά σε αντιστοιχία με το επιθυμητικό και το θυμοειδές 

μέρος της ψυχής, διακρίνεται σε λογικές και άλογες επιθυμίες.  

 Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί τον γενικό όρο όρεξις για να περιγράψει την 

δύναμη της ψυχής που εμφανίζεται μαζί με την αίσθηση στους ζωντανούς 
                                                           
2
 Στον βουδισμό η υπέρτατη τελειότητα είναι η «κατάπνιξη της επιθυμίας». Στον δυτικό κόσμο και 

στην ιουδαιο-χριστιανική παράδοση η επιθυμία αναγνωρίζεται ως κάτι ουσιαστικό και ανεκρίζωτο 
και ως τέτοιο μπορεί να αποτελέσει ένα μόνιμο και επικίνδυνο πειρασμό. Αν η Εύα αμάρτησε, είναι 
γιατί αφέθηκε να γοητευθεί από το απαγορευμένο δέντρο, που ήταν «καλόν εις βρώσιν και αρεστόν 
τοις οφθαλμοίς ιδείν και ωραίον του κατανοήσαι» (Γεν 3, 6). Επειδή ακριβώς υπέκυψε στην επιθυμία 
της, η γυναίκα θα γίνει από τότε θύμα της επιθυμίας που την ωθεί προς τον σύζυγό της και θα 
υποστεί τον  νόμο του άνδρα (3,16). Για την ανθρωπότητα, η αμαρτία είναι σαν μια άγρια επιθυμία 
που πρέπει με τη βία να κρατηθεί υποταγμένη (4,7). Αχαλίνωτη επιθυμία είναι η πλεονεξία, η 
φιληδονία, η επιθυμία της σαρκός και των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου (Ιω.2, 16 βλ. Ιακ. 1, 
14 εξ) και η επιρροή  της πάνω στην ανθρωπότητα κάνει τον κόσμο βασίλειο του Διαβόλου. Ο Νόμος, 
ακόμα πιο κατηγορηματικά, αποβλέποντας στην καρδιά, την πηγή της επιθυμίας, απαγορεύει την 
ένοχη επιθυμία «ουκ επιθυμήσεις την γυναίκα… την οικία του πλησίον σου» (Εξ. 20,17). Ο Δαβίδ 
υποκύπτει στον επιθυμία του για την Βηρσαβεέ (2 Βασ. 11, 2 εξ) προκαλώντας αλλεπάλληλες 
καταστροφές. Ο Αχαάβ, υποκύπτοντας στην επιθυμία του, ύστερα από συμβουλή μιας γυναίκας, της 
Ιεζάβελ, αρπάζει τον αμπελώνα του Ναβουθαί και καταδικάζει σε θάνατο τη δυναστεία του (3. Βασ, 
21).  
3
 Για μια συνοπτική παρουσίαση της θεματικής της επιθυμίας στην φιλοσοφία της κλασικής και 

ύστερης αρχαιότητας βλ. Καραμανώλης,  Γιώργος, «ΨΥΧΗ, ΝΟΥΣ, ΣΩΜΑ»  στο Εισαγωγή στην αρχαία 
φιλοσοφία, Ηράκλειο, ΠΕΚ 2017, 329-367. 
4
 Η σύλληψη της επιθυμίας ως ριζικής έλλειψης επανέρχεται στον Λακάν, στη θεωρία του οποίου θα 

αφιερώσουμε μεγάλο μέρος αυτής της εργασίας.  
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οργανισμούς και σκοπό έχει την απόλαυση της ηδονής και την αποφυγή του πόνου 

(Περί ψυχής 414b1-2 – 414b4-6) και τον όρο ορεκτόν για να περιγράψει το 

αντικείμενο της επιθυμίας το οποίο είναι εξωτερικό, διαφέρει ως προς το είδος από 

την ψυχική ικανότητα του επιθυμείν και συλλαμβάνεται ως αναπαράσταση από τη 

φαντασία (ΠΨ 433a14-15). Στη συνέχεια η προαίρεσις, δηλαδή μια διαδικασία 

διαβούλευσης, την οποία διαθέτουν μόνο οι άνθρωποι, σταθμίζει τη βουλευτικήν 

όρεξιν, τα μέσα και τις δυνατότητες εκπλήρωσης της επιθυμίας και έτσι φανερώνεται 

η ηθική ποιότητα του πράττοντα (Ηθικά Νικομάχεια 113a- 12-13 κ.ε.). 

 Οι Επικούρειοι φιλόσοφοι αποφεύγουν τον πλατωνικό δυισμό ανάμεσα σε 

νοητικές και αισθητικές οντότητες στον βαθμό που, στα πλαίσια της δικής τους 

οντολογίας, μόνο τα σώματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ωστόσο κι εδώ συναντάμε 

την διάκριση σε anima και animus, σύμφωνα με την οποία το επιθυμητικό, δηλαδή οι 

άλογες δυνάμεις της ψυχής ως anima πρέπει να υποτάσσεται στο λογικό μέρος ως 

animus.  

 Στη στωική φιλοσοφία των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, η επιθυμία 

είναι ένα νοητικό φαινόμενο, βάσει του οποίου τα νοήμονα υποκείμενα αποδίδουν 

στα αντικείμενα την ιδιότητα του επιθυμητού, ένα φαινόμενο που εξαρτάται από τις 

πεποιθήσεις μας. Ακόμα κι εκείνες οι επιθυμίες που φαίνονται να μην εξαρτώνται 

από τις πεποιθήσεις μας για το πώς είναι ο κόσμος (π.χ. η δίψα και η επιθυμία να 

ξεδιψάσω) στον ενήλικα άνθρωπο αρθρώνονται με προτασιακό, γλωσσικό τρόπο. 

Γιατί, από τη στιγμή που αναδύεται ο λόγος στον άνθρωπο, είμαστε πλέον 

δεσμευμένοι να λειτουργούμε λογικά, δηλαδή προτασιακά. Έτσι ακόμα και η 

επιθυμία να ξεδιψάσουμε είναι μια λογική επιθυμία, ενώ η επιθυμία του ζώου είναι 

άλογη
5
 . 

 Συνοψίζοντας, σε όλη την κλασική και ύστερη αρχαία φιλοσοφία η θεματική 

της επιθυμίας αποτελεί αφενός αναπόσπαστο μέρος της μεταφυσικής συζήτησης για 

την καθολικότητα της ψυχής και τη σχέση της με το σώμα και, αφετέρου, στον βαθμό 

που η φύση της επιθυμίας μας φέρνει σε επαφή ή μας αποξενώνει από τους άλλους, 

αποκτά ηθικο-πολιτικά χαρακτηριστικά και σχετίζεται με τον ευδαίμονα βίο.  

Στους αιώνες της πρώιμης χριστιανικής φιλοσοφίας και εξής, η επιθυμία μαζί 

με τη σχετική συζήτηση για την ελευθερία του ανθρώπου και την ελευθερία της 

βούλησης θα γίνουν κομβικής σημασίας για την αξιολόγηση της εγκοσμιότητας, η 

                                                           
5
 Ό.π.. 360-361.  
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οποία διαφέρει πλέον ριζικά από εκείνη της αρχαίας πόλεως, για τον ασκητικό βίο και 

εντέλει τη σωτηρία ή την απώλεια του ανθρώπου
6
. 

 Στη νεώτερη φιλοσοφία η συζήτηση για την επιθυμία εμφανίζεται 

ανανεωμένη, υπό το φως των κοσμογονικών αλλαγών που επέφερε η νευτώνεια
7
 

φυσική και η προσήλωση στην εμπειρική έρευνα των ζητημάτων που αφορούν την 

ανθρώπινη φύση, όπως τη συναντάμε στις διάφορες επίγειες πραγματικότητες. 

Απορρίπτεται όλο το μεταφυσικό πλαίσιο περί των πρώτων αρχών, αφού η φύση 

παύει να είναι το «βασίλειο των σκοπών» και η μηχανιστική σύλληψη του κόσμου 

δεν έχει ανάγκη να υποθέσει την ύπαρξη κάποιας οργανικής σχέσης, αλλά να 

ανακαλύψει και να διατυπώσει τους φυσικούς νόμους που τον κάνουν να λειτουργεί 

τόσο στο φυσικό όσο και στο κοινωνικό-ανθρώπινο επίπεδο.  

 Εδώ  επιλέγω να  παρουσιάσω εν συντομία την άποψη του Νταίηβιντ Χιουμ 

για την επιθυμία, για δύο κυρίως λόγους: α) ο Χιουμ αναγνωρίζεται ως ο πιο 

ρηξικέλευθος εμπειριστής φιλόσοφος του 18
ου

 αι. που άσκησε μεγάλη επιρροή σε 

άλλα φιλοσοφικά ρεύματα, όπως ο γερμανικός ιδεαλισμός, και η προσέγγισή του των 

νοητικών φαινομένων θα καταστήσει σαφή, ελπίζω, τη μετατόπιση που συντελέστηκε 

στην αυγή της νεωτερικότητας, και β) σήμερα η χιουμιανή θεωρία των κινήτρων 

(Hume Theory of Motivation-στο εξής ΗΤΜ)
8
, αποτελεί μια βασική και ευδιάκριτη 

τάση εντός της σύγχρονης γλωσσο-αναλυτικής παράδοσης της φιλοσοφίας του νου.  

 Στον Χιουμ ανανεώνεται ο αρχαίος σκεπτικισμός για τα όρια της ανθρώπινης 

νόησης, απορρίπτεται το a priori της γνώσης και βαθαίνει η αμφιβολία για τη 

δυνατότητα σύλληψης του πραγματικού κόσμου ή για τη θεμελίωση απόλυτα 

αξιόπιστων δεσμών ανάμεσα στη σκέψη και την πραγματικότητα. Σύμφωνα με τις 

ντετερμινιστικές απόψεις του Χιουμ, ο άνθρωπος δεν διαθέτει τίποτα το θεϊκό και δεν 

διαφέρει από τα άλλα ζώα, παρά μόνο στο επίπεδο της πολυπλοκότητας του 

                                                           
6
 Καραμανώλης,  Γεώργιος. , Η φιλοσοφία του πρώιμου χριστιανισμού, μτφρ. Μπαμιατζόγλου 

Ξενοφών,   Αθήνα : Οκτώ,  2017. 
7
 Ο όρος «νευτώνειος» δήλωνε τότε την άποψη ότι η φύση είναι ένα καθολικό σύστημα 

μαθηματικού Λόγου και τάξης, θεϊκά κατασκευασμένο και διοικούμενο. Η μεταφορά μιας 
«παγκόσμιας μηχανής» που χρησιμοποιούταν συχνά, δήλωνε μια άποψη κεντρική στον Διαφωτισμό 
του 18

ου
 αι. και ενέπνευσε τη θρησκεία του Λόγου και την επιστημονική μελέτη της κοινωνίας και 

του ανθρώπινου νου. Με μια πιο στενή έννοια ο όρος «νευτώνειος» υποθέτει μια αναγωγή κάθε 
αντικειμένου σε μια οντολογία των ατομικών σωματιδίων, τους νόμους και τους βασικούς όρους της 
μηχανικής: τη μάζα, το μήκος και τον χρόνο. Βλ. Φιλοσοφικό Λεξικό του Κέμπριτζ , επιμ. Βιρβιδάκης 
Στ. , Ξηροπαϊδης Γ., Αθήνα, Κέδρος, 2011,  777-778.  
8
 Στο έργο του Hume δεν βρίσκουμε κάποια ρητή διατύπωση με τον τίτλο «Θεωρία Κινήτρων». Αυτή 

η ορολογία (αρτικόλεξο : ΗΤΜ) έχει καθιερωθεί για να αποδώσει το χιουμιανό πνεύμα ορισμένων 
θεωριών που εστιάζουν στα κίνητρα της πράξης, όπως τα εννοούσε ο Hume.  
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ψυχισμού του, η οποία όμως μπορεί να αναλυθεί στα επιμέρους στοιχεία της 

εμπειρίας του. Ο χώρος, ο χρόνος και η αιτιότητα δεν έχουν αντικειμενική, 

ανεξάρτητη ύπαρξη, αλλά είναι οι τρόποι για να νοήσουμε τη βιωμένη 

πραγματικότητα.  

Στην Πραγματεία για την ανθρώπινη φύση (Treatise of Human Nature, 1739-

40) o Χιουμ υποστηρίζει ότι ο λόγος έχει έναν καθαρά πληροφοριακό και οργανωτικό 

χαρακτήρα. Ο λόγος μάς παρουσιάζει με ουδετερότητα το «είναι» των πραγμάτων, 

δίχως να «επιτάσσει» ή να «χρωματίζει» ως καλά ή κακά, ωφέλιμα ή βλαβερά τα 

πράγματα και τις καταστάσεις του κόσμου. Η αρμοδιότητά του εξαντλείται στη 

διαμόρφωση των πεποιθήσεών μας (believes) σχετικά με το πώς είναι ο κόσμος. Ο 

ανθρώπινος νους, έχοντας την ικανότητα της μνήμης και της φαντασίας, μπορεί να 

οργανώνει τα χαώδη δεδομένα της εμπειρίας στη βάση της διαφοράς, της ομοιότητας 

και της διαδοχής
9
. Ο τρόπος με τον οποίο ανασύρει τα νοητικά περιεχόμενα είναι ο 

συνειρμός
10

 και όχι κάποια παραγωγική σχέση ανάμεσα σε γένη και είδη ή σε 

καθολικές και επιμέρους οντότητες. Έτσι, η λογική δεν μπορεί να υπαγορεύσει ή να 

κατευθύνει την πράξη, ούτε να υποτάξει το θέλημα σε αξίες κατά τον Hume είναι 

λογικά αδιάφορο αν θα προτιμήσω να καταστραφεί ο κόσμος ή να γρατζουνιστεί το 

δάκτυλό μου.  

 Όμως, εάν ισχύει αυτό, τότε από πού προέρχεται η επιλογή της πράξης, η 

οποία φανερώνει τη βούληση του πράττοντα και την αποτίμηση εκ μέρους του των 

πραγμάτων ως καλών ή κακών, βλαβερών ή ωφέλιμων κλπ; Ο Χιουμ σε αυτό είναι 

ξεκάθαρος: τα κίνητρα της πράξης προέρχονται από τα πάθη μας. Επειδή βιώνουμε 

σε πρωταρχικό επίπεδο τον κόσμο εμπαθώς (εντυπώσεις αίσθησης), τα πάθη είναι 

αυτά που στην έσχατη ανάλυσή τους ως πόνος ή ως ηδονή, μας δίνουν την «ιδέα» 

(εντύπωση αναστοχασμού) του καλού και του κακού, αυτού που θα επιδιώξουμε 

(επιθυμία) ή θα αποφύγουμε (φόβος). Ο λόγος, όπως τον ορίσαμε, δεν μπορεί να 

κάνει κάποιον να επιθυμεί κάτι ή δεν έχει την δικαιοδοσία να απαγορεύσει την 

                                                           
9
 Hume, David (1739-40), Εισαγωγή στο Treatise of Human Nature, διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο,  

http://www.gutenberg.org/ebooks/4705, (τελευταία πρόσβαση: 03/01/21). 
10

 Συνειρμός: ψυχική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία ένας τύπος σκέψης ή συμπεριφοράς 
ακολουθείται από μια άλλη σκέψη ή συμπεριφορά, με ένα είδος δεσμού. Ο συνειρμισμός 
συνδυάζεται με τον ηδονισμό ή τη γειτνίαση στον χώρο και στον χρόνο και συμβάλλει στην ανάλυση 
μιας ορθολογικής νοήμονος συμπεριφοράς σε μη νοήμονες, μη ορθολογικές μηχανικές διαδικασίες. 
Συμπεριφοριστικά μοντέλα της κλασικής και εξαρτημένης μάθησης βασίζονται στον συνειρμό. 
Υποστηρίχθηκε από εμπειριστές όπως ο Hume, και ψυχολόγους όπως ο Freud και ο Skinner, βλ 
Φιλοσοφικό Λεξικό του Κέμπριτζ, ό.π. 1084-5.  

http://www.gutenberg.org/ebooks/4705
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επιθυμία για οτιδήποτε, εφόσον η επιθυμία δεν είναι λογικής φύσης, αλλά ένα είδος 

«εμπάθειας». Κατά την περίφημη φράση του Χιουμ «ο λόγος είναι αναπόδραστα ο 

δούλος των παθών»
11

.  

 Επομένως στα πλαίσια της ΗΤΜ, η επιθυμία παρέχει το κίνητρο (motivation) 

για το πώς θέλω (ή δεν θέλω), πρέπει (ή δεν πρέπει) να είναι τα πράγματα, ενώ η 

πεποίθησή μας μάς παρέχει μια αναπαράσταση του πώς είναι τα πράγματα
12

. Η 

επιθυμία ως εσωτερικός δείκτης έχει κανονιστικό χαρακτήρα για την πράξη, με την 

έννοια ότι της αφαιρεί τον ουδέτερο, τυχαίο ή αυθαίρετο χαρακτήρα της και την 

«κανονίζει», την στρέφει προς την ευχαρίστηση ή την αποφυγή του πόνου του 

υποκειμένου.  Είναι σημαντικό να σημειώσουμε εδώ,  ότι ως μορφή ηδονής εννοείται 

και η επιδοκιμασία ή ο έπαινος και ως μορφή πόνου η αποδοκιμασία και ο ψόγος, 

καθιστώντας παρούσα την οπτική του «αντικειμενικού» άλλου. Ο «άλλος», ως μια 

μορφή διϋποκειμενικότητας, όπως θα δούμε στη συνέχεια μιλώντας για  τη λακανική 

θεωρία της επιθυμίας, είναι κεντρικής σημασίας για την ανάδυσή της.     

 Συνοψίζοντας, με οδηγό μας τον Χιουμ αντιλαμβανόμαστε μια σημαντική 

μετατόπιση: η επιθυμία στη νεωτερικότητα εισάγεται ως μια ενδεχόμενη μορφή 

έσχατης αυτονομοθεσίας του νεωτερικού υποκειμένου.  

 

β) Η φυσικαλιστική προσέγγιση  

 Θα ήταν όμως ανακριβές να συναγάγουμε από τα παραπάνω ότι σήμερα η 

θεματική της επιθυμίας εξαντλείται ή περιορίζεται στα ενδιαφέροντα των 

ακαδημαϊκών φιλοσόφων ή έστω των ειδικών στους διάφορους κλάδους των 

ανθρωπιστικών σπουδών. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: μόνο περιφερειακή μπορεί 

να θεωρηθεί η συμβολή των ανωτέρω, αφού η διαρκώς επεκτεινόμενη επιστημονική 

και διεπιστημονική έρευνα, η οποία γίνεται ταυτόχρονα σε διάφορους κλάδους 

(νευροεπιστήμη, γλωσσολογία, ψυχολογία, βιολογία, χημεία κλπ.), υπόσχεται να 

φέρει στο φως τους φυσικούς νόμους που διέπουν τη λειτουργία του εγκεφάλου μέσω 

μιας αλυσίδας αιτιακών παραγόντων. Η υπόθεση αυτή φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική, 

καθόσον πετυχαίνει να ξεπεράσει τον καρτεσιανό δυαλισμό (ή το «Φάντασμα στη 

Μηχανή», κατά την γνωστή μεταφορά του Ryle), παρακάμπτοντας έτσι τα σχετικά 

θεωρητικά αδιέξοδα, και στη θέση «μυστηριωδών» εννοιών, όπως η συνείδηση και 

                                                           
11

  Hume, D. Treatise of Human Nature, ό.π. 2.3-3 
12

 Η διαφορά είναι σημαντική και αποτυπώνεται αυθόρμητα καθώς μαθαίνουμε να μιλάμε τη 
μητρική γλώσσα. Αργότερα μαθαίνουμε ότι στη σύνταξη η επιθυμία, το προσδοκώμενο, η ευχή, το 
τέλος εκφέρονται με υποτακτική έγκλιση, ενώ το πραγματικό, το γεγονός με οριστική.  
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τα περιεχόμενά της, το αυτεξούσιο, η εξατομίκευση κλπ., να βάλει απλές φυσικές 

δομές και φαινόμενα, όπως οι νευρώνες και οι ηλεκτροδιεγέρσεις.  

Σύμφωνα με αυτή τη νατουραλιστική προσέγγιση, παρότι η επιστήμη δεν 

είναι σε θέση να διατυπώσει –ακόμα, τουλάχιστον– οριστικές και πλήρεις φυσικές 

νομολογίες, εάν θέλουμε να εξηγούμε (μένοντας πιστοί στην αιτιοκρατική 

ερμηνευτική της πράξης του Davidson) και να μην εικοτολογούμε, θα πρέπει για να 

κατανοήσουμε την φύση της επιθυμίας, να ανιχνεύσουμε βήμα-βήμα το αιτιακό 

μονοπάτι που ακολουθείται σε μια συγκεκριμένη δομή του εγκεφάλου μας, κάθε 

φορά που εγείρεται και ικανοποιείται μια επιθυμία μας.  

Σύμφωνα με τον Timothy Schroeder
13

 θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την 

επιθυμία ως «φυσικό είδος», αιτιωδώς υπεύθυνο για την πράξη, την ευχαρίστηση και 

άλλες σχετικές με την επιθυμία συνέπειες. Μάλιστα θα πρέπει να σκεφτούμε την 

ύπαρξη, τα χαρακτηριστικά και την δράση της, τόσο φυσικά όσο ένα μόριο Η2Ο στη 

φύση ή στο σώμα μας. Επιθυμούμε φυσικά, αφού βάσει των πορισμάτων των 

νευροεπιστημών, γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια μοναδική, διακριτή δομή στον 

εγκέφαλο, το λεγόμενο «σύστημα ανταμοιβής» (ή τιμωρίας), δηλαδή μια ομάδα 

κυττάρων που απελευθερώνουν τη χημική ουσία ντοπαμίνη, η οποία έχει έναν 

επιβεβαιωμένο ρόλο στην πράξη και τη διέγερση της απόλαυσης. Έλλειψη της 

συγκεκριμένης ουσίας προκαλεί κινητικά προβλήματα, όπως αυτά που εμφανίζονται 

σε ασθενείς της νόσου Parkinson, ενώ διάφορα φάρμακα και ουσίες, όπως η νικοτίνη, 

μιμούνται την δράση της
14

. Νευροαπεικονιστικές μελέτες σε ανθρώπους και ζώα  

έχουν δείξει ότι η απόλαυση προκύπτει ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης ενός 

συστήματος και επομένως δεν πράττουμε για να απολαύσουμε, αλλά απολαμβάνουμε 

αφού έχουμε πράξει, σύμφωνα με το σύστημα της ανταμοιβής, δηλαδή έχουμε 

επιτύχει ή αποτύχει στην ικανοποίηση της  επιθυμίας μας
15

. 

Το «σύστημα ανταμοιβής» (ή τιμωρίας) είναι ένας πρωτόγονος βιολογικός 

μηχανισμός μεγάλης εξελικτικής βαρύτητας, ο οποίος εμπλέκεται τόσο στην διέγερση 

                                                           
13

 O T. Schroeder είναι νευροεπιστήμονας, ενώ πολλά άρθρα του περιλαμβάνονται σε φιλοσοφικά 
περιοδικά και συλλογικές εκδόσεις.  
14

 Schroeder, Timothy, «Desire and Pleasure» στο A Companion to the Philosophy of Action, επιμ. T. O’ 
Connor, K. Sandis, UK : Wiley – Blackwell  publication, 2010,  114 -120.  
15

 Το κεντρικό θέμα είναι εδώ ότι αυτός ο μη γνωσιακά ελεγχόμενος παράγοντας πραγματοποιεί  μια 
αυτόματη βαθμονόμηση της αναμενόμενης ικανοποίησης σε μια κλίμακα (+/-), όπου θετική (+) είναι 
η μέγιστη ικανοποίηση (ή ηδονή), αρνητική (-) είναι η δυσαρέσκεια (ή οδύνη) και αδιάφορη (0) αυτή 
που δεν επιφέρει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Βλ. ό.π., 116-119, καθώς και  Schroeder Τimothy, 
«Empirical Evidence against a Cognitivist Theory of Desire and Action», στο The Nature of Desire, 
επιμ. Lauria Fr., Dionna, Julien, Oxford Press: 2017, 234-5.  
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της επιθυμίας όσο και στην εγκατάσταση μη γνωσιακά ελεγχόμενων μαθήσεων, 

δηλαδή ισχυρών προδιαθέσεων ή έξεων, κατά τον Αριστοτέλη, που εκδηλώνονται ως 

συμπεριφορικές συνήθειες (habits)
16

.  

Συνοψίζοντας τη νατουραλιστική θεώρηση, οι κανονιστικές ή αξιολογικές 

αναπαραστάσεις που έχουμε δεν αποτελούν χαρακτηριστικά της επιθυμίας. Η 

επιθυμία στην πρωταρχική φύση της απορρέει από τη φυσικότητα των σωματικών 

διεργασιών, συνδέεται με την απόλαυση, συμβάλλει στην προδιάθεση για εμπρόθετη 

πράξη, μπορεί όμως και να υπάρχει ως εσωτερική κατάσταση, χωρίς να προκαλεί 

δράση ή κάτι σχετικό, ως ένας ανεξάλειπτος μη γνωσιακά ελεγχόμενος δείκτης της 

συνάφειάς μας με τον φυσικό κόσμο
17

.  

 

γ) Η φροϋδική συμβολή και πέρα απ’αυτήν   

Έως το σημείο αυτό επιχείρησα μια αδρομερή αναδρομή στη συζήτηση για 

την επιθυμία ως αντικείμενο του φιλοσοφικού στοχασμού και, προσφάτως, του 

επιστημονικού ενδιαφέροντος. Αν λοιπόν η θεματική της επιθυμίας διεκδικεί με 

κάποιον τρόπο ένα μόνιμο μερίδιο στην πνευματική παραγωγή κάθε εποχής, τούτο 

υποθέτω ότι συμβαίνει επειδή στην επιθυμία αναγνωρίζουμε μια από την φύση της 

εκστατική δύναμη να αλλάζουμε δραστικά και δραματικά τους εαυτούς μας και τον 

κόσμο αποτελεί, ούτως ειπείν, εκείνο το ταραχώδες πεδίο στο οποίο συναρθρώνεται 

το ‘ατομικό’ με το ‘κοινωνικό’. Εάν ισχύει αυτό, τότε θα πρέπει να υποθέσουμε ότι η 

ορμέφυτη αυτή δύναμη του επιθυμείν και η κατεύθυνση που αυτή λαμβάνει κάθε 

φορά αποτελεί μια μόνιμη πηγή ερωτηματοθεσιών που αφορούν τόσο το άτομο ως 

υποκειμενικότητα όσο και το οικοδόμημα του ανθρώπινου πολιτισμού στο σύνολό 

του ως αντικειμενική πραγματικότητα. Τα ερωτήματα αυτά μπορεί να έχουν κατά 

                                                           
16

 Θεμελιώδη ρόλο στην κατανόηση της ανθρώπινης πράξης, αποδίδει και ο Hume στη συνήθεια 
(habit). O Gilles Deleuze, αναφέρεται στον Hume όταν λέει: «δεν υπάρχει πιο εκπληκτική απάντηση 
στο πρόβλημα του Εαυτού, από το ότι “είμαστε οι συνήθειες, τίποτα παραπάνω από τις συνήθειές 
μας”», βλ. Pollard Bill, «Habitual Actions», στο A Companion to the Philosophy of Action, ό.π., 76-77.  
H λακανική προσέγγιση της επιθυμίας, όπως θα δούμε, δίνει επίσης μεγάλη βαρύτητα στη  συνήθεια 
ως συναισθηματική επένδυση της λιμπιντικής (ή «λιβιδικής» που έχει επίσης χρησιμοποιηθεί;) 
ενέργειας σε συγκεκριμένα αντικείμενα, σύμβολα points de capiton, και η δυσκολία απόσυρσης ή  
αποεπένδυσης είναι μια διαδικασία πένθους που εξηγεί τον αργό ρυθμό της κοινωνικής αλλαγής.     
17 Όπως είναι φυσικό, γύρω από τις νατουραλιστικές προσεγγίσεις,  όπως του Schroeder,  υπάρχει 

λόγος και αντίλογος από την πλευρά φιλοσόφων και κοινωνιολόγων. Για παράδειγμα, ο  
Μπωντριγιάρ , που θα μας απασχολήσει εδώ, αναφέρει ότι οι νατουραλιστικές προσεγγίσεις δεν 
είναι τίποτα παραπάνω από μια επανάληψη της «παραληρηματικής αυταπάτης να ενοποιηθεί και 
πάλι ο κόσμος κάτω από μια και μόνο αρχή: […] του γενετικού κώδικα […], της βιολογικής 
επιστήμης», ενώ «το σκοπούμενο δεν έχει τίποτα το γενετικό, είναι ένα κοινωνικό και ιστορικό 
πρόγραμμα», βλ. Mπωντριγιάρ, Ζαν,  Η Συμβολική ανταλλαγή και ο Θάνατος , ό.π., 123. 
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βάση φιλοσοφικές αφετηρίες, η εμβέλειά τους όμως δεν άφησε ανεπηρέαστους 

άλλους τομείς της έρευνας για την ανθρώπινη φύση.  

Εν προκειμένω η εργασία του Φρόιντ ριζοσπαστικοποίησε όλο το 

προγενέστερο φιλοσοφικό πλαίσιο, σφράγισε μια εποχή και ενέπνευσε την παγκόσμια 

διανόηση, προσφέροντας μια καινούρια θεωρία για την ψυχική ενορμητική ζωή του 

υποκειμένου και τη συγκρότηση της συνείδησης. Οι φροϋδικές συλλήψεις παρείχαν 

τα εξηγητικά εργαλεία για την εσωτερίκευση που διενεργείται στα βάθη του 

ψυχισμού του ατόμου και έχει απόκρυφα χαρακτηριστικά για το άτομο (να μην 

αισθάνεται καν ότι τα φέρει), ενώ στις μαζικές διεργασίες τα χαρακτηριστικά αυτά   

μετασχηματίζονται σε διάφορα ιδεολογικά, ηθικολογικά προπύργια
18

. Επιπλέον,  

αναφορικά με  την επιθυμία που μας απασχολεί εδώ, εφόσον αυτή αρθρώνεται γύρω 

από ένα αίτημα που προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κοινωνικού άλλου, οι 

ψυχαναλυτικές ενοράσεις αποτελούν μέρος της παγκόσμιας πνευματικής 

παρακαταθήκης για τη διαλεύκανση της αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στο άτομο και 

την κοινωνία. Παραδειγματική και εξακριβωμένη είναι η γόνιμη αλληλεπίδραση της 

κριτικής θεωρίας με την ψυχανάλυση. Για τη Σχολή της Φρανκφούρτης  ο 

εμπλουτισμός της κριτικής θεωρίας με την ψυχολογία του βάθους ήταν αναγκαία 

συνθήκη προκειμένου να ξεπεραστεί η αδυναμία του ορθόδοξου μαρξιστικού 

οικονομισμού να εξηγήσει την κατάσταση των ευρωπαϊκών κοινωνιών του 19
ου

-20
ου

 

αιώνα, των ιστορικών φαινομένων εν γένει και να ασκηθεί κριτική στον ορθολογισμό 

της βιομηχανικής εποχής.
19

 Δεν βλέπω, λοιπόν, πώς θα μπορούσαμε να μιλήσουμε 

καθόλου για την ανθρώπινη επιθυμία δίχως να διέλθουμε μέσα από τις φροϋδικές 

εννοιολογήσεις ή τουλάχιστον να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη.  

Στο έργο Ο Πολιτισμός πηγή δυστυχίας, ο Σίγκμουντ Φρόιντ διαβλέπει την 

ουσιώδη αντιφατικότητα της ανθρώπινης επιθυμίας να ριζώνει στα δύο κύρια 

                                                           
18 Τον Φρόιντ απασχολούσε έντονα η δημιουργία των μαζικών φαινομένων στη βάση των 

προβληματισμών που είχε θέσει στο τέλος του 19ου αι. με την Ψυχολογία των όχλων ο Gustav Le 
Bon.  Στο έργο του, Τοτέμ και ταμπού (1912)  επιχειρεί μια σύζευξη της κοινωνικής ανθρωπολογίας 
και της ψυχανάλυσης, ενώ εννέα έτη αργότερα  στο Ψυχολογία των μαζών και ανάλυση του Εγώ 
(1921) μέσα από την επώδυνη εμπειρία του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εξετάζει το ξεχωριστό άτομο 
μέσα στη μάζα, αλλά και τη «μάζα μέσα στο άτομο». Εξετάζει ακόμα την πρωταρχική οικογένεια και 
τους μεγάλους μαζικούς σχηματισμούς, όπως η εκκλησία και ο στρατός, και καταλήγει στο 
συμπέρασμα, ότι στη βάση του ομαδικού δεσμού βρίσκεται η λίμπιντο, δηλαδή η απωθημένη 
ερωτική παρόρμηση, που δημιουργεί την ιδέα της ταύτισης και της δια-ψυχικής αλληλο-διείσδυσης 
των υποκειμένων. 
19

 Για μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση των σχετικών αναλύσεων των Μ. Χορκχάιμερ και  Ερ. Φρομ, 
βλ. Καβουλάκος Κων/νος, Πέρα από τη μεταφυσική και τον επιστημονισμό,  Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 
2001, 142-195. 
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αντίρροπα ορμέφυτα του Έρωτα και του Θανάτου. Επιθυμούμε παθιασμένα να ζούμε 

μαζί με τους άλλους, αναγνωρίζοντας σ’αυτή την ενότητα την ανάμνηση της δύναμης 

της αγέλης, όταν αυτή ενώνεται στο κυνήγι του άγριου ζώου ή όταν θριαμβεύει 

συνεργαζόμενη για να υποτάξει τον φυσικό κόσμο στην εξασφάλιση των δικών της 

κοινών αναγκών επιβίωσης
20

. Η ρύθμιση των σχέσεων που προκύπτουν από την 

κοινωνικότητα της αγέλης αποτελεί την απαρχή του δικαίου, και η διατήρησή της το 

στοίχημα κάθε πολιτισμού. Με τα λόγια του Φρόιντ: 

Ο πολιτισμός επιχειρεί ένα καθοριστικό βήμα όταν διενεργεί αυτή την 

αναπλήρωση της ομαδικής δύναμης. Το ουσιαστικό του γνώρισμα στηρίζεται 

στο γεγονός ότι τα μέλη της κοινότητας λιγοστεύουν τις ικανότητές τους για 

απόλαυση, ενώ το κάθε άτομο ξεχωριστά περιφρονούσε μια τέτοια 

χαλιναγώγηση
21

.  

Σύμφωνα με τον Φρόιντ, η ανάμνηση της ανεμπόδιστης και ύψιστης ηδονής, 

που κάποτε οι πρόγονοι του ανθρώπινου είδους απολάμβαναν με τη σεξουαλικότητα, 

στοιχειώνει κάθε προσπάθεια εξημέρωσης, συντηρεί την φλόγα του απόλυτου, 

σχετικοποιεί και τα πιο λαμπρά πολιτισμικά και τεχνολογικά επιτεύγματα και, στην 

καλύτερη περίπτωση, μας κάνει να δυσφορούμε μέσα στον πολιτισμό. Η δυσφορία 

στον πολιτισμό, εάν δεν λάβει το βάθος και το εύρος ενός παραληρήματος, δεν είναι 

τίποτα περισσότερο από την καθ’ όλα νόμιμη και κοινωνικά αποδεκτή νεύρωση.  

Η πρώτη φάση του πολιτισμού, ήδη από το στάδιο του τοτεμισμού, διακρίνεται 

από την απαγόρευση εκλογής οποιουδήποτε αιμομικτικού σεξουαλικού 

αντικειμένου. Πιθανόν αυτός να ήταν ο πιο κρίσιμος ακρωτηριασμός που έπαθε 

η σεξουαλική υπόσταση του ανθρώπου σε ολόκληρη την ιστορία της
22

.   

Η κοινότητα, όσες απαγορεύσεις κι αν επιβάλλει (βλ. ταμπού – Νόμος), όσες 

εξιδανικεύσεις και μετατοπίσεις κι αν σκαρφιστεί (βλ. θρησκευτικές και πολιτικές 

ουτοπίες), όσες εναλλακτικές μετουσιώσεις κι αν προσφέρει (βλ. πνευματική και 

καλλιτεχνική δημιουργία), δεν μπορεί να εξαλείψει το τραύμα της κατάπτωσης της 

σεξουαλικής λειτουργίας του ατόμου.  

 

Επομένως ο πολιτισμός προϋποθέτει ως πεδίο εφαρμογής του την έμφυτη βία, 

την τάση του ανθρώπου να περιφρονεί κάθε είδους χαλινό της επιθυμίας του. Είναι δε 

                                                           
 
20

 Φρόιντ, Σίγκμουντ,  Ο Πολιτισμός πηγή δυστυχίας, μτφρ. Ελένη Καλκάνη, Αθήνα: Δαμιανός, χ.χ. , 
68-69.   
21

 Ό.π. 79 
22

 Ό.π. 98-99. 
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τόσο δραστική και ευφυής η παρέμβαση του πολιτισμού, ώστε ενσωματώνει μια 

μορφή βίας ως αποδεκτή, δημιουργώντας το δίκαιο. Το δίκαιο, αν και υπάρχει η τάση 

αυτό να ξεχνιέται, είναι πάντα η «έκφραση της επιθυμίας μιας μικρής κοινότητας 

(μίας κάστας, τάξης ή ενός έθνους)» επί ενός άλλου, παρεκκλίνοντος ατόμου ή άλλης 

εχθρικής κοινότητας, που είναι έτοιμο/η να καταφύγει στη βίαιη δύναμη.  

Το οριστικό επακόλουθο θα είναι, δίχως άλλο, η δημιουργία ενός δικαίου όπου 

όλοι –ή τουλάχιστον όλα τα μέλη της κοινότητας που μπορούν να εγκρίνουν την 

κοινότητα– συντελούν θυσιάζοντας τις ατομικές ορμέμφυτες παρορμήσεις τους 

και που, από την άλλη πλευρά, αυτό το δίκαιο δεν επιτρέπει σε κανένα μέλος να 

γίνει θύμα της βίαιης δύναμης, εκτός από αυτά που δεν αναγνωρίζουν αυτό το 

δίκαιο.  

Υπάρχει, επομένως, σύμφωνα με τον Φρόιντ, ένα όριο στη δευτερογενή 

διαδικασία του εκπολιτισμού, η οποία ποτέ δεν θα μπορέσει να γίνει ολοσχερής, 

δίχως να συνεπιφέρει μια αλλοίωση τεραστίων διαστάσεων στις πρωτογενείς 

διαδικασίες, στις οποίες ανήκει η ανθρώπινη επιθυμία. Το όριο αυτό φανερώνεται 

στην αντίρροπη δύναμη του Θανάτου. Είναι τότε που οι άλλοι μάς γίνονται αφόρητοι. 

Είναι αυτή η δύναμη του Θανάτου που διασπά την ενότητα, αμφισβητεί κάθε 

παγίωση, εκτρέπει την κανονικότητα, προκαλεί ρήξεις. Εξαιτίας της θα υπάρχει 

πάντα ένα ανεξάλειπτο κατάλοιπο της ατομικής αυθαιρεσίας που κατ’ ευφημισμό 

ονομάζουμε ‘ανθρώπινη ελευθερία’
23

.  

Όπως θα δούμε, στη λακανική θεωρία της επιθυμίας αυτός ο ακρωτηριασμός 

(ή ευνουχισμός) δεν εντοπίζεται κυρίως στη σεξουαλικότητα του ατόμου, αλλά είναι 

εξίσου βαθιά ή και βαθύτερη, διότι συμβαίνει με την έναρξη της διαδικασίας της 

συμβολοποιητικής λειτουργίας είναι η ίδια η γλωσσική υποταγή του ατόμου στο 

Όνομα του Πατρός, που συμβαίνει με την εισδοχή του βρέφους στον κόσμο των 

ομιλούντων όντων ενώ στο έργο του Μπωντριγιάρ αυτή η τομή, που αντιπαραθέτει 

τις δευτερογενείς στις πρωτογενείς διαδικασίες, τίθεται σε κριτική αμφισβήτηση, στη 

μια ή στην άλλη εκδοχή της.  

Παραμένοντας για λίγο ακόμη στον Φρόιντ, αυτό το τρομερό όσο και 

απαισιόδοξο –κατά μια ανάγνωση– σχήμα της πάλης και της εναλλαγής των δύο 

ορμέμφυτων δυνάμεων διαθέτει μια εξηγητική ευρύτητα ικανή να εξηγήσει τόσο τις 

διάφορες πλοκές της ιστορίας της ανθρωπότητας, αλλά κυρίως τις κοινότοπες, τις 

                                                           
23

 Ό.π. 80-81. 
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«μπανάλ» εκδηλώσεις του κακού
24

. Καταλήγει έτσι να διατηρεί στον πυρήνα του, 

παρ’ όλα αυτά, έναν τόνο αισιοδοξίας για τη μεταμορφωτική δύναμη του 

απρόβλεπτου (ή του θαύματος), που ενυπάρχει στην ανθρώπινη επιθυμία. 

Προϋποθέτει την ύπαρξη ενός πραγματικού κόσμου, τον οποίο αξίζει κανείς να 

καταστρέψει για να… ή την πίστη στην αναπαραστατική δύναμη των σημείων να 

παριστάνουν κατά το μάλλον ή ήττον πιστά μια πραγματικότητα, έστω ανοίκεια, την 

οποία αναγνωρίζουμε ως εγκοσμιότητα. Η επιθυμία τότε, μέσα από όλες τις 

διαβαθμίσεις και τις τροπικότητές της, διατηρεί τον στόχο της: εντός του 

αναπτύγματος ατόμο-κόσμος,  φανταστικό-πραγματικό, όσο το άτομο αντιστέκεται 

στην πλήρη και εξαλειπτική δύναμη του κόσμου ή της κοινότητας πάνω του και όσο 

ο κόσμος διατηρεί ως ενδιαίτημα του ανθρώπου μια υπόσταση ανεξάρτητη από τον 

ίδιο, η επιθυμία έχει νόημα.  

Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι γίνεται εάν το ανάπτυγμα αυτό έχει 

διασαλευτεί, εάν έχουμε διαβεί τον Ρουβίκωνα της εξάλειψης του πραγματικού και 

της αντικατάστασής του από το υπερπραγματικό; Εάν τόσο η «αρχή της 

πραγματικότητας» όσο και η «αρχή της ηδονής» (Freud) έχουν ξεπεραστεί αμφότερες 

μέσα στην προσομοίωση. Ο Μπωντριγιάρ, ως «προφήτης» θα μας πει ότι εάν από την 

ανθρώπινη επιθυμία απομένει μόνο ένα φάντασμα, αβαθές κι αυτό μέσα στην 

τρομακτική υλικότητά του, τότε έχουμε ξεμπερδέψει με το νόημα. Μέσα σε μια 

τρελή αντιμεταθεσιμότητα, όλα τα σημεία μπορούν να αντιμετατίθενται μεταξύ τους 

σε μια αδιάφορη εξάλειψη των ορίων.  

 

Η παρούσα εργασία επιθυμεί (!) να διαλευκάνει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις αυτής της αντιμεταθεσιμότητας, μέσα από τις περιπέτειες που 

επιφυλάσσει στην επιθυμία η ύστερη νεωτερικότητα.  Η μελέτη μου θα κινηθεί στους  

άξονες που χαράσσει το έργο δύο Γάλλων στοχαστών, του Ζακ Λακάν (Jacques 

Lacan, 1901-1981) και του Ζαν Μπωντριγιάρ (Jean Baudrillard, 1929 -2007), οι 

οποίοι επηρεάστηκαν από  το κλίμα της πολιτικής και ιδεολογικής αμφισβήτησης της 

δεκαετίας του ’60, στη Γαλλία. Αμφότεροι, αν και προέρχονται από διαφορετικούς 

                                                           
24

 Θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ τον κίνδυνο της απλουστευτικής όσο και αφελούς αναγωγής του 
κοινωνικού στην ψυχανάλυση, κίνδυνο τον οποίο δεν απέφυγαν ιδίως οι φροϋδομαρξιστικοί κύκλοι. 
Βλ. Σταυρακάκης Γιάννης, Ο Λακάν και το Πολιτικό, μτφρ Κιουπκιόλης Αλέξανδρος, Αθήνα: Ψυχογιός, 
2017,  19-20, βλ. στο ίδιο, υποσημ. 1, 36. 
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χώρους, –ο Λακάν
25

 ήταν ψυχίατρος και στη συνέχεια ψυχαναλυτής, ενώ ο 

Μπωντριγιάρ ξεκίνησε ως καθηγητής γερμανικής φιλολογίας και στη συνέχεια 

καθιερώθηκε ως κοινωνιολόγος και φιλόσοφος– είναι από τους τελευταίους που 

διεκδικούν, και νομίζω επάξια, τον τίτλο της πρωτότυπης ματιάς πάνω στα πράγματα. 

Δεν γνωρίζω αν οι δύο άνδρες συναντήθηκαν κάποτε, αν συνομίλησαν  ή έστω αν 

αντάλλαξαν κάποιες απόψεις
26

, πάντως υπάρχει ένα εκ πρώτης όψεως ευδιάκριτο 

κοινό στοιχείο: είναι και οι δύο σκεπτικιστές, εικονοκλάστες και αιρετικοί φωνές 

διαφορετικές μεταξύ τους που όμως αμφισβητούν με δυναμισμό τα ορθόδοξα 

κατεστημένα στον χώρο της φροϋδικής ψυχανάλυσης και της μαρξιστικής 

κοινωνιολογίας αντίστοιχα. Αμφότεροι επιδιώκουν έναν δια ζώσης διάλογο με το 

κοινό τους σε σεμινάρια και διαλέξεις
27

, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που ο λόγος 

τους σοκάρει ή γίνεται σκόπιμα σκοτεινός και αποφθεγματικός
28

.  

Όσον αφορά την σχέση τους με την πολιτική, ο μεν Μπωντριγιάρ φαίνεται να 

συμμετέχει ενεργά στα γεγονότα του Μάη του ’68 και είναι υπέρ της βίαιης 

εξέγερσης, ενώ ο Λακάν χαρακτηρίζεται ως συντηρητικός και απολιτικός, και η 

σχέση του με την εξέγερση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έντονη έως και 

δύσκολη
29

. Ωστόσο, αναζητώντας το ουσιώδες πολιτικό-κοινωνικό αποτύπωμα της 

σκέψης των δύο στοχαστών διακρίνουμε και εδώ αξιοσημείωτες ομοιότητες. Ο μεν 

Λακάν, αν και δεν παύει ποτέ να αντλεί εμπειρικό υλικό από την κλινική πράξη της 

ψυχανάλυσης και να υπόκειται στους περιορισμούς της μη αναγωγιμότητας της 

ψυχαναλυτικής πράξης στο πεδίο του κοινωνικού και το αντίστροφο, δέχεται ωστόσο 

                                                           
25

 Ένα ευσύνοπτο βιογραφικό σχεδίασμα για τον Λακάν μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος, ό.π., 32-
35. 
26

 Θα ήμουν ευγνώμων εάν κάποιος πιο έμπειρος και επιμελής από την μετριότητά μου μελετητής  
μού υποδείκνυε τη βιβλιογραφία μιας σχετικής συνάντησης–διαλόγου.  
27

 Είναι γνωστό ότι μεγάλο μέρος της διδασκαλίας του Λακάν περιλαμβάνεται στα 27 περίφημα 
σεμινάρια που παρέδωσε στην διάρκεια περίπου μιας 20ετίας στο καλλιεργημένο κοινό του 
Παρισιού, που αποτελούνταν από ακαδημαϊκούς, ψυχαναλυτές, κοινωνιολόγους, καλλιτέχνες κ.ά., 
βλ. ό.π., 32-35. Ενώ ο Μπωντριγιάρ αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της καριέρας του δίνοντας διαλέξεις 
σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής, βλ. Ρέγγας Στέφανος, Εισαγωγή, στο Baudrillard 
Jean, Ομοιώματα και Προσομοίωση, μτφ. Ρέγγας Στέφανος, Αθήνα : Πλέθρον, 2019,  9.  
28

 «Η γυναίκα δεν υπάρχει», θα πει ο Λακάν, σηκώνοντας κύματα διαμαρτυριών από τις φεμινιστικές 
οργανώσεις. Για τις δυσκολίες,  τη σκόπιμη ερμητικότητα, το ύφος και τις ερμηνευτικές προκλήσεις 
του λακανικού λόγου, βλ. Σταυρακάκης, Ο Λακάν και το πολιτικό, ό.π., 24-28. Και ο Μπωντριγιάρ, 
υποστηρίζοντας ότι «ο Πόλεμος του Κόλπου δεν έγινε ποτέ», θα χαρακτηριστεί  πολιτικά και ηθικά 
ανεύθυνος, επειδή με τη δήλωσή του αυτή φαίνεται να αγνοεί την πραγματικότητα των σκοτωμών 
και της οδύνης. Η απάντηση του Μπωντριγιάρ αντιγυρίζει την κατηγορία στο ίδιο το σύστημα που 
μπερδεύει το μήνυμα με τον αγγελιοφόρο και αποκαλύπτει ότι είναι το ίδιο που υποδαύλισε την 
αβεβαιότητα, η οποία διαποτίζει τα πάντα σήμερα. 
29

 Βλ. Σταυρακάκης Γιάννης Η Λακανική Αριστερά, Ψυχανάλυση, Θεωρία, Πολιτική, μτφρ. 
Κιουπκιόλης Αλεξανδρος, Αθήνα : Σαββάλας, 2012,  18-19. 
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αξιοσημείωτες επιρροές  από πολλά φιλοσοφικά ρεύματα και εντέλει απέχει πολύ από 

το να υιοθετεί ένα ατομικιστικό, ανιστορικό, ουσιοκρατικό μοντέλο, τόσο για το 

άτομο όσο και για την κοινωνία. Συλλαμβάνει την υποκειμενικότητα ως 

κοινωνικοπολιτικά διαμορφωμένη, ανοίγοντας νέους δρόμους για την κατανόηση του 

αντικειμενικού, το οποίο είναι κι αυτό εξαρχής συγκρουσιακό, ασταθές και 

ελλειπτικό
30

. Ο δε Μπωντριγιάρ, όπως έχει λεχθεί, «υιοθετεί την οπτική γωνία του 

αντικειμένου έναντι αυτής του υποκειμένου»
31

.  Κατά την πρώτη περίοδο της σκέψης 

του ακολουθεί την προβληματική που είχε περιγραφεί από τον Λούκατς και τη Σχολή 

της Φρανκφούρτης σε σχέση με την πραγμοποιημένη συνείδηση και, εξερευνώντας 

την ανάδυση της καταναλωτικής κοινωνίας μεταπολεμικά, επισημαίνει την 

εξαφάνιση του υποκειμένου της επαναστατικής αλλαγής, στον βαθμό που το σύστημα  

παραγωγής προϊόντων έχει αντικατασταθεί από το μιντιακό σύστημα παραγωγής 

σημείων και ο προλετάριος έχει γίνει καταναλωτής.  

Αυτή όμως η φάση δεν θα κρατήσει για πολύ. Σύντομα, από τα μέσα της 

δεκαετίας του ’70, ο Μπωντριγιάρ αντιλαμβάνεται ότι οι μοντέρνες κοινωνίες που 

αρθρώνονταν γύρω από την παραγωγή και την κατανάλωση φτάνουν στο τέλος τους 

ως μεταμοντέρνες, οι κοινωνίες οργανώνονται γύρω από την προσομοίωση και το 

παιχνίδι των εικόνων. Αυτό επιφέρει μια θεμελιώδη αλλαγή στη συγκρότηση του 

κοινωνικού-αντικειμενικού κόσμου, καθώς δίπλα στην πραγματικότητα προβάλλει 

ένα νέο επίπεδο, αυτό που ονομάζει υπερ-πραγματικό. Πρόκειται για τον θρίαμβο του 

αντικειμένου: το όμορφο πιο όμορφο από το όμορφο της μόδας, το σεξ περισσότερο 

σεξουαλικό από το σεξ στην πορνογραφία, το πραγματικό πιο πραγματικό από το 

πραγματικό στη τηλεόραση. Στο επίπεδο του υπερ-πραγματικού τα σημεία έχουν 

αυτονομηθεί, «τα σύμβολα έχουν πεθάνει», οποιαδήποτε αλήθεια και βεβαιότητα 

είναι αδύνατα. Βρισκόμαστε μπροστά σε άλλη μια συλλογική φαντασίωση ή μήπως  

μπροστά σε μια στιγμή εξάρθρωσης του συμβολικού;   

Συνοψίζοντας, ο Μπωντριγιάρ υιοθετεί τη λακανική εννοιολόγηση του 

συμβολικού, του φαντασιακού και του πραγματικού, αναδιατάσσει όμως τα 

συστατικά αυτά σε διαφορετική προοπτική, συγκλίνοντας, κατά τη γνώμη μου κυρίως 

στο ύστερο έργο του, με αδιέξοδα των Αντόρνο και Χορκχάιμερ στη Διαλεκτική του 
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 Σταυρακάκης, Γιάννης,  Ο Λακάν και το πολιτικό, ό.π., 26 κ.ε.  
31

 Βλ. Ρέγκας, Στέφανος, Εισαγωγή , στο Baudrilliard J. , Ομοιώματα και Προσομοίωση, ό.π., 9. 
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Διαφωτισμού
32

. Καταγράφεται έτσι μια σαφής διαφοροποίηση ανάμεσα στους δύο 

στοχαστές: ενώ τον Λακάν διαδέχεται μια πληθώρα επιγόνων, δημιουργώντας την 

λακανική σχολή της ψυχανάλυσης σε κλινικό επίπεδο, και  ασκεί επιρροή στην σκέψη 

σύγχρονων στοχαστών για την γόνιμη ενσωμάτωση των λακανικών ιδεών με σκοπό 

τη  διατύπωση της πολιτικής θεωρίας της αριστεράς στο φιλοσοφικό-θεωρητικό 

επίπεδο, ο Μπωντριγιάρ, εκτός από την εφήμερη λάμψη και την επιρροή που άσκησε 

σε αναρχοαριστερούς κύκλους διανοουμένων, παραμένει στο περιθώριο. Πέρα όμως 

από την περιθωριοποίηση που ίδιος, ως ένα σημείο, επέλεξε για τις ιδέες του, 

απομένει σε εμάς να ανακαλύψουμε έναν γόνιμο πυρήνα αλήθειας σε αυτές και να τις 

οικειωθούμε, στον βαθμό που αναγνωρίζουμε ότι φωτίζουν κάτι από την ζοφερή 

πραγματικότητα του μεταμοντέρνου κόσμου.  

 

Κλείνοντας την εισαγωγή μου, και για τον καλύτερο προσανατολισμό του 

αναγνώστη, θέλω να επισημάνω ότι  το ενδιαφέρον που διαπερνά αυτή την εργασία,  

καθώς και τα συναφή ερωτήματα που προκύπτουν, δεν είναι αμιγώς θεωρητικό: 

Θεωρώ ότι η λακανική θεωρία, στον βαθμό που αποκηρύσσει τον δογματικό λόγο και 

αποστρέφεται τις δυσκαμψίες, διανοίγει πράγματι ένα πεδίο διαλόγου ανάμεσα σε 

θεωρητικούς που ανήκουν στο ευρύτερο φάσμα της αμφισβήτησης του δεδομένου, 

ύστερου καπιταλισμού, όπως η Chantal Mouffe, ο Εrnesto Laclau, o Slavoi Žižek, η 

Judith Butler, ο Γιάννης Σταυρακάκης κ.ά, κι απ’ αυτή την άποψη εγγράφεται στο 

φάσμα μιας κριτικής θεωρίας του 21
ου

 αιώνα. Χρησιμοποιώ, λοιπόν, το δοσμένο 

γενικό θεωρητικό πλαίσιο της λακανικής θεωρίας ως σημείο αναφοράς για τον 

προσανατολισμό στο επίπεδο του κοινωνικού και το έργο του Μπωντριγιάρ ως όριο 

δοκιμής για την ριζοσπαστικότητα των ιδεών της. Ασφαλώς θα μπορούσε κανείς να 

υποδείξει την ύπαρξη κι άλλων τέτοιων ορίων, (όπως ο Γκουαταρί ή ο Ντελέζ… 

κλπ.), όμως ένα τέτοιο εγχείρημα υπερβαίνει κατά πολύ και τα όρια της εργασίας και 

τις δυνατότητές μου. Αναζήτησα, λοιπόν, εάν στη δεδομένη κοινωνικο-πολιτική 

πραγματικότητα και στον εκφερόμενο γύρω απ’αυτήν λόγο, υπάρχει μια 

«πρόσχωση», στην οποία δύο θεωρητικές όχθες θα μπορούσαν να επεκταθούν ίσως  

η  προβληματική της επιθυμίας, όπως παραδειγματικά διαγράφεται στο λακανικό 

                                                           
32

 Ο Μπωντριγιάρ αφιερώνει ένα κεφάλαιο (Περί μηδενισμού) στο Ομοιώματα και Προσομοίωση, 
όπου δηλώνει «Είμαι μηδενιστής» και μάλιστα με δυο τρόπους: με τον τρόπο του 19

ου
 αιώνα, της 

απομάγευσης του κόσμου και της καταστροφής των φαινομενικοτήτων, και με τον τρόπο του 20
ου

 
αιώνα, της  διαφάνειας και της καταστροφής του νοήματος, βλ. Baudrillard Jean, ό.π., 235-242. 
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σχήμα κι έτσι όπως αυτή τείνει να γίνει ένα νέο είδος παγίωσης στο κοινωνικό 

φαντασιακό, να προσφέρει μια τέτοια δυνατότητα.     

Μένει ακόμα κάτι να ειπωθεί:  η  δεδομένη δυσκολία που ενέχει η παράλληλη 

συνανάγνωση δύο στοχαστών που κινήθηκαν σε διαφορετικά πεδία, καθώς και ο 

κίνδυνος διολίσθησης σε ανεπίτρεπτες αναγωγές και συγχύσεις, είναι δύο περιορισμοί 

που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποδοθούν στο έργο ενός εκάστου, αλλά στη 

μερικότητα αυτή της εργασίας η οποία ενσωματώνεται ως αδυναμία και αποτελεί 

μέρος  της. Η ανάγνωση του Λακάν, όπως παραδέχονται οι μελετητές του έργου του, 

έχει τις εγγενείς δυσκολίες της επιπρόσθετα σ’αυτές η δική μου ανάγνωση του 

Λακάν δεν είναι πρωτογενής (κι αυτό συνιστά μια επιπλέον πιθανή αδυναμία της 

εργασίας μου), αλλά γίνεται μέσω του έργου του Γιάννη Σταυρακάκη και της δικής 

του εμβριθούς και έγκυρης προσέγγισης στις λακανικές έννοιες – αυτό όμως ίσως να 

είναι επίσης μια μοναδική δικλείδα ασφαλείας για μένα.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

 

α) Γιατί να ασχοληθεί κανείς με την επιθυμία σήμερα;  Όψεις του κοινωνικού 

πλαισίου 

 

Θα ήθελα να αρχίσω με την επισήμανση ενός εμπειρικού γεγονότος που λαμβάνει 

γενικά, οριζόντια χαρακτηριστικά και τείνει να ενσωματωθεί στην καθημερινή 

πρακτική ως αυτονόητο: διενεργούνται σήμερα ποικίλες έρευνες των επιθυμιών και 

των προτιμήσεων ενός κοινού, που στο σύνολό του ταυτίζεται με το «κοινωνικό 

σώμα». Ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγέλματος, μορφωτικού επιπέδου, τόπου διαμονής 

και τόπου καταγωγής, κουλτούρας και υπο-κουλτούρας, οικονομικής και 

οικογενειακής κατάστασης, ενδιαφερόντων, πολιτικών και θρησκευτικών 

πεποιθήσεων, όλοι (εκτός ίσως από ελάχιστες εξαιρέσεις), εγνωσμένα ή ανεπίγνωστα, 

γινόμαστε τα υποκείμενα μιας «κοινωνιομετρικής»
33

 ομογενοποίησης. Καλούμαστε 

δηλαδή, μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, που δίνει αυτήν τη δυνατότητα, να 

ανταποκριθούμε σε ένα δίκτυο αναφορών, τα ύφη και οι μέθοδοι του οποίου μπορεί 

να ποικίλλουν από το αυστηρό, επιστημονικό έως το ευτράπελο των 

ερωτηματολογίων του ποδαριού. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις αρκεί και μόνο το 

«ηλεκτρονικό αποτύπωμα» κάποιου για τούτη την αναφορά. Οι εμφανείς - πρακτικοί 

σκοποί αυτών των συλλογών-καταγραφών μπορεί να ποικίλλουν επίσης: από την 

δημιουργία   της τεχνητής νοημοσύνης και τις εφαρμογές των «έξυπνων» συσκευών 

έως το λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος στην αγορά, την προώθηση των πωλήσεων 

μιας εταιρείας ή τον σχεδιασμό της πολιτικής εκστρατείας κάποιου/κάποιας 

πολιτευόμενου/όμενης κ.ά. Η παραφιλολογία θέλει να υπάρχουν και άλλοι 

αδιαφανείς ή/και σατανικοί σκοποί παγκόσμιας συνομωσίας, δεν πρόκειται όμως 

γι’αυτό. Την τάση αυτή, της συλλογής και καταγραφής των γνωμών, των γούστων, 

των αιτημάτων, θα μπορούσαμε να την κατανοήσουμε ως ουδέτερο, παρεπόμενο 
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 Ο όρος «κοινωνιομετρική» είναι παρμένος από τον Μπωντριγιάρ, ο οποίος τον χρησιμοποιεί για 
να σημάνει αφενός το σύνολο συμπεριφορών κατανάλωσης, δαπάνης, μόδας και δια μέσου αυτών 
της επικοινωνίας με τους άλλους και, αφετέρου, τη διαδικασία διηνεκούς ανακύκλωσης υπό τον 
κώδικα της «προσωποποίησης», όπου το πρόσωπο εξαφανίζεται προς όφελος της προσωποποίησης, 
βλ. Mπωντριγιάρ, Ζαν, H Καταναλωτική Κοινωνία, οι μύθοι της, οι δομές της, μτφρ. Τομανάς Βασίλης, 
Θεσσαλονίκη, 2000,  216 -217. 
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χαρακτηριστικό της λεγόμενης «κοινωνίας της πληροφορίας», όπου πλέον η 

πληροφορία γίνεται συνώνυμη της γνώσης
34

.   

Τα θέματα πάντως που προκύπτουν απ’αυτή την «κοινωνιομετρική» 

ομογενοποίηση δεν είναι αμελητέα, τουναντίον είναι καθοριστικής σημασίας, τόσο 

για τη δημόσια όσο και για την ιδιωτική σφαίρα. Στον δημόσιο χώρο ευνοείται η 

δημιουργία μιας τηλεματικής δημοκρατίας, χωρίς την επί της ουσίας εμπλοκή του 

πολίτη στον δημόσιο διάλογο, χωρίς «την παρεμβολή πολιτικών αντιπροσώπων, άρα, 

βασικά κατά μόνας, χωρίς την αυτοπρόσωπη συμμετοχή των πολιτών σε δημόσιες 

διαβουλεύσεις, σε οποιαδήποτε πραγματική συλλογικότητα»
35

.  Παράλληλα με τον 

μαρασμό των συλλογικών μορφών της οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής 

εκπροσώπησης, το κοινωνικό υποκείμενο εξατομικεύεται και δεν αισθάνεται 

αναγκασμένο να λειάνει τη γνώμη («δόξα») του, να περιστείλει ή να μορφοποιήσει 

την απαίτησή του, ως αποτέλεσμα της συνάφειάς του με τους πραγματικούς άλλους.  

Την ίδια στιγμή, παραδόξως, τίθενται διαρκώς με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, 

ζητήματα άρσης της ιδιωτικότητας του βίου και επέκτασης της επιτήρησης του 

πληθυσμού.  

Αυτό όμως που κυρίως θα πρέπει να σκεφτούμε εδώ, είναι ότι όλα τα 

παραπάνω κατανοούνται εις βάθος εάν τα εξετάσουμε υπό το πρίσμα της γνωστής 

φράσης του Μακλουάν (McLuhan): «το μέσον είναι το μήνυμα». Παρότι το 

περιεχόμενο της «κοινωνιομετρικής» αυτού του τύπου μπορεί να ποικίλλει, 

συντηρώντας ένα προπέτασμα ελευθερίας της έκφρασης και πλουραλισμού των 

μηνυμάτων, είναι ο τρόπος «της άρθρωσης του ίδιου του μέσου, που επιβάλλει έναν 

ορισμένο τύπο συλλογιστικής η οποία εξουδετερώνει το πολλαπλό και 

μεταβαλλόμενο περιεχόμενο των μηνυμάτων και το αντικαθιστά με τους δικούς της 

επιτακτικούς καταναγκασμούς νοήματος»
36

.    

Ποιοι είναι αυτοί οι «επιτακτικοί καταναγκασμοί νοήματος»; Στην 

προκειμένη περίπτωση είναι, αφενός  η συστηματική καλλιέργεια της αμεσότητας και 

της άρσης κάθε εμποδίου, προκειμένου το αίτημα ή η επιθυμία να μεταβιβαστεί στον 

παραλήπτη, όπου ο παραλήπτης θεωρείται μια αφηρημένη κοινότητα επαϊόντων, 

                                                           
34

 Για μια αναλυτική παρουσίαση των εννοιών και των μετασχηματισμών που υποκρύπτονται στους 
όρους «κοινωνία της γνώσης» και «κοινωνία της πληροφορίας» στο στάδιο του 
παγκοσμιοποιημένου φιλελεύθερου καπιταλισμού, με την επισήμανση του ταξικού χαρακτήρα τους, 
βλ. Σταμάτης Γιώργος, Η αβέβαιη κοινωνία της γνώσης,  Αθήνα:  Σαββάλας, 2005,  111-169. 
35

 Ό.π.  112.  
36

 Μπωντριγιάρ, Ζ.,  Η καταναλωτική κοινωνία, ό.π., 151-152. 
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τεχνοκρατών ή και πολιτικών οι οποίοι, με έναν πατερναλιστικό τρόπο, είναι τάχα 

επιφορτισμένοι με τη λήψη, την επεξεργασία και την ικανοποίηση του 

αιτήματος/επιθυμίας. Αφετέρου, αυτή η συστηματική εμπλοκή αποτελεί συνάμα μια 

εκγύμναση για το άτομο, το οποίο οφείλει να διατυπώνει παντού και για τα πάντα την 

γνώμη του, την αρέσκεια ή την απαρέσκειά του, να βρίσκεται σε μια διαρκή 

υπερδιέγερση της περιέργειάς του και πάνω απ’όλα να  επιδιώκει  τον εμπλουτισμό 

και τη βελτίωση της καθημερινής ατομικής εμπειρίας του
37

. Η παθητικότητα 

νοηματοδοτείται εκ νέου: όποιος αρκείται σ’αυτό που είναι και στη μερικότητά του, 

όποιος δεν συντονίζει τα βήματά του στον στροβιλισμό των ερωταπαντήσεων, 

διατρέχει τον κίνδυνο να είναι ακοινωνικός. Όλα τα παραπάνω προβάλλουν ως τα 

σύγχρονα καθήκοντα του πολίτη που εμψυχώνουν ένα περιβάλλον δημοκρατίας  μετά 

την δημοκρατία.  

Εάν όμως υπάρχει η πιθανότητα/δυνατότητα ορισμένες διαδικασίες που 

θεωρούνται κατεξοχήν «κοινωνικές», όπως συμβαίνει να είναι οι οικονομικές, οι 

πολιτικές, οι γλωσσικές, οι πολιτιστικές, οι σεξουαλικές, ακόμα και οι επιστημονικές, 

να προχωρήσουν σε μια άμεση μετάδοση, όπως επιβάλλει ο αμεσοεπικοινωνιακός 

τρόπος, σύμφωνα με την καθαρή τους εμμένεια και όχι σύμφωνα με τους όρους της 

υπερβατικότητας και της αναφοράς τους, τότε οι διαδικασίες αυτές δεν περνούν από 

τη διαμεσολάβηση ενός κοινωνικά παραγόμενου νοήματος γίνονται α-νόητες και 

εμείς βρισκόμαστε εξολοκλήρου μέσα στην επικράτεια της απόλαυσης. «Όλα όσα 

αντιπαρέρχονται τη διαμεσολάβηση είναι πηγή απόλαυσης», θα μας πει ο 

Μπωντριγιάρ στην Διαφάνεια του Κακού
38

, και οι συνέπειες αυτού του γεγονότος 

αρχίζουν –όπως ήδη ανέφερα– να εκρήγνυνται στο επίπεδο του κοινωνικού, με 

αδιόρατες προς το παρόν συνέπειες
39

.    

Όσον αφορά στον κοινωνικό έλεγχο, αυτός  επιτυγχάνεται στην εντέλεια, 

καθώς ο καθένας αισθάνεται γοητευμένος και ταυτόχρονα υποχρεωμένος να 

απαντήσει στην κλήτευση του μέσου και έτσι να ενταχθεί στη σφαίρα του 

                                                           
37

 Η παλιά «καλή» αποταμίευση αλλάζει νόημα. Ο καθείς υποχρεούται να αυξάνει το «πουγκί» των 
προσωπικών του εμπειριών. Η αποδοχή των γνωστών cookies από τους χρήστες των δικτύων γίνεται 
στο όνομα της  μεγιστοποίησης της εμπειρίας, κλπ.  
38

 Baudrilliard, Jean. Η Διαφάνεια του Κακού, ό.π. 86-87. 
39

 Για παράδειγμα, υπό αυτό το πρίσμα μπορούν να ιδωθούν οι αυξανόμενες δυσκολίες στην 
εκπαιδευτική πράξη –μια κατ’εξοχήν πράξη διαμεσολάβησης- οι οποίες δυστυχώς δεν 
θεματοποιούνται ως τέτοιες, αλλά ανάγονται είτε στο διευρυμένο φυσικό επίπεδο του φάσματος 
του αυτισμού υπό τον γενικό τίτλο «μαθησιακές δυσκολίες» (δυσλεξία, δυσπροσαρμοστικότητα, 
υπερκινητικότητα κλπ), δημιουργώντας μια πληθώρα νέων κατατμημένων ειδικοτήτων, είτε στο 
οικονομικό επίπεδο της υποχρηματοδότησης και της επιλεγμένης διάθεσης των κρατικών πόρων .  
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ολοκληρωμένου κυκλώματος ερώτηση/απάντηση. «Από την πιο μικρή διαζευκτική 

μονάδα (το μόριο ερώτηση/απάντηση) μέχρι το μακροσκοπικό επίπεδο των μεγάλων 

συστημάτων που διέπουν την οικονομία, την πολιτική, την παγκόσμια συνύπαρξη, η 

μήτρα δεν αλλάζει: είναι πάντα το 0/1, η δυαδική τομή που επιβεβαιώνεται ως η 

μεταστάσιμη ή ομοιοστατική δομή των σημερινών συστημάτων»
40

.  

Εάν, επομένως, δεχθούμε ότι δεν υπάρχει μια προϋπάρχουσα ουσία που να 

συνέχει το κοινωνικό, την οποία εμείς θα ήμασταν επιφορτισμένοι να ανακαλύψουμε, 

αλλά ότι η κοινωνική ομογενοποίηση συν-τελείται, με πρώτη πράξη αυτής της 

συντελεστικότητας την απόκρυψη και την ουσιοποίησή της, τότε η χειραγώγηση που 

επιχειρείται διαχρονικά από κάθε εξουσιαστική δομή προκειμένου αυτή η δομή να 

επιτύχει μια υποταγή πλέον αυτής που προκύπτει από την άσκηση της ωμής βίας –η 

οποία εύκολα θεματοποιείται και καταγγέλλεται, διότι εδράζεται στη φυσικότητα και 

στο φυσικοποιημένο δίκαιο των δικαιωμάτων–, θα πρέπει να είναι τόσο οριζόντια και 

δραστική, ει δυνατόν καθολικεύσιμη έως τις παρυφές του κοινωνικού, ώστε οι 

αξιολογικές κρίσεις να μην είναι ικανές να ταράξουν τη γαλήνη της. Όσο δηλαδή 

υπάρχουν ικανές αξιολογικές κρίσεις, υπάρχει πάντα η πιθανότητα μια συγκεκριμένη 

χειραγώγηση να έρθει σε σύγκρουση με την πραγματικότητα που αυτές οι 

αξιολογικές κρίσεις εκπροσωπούν, και να εκπέσει. Εφόσον όμως στην προκειμένη 

περίπτωση η ομογενοποίηση του κοινωνικού συντελείται επί της αρχής της 

απόλαυσης (ή μήπως πρέπει να πούμε της  «υπερ-απόλαυσης»;), λαμβάνοντας όλα τα 

χαρακτηριστικά της ρευστότητας και της αντιμεταθεσιμότητας μιας επιθυμίας στον 

άξονα 0/1 και του υποκειμενισμού που στερείται αναφορικότητας, τότε προκύπτει το 

ερώτημα εάν μπορούμε να μιλάμε ακόμα για χειραγώγηση με την κλασική έννοια και 

σε ποια βάση μπορούν στηριχθούν οι αξιολογικές μας κρίσεις ή εάν αυτές μπορούν 

να υπάρξουν καθόλου.  

Το σύνθημα του Μάη του ’68 «πάρτε τις επιθυμίες σας για πραγματικότητα», 

γεννήθηκε εντός  του κομφορμισμού της κοινωνίας των καταναλωτών, εναντίον της 

οποίας διατυπώθηκε, και είχε ένα κοινωνικό ανατρεπτικό νόημα, καθόσον υπέθετε 

ότι η εξουσία παρέμενε πιστή στην «αρχή της πραγματικότητας» και η επανάσταση 

στην «αρχή της επιθυμίας», έτσι ώστε οι δύο πόλοι παρέμεναν διακριτοί και 

διαλεκτικά αντίθετοι.  

 

                                                           
40

 Μπωντριγιάρ, Ζ. Η Συμβολική ανταλλαγή και ο Θάνατος, ό.π. 142 
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Σήμερα το παραπάνω σύνθημα έχει αλλάξει «στρατόπεδο» και έχει περάσει 

στα χείλη αυτών που ασκούν την εξουσία. Από τη στιγμή που η επιθυμία, στην 

καθαρή, αδιαμεσολάβητη μορφή της, ανοίγεται σε ένα πεδίο κατά πολύ ευρύτερο από 

αυτό της κατανάλωσης, αυτό της άυλης επικοινωνίας των σημείων, όταν πλέον είναι 

μια ηδονή χωρίς αντικείμενο, γίνεται ηδονή δι’εαυτήν και το άρρητο θεμέλιο της νέας 

νομιμοποίησης της (κάθε) εξουσίας ο λόγος περί της απόλαυσης διοχετεύεται ως 

κώδικας από όλους τους πόρους του συστήματος, τούτο όμως δεν εμποδίζει ο λόγος 

αυτός να εναλλάσσεται συστηματικά με τον λόγο περί κρίσης –αντιθέτως, αυτό 

επιδιώκεται–, ο οποίος μπορεί να πάρει διάφορες «απειλητικές» μορφές.
41

 Και οι δύο 

αποτελούν τις συνισταμένες του εξουσιαστικού λόγου που μπορεί να ακούσει κανείς 

σήμερα. 

Στο μεταμοντέρνο πλαίσιο τίθενται σαφώς σε αμφισβήτηση τα όρια μεταξύ 

πραγματικότητας και επιθυμίας και οι δύο αρχές δεν είναι αλληλοαποκλειόμενες, 

αλλά διαπερατές η μια από την άλλη
42

. Αυτή είναι μια σχετικά εύκολη και κοινή 

διαπίστωση. Προς το τέλος αυτής της εργασίας ελπίζω ότι θα φανεί ένας επιπλέον 

προβληματισμός: ότι η διαπερατότητα αυτή γίνεται δυνατή, ακριβώς επειδή και οι 

δύο αρχές έχουν υπερνικηθεί από την αρχή της προσομοίωσης. Προς το παρόν, στο 

πρώτο μέρος της εργασίας μου θα στραφώ στη λακανική θεωρία για την επιθυμία, η 

οποία μας προσφέρει, νομίζω, ένα καλό πλαίσιο για να διασαφηνίσουμε, ανάμεσα σε 

άλλα, τη διάσταση και τους τρόπους αυτής της διαπλοκής/διαπερατότητας.  

 

β) Η λακανική υπόθεση για την  επιθυμία 

 

Σήμερα δεχόμαστε ότι είναι πλέον δύσκολο να εκφέρουμε κάποιον λόγο για την 

επιθυμία, δίχως να ενσωματώσουμε στον στοχασμό μας τη φροϋδική «ανακάλυψη» 

του ασυνειδήτου. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η θέση του Φρόιντ είναι τόσο κεντρική, 

ώστε κάθε απόπειρα φιλοσοφικής συζήτησης για τις συνειδητές ή τις ασυνείδητες 

διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο υποκείμενο ή ακόμα και για το τι εννοούμε με 

τον όρο «υποκείμενο» ή όταν απλά λέμε «Η Άννα θέλει τον Γιάννη» δεν θα μπορούσε 

                                                           
41

 Ο λόγος περί κρίσης εισάγεται συστηματικά ως άλλοθι για να μας πείσει για την πραγματικότητα 
του κοινωνικού, για την κρισιμότητα της οικονομίας και των σκοποθεσιών της παραγωγής και της 
εξουσίας βλ. Baudrilliard, Jean, Ομοιώματα και Προσομοίωση, ό.π., 57.  
42

 Η εμπειρία της πρόσφατης «πανδημίας» και οι λόγοι που τη συνοδεύουν είναι ενδεικτικοί της 
διαπερατότητας και της αλληλοδιείσδυσης μεταξύ της επιθυμίας (η απολαυστική ζωή που 
αναστέλλεται για να γίνει ακόμα πιο άκριτα επιθυμητή)  και της πραγματικότητας (η αριθμητική των 
κρουσμάτων, των ασθενών, των νεκρών κλπ.) εκπέμπονται συμπληρωματικά ο ένας στον άλλο.  



27 
 

παρά να ανοίξει έναν ρητό ή άρρητο διάλογο με την κληρονομιά που μας άφησε ο 

Φρόιντ, την οποία διεύρυναν ορισμένοι επίγονοί του. Ένας από αυτούς 

αναμφισβήτητα είναι ο Λακάν.  

 

Επιστρέφοντας ή ξαναδιαβάζοντας τον Φρόιντ μέσα από ένα φιλοσοφικό-

ανθρωπολογικό πρίσμα,  ο Λακάν  μας παραδίδει μια ανανεωμένη και εμπλουτισμένη 

υπόθεση για τη συγκρότηση του ανθρώπινου υποκειμένου, το οποίο διαφέρει από το 

νευρωτικό υποκείμενο της  φροϋδικής υπόθεσης, κατά το ότι εστιάζει στη γλωσσική-

συμβολική ιδιαιτερότητα, λαμβάνοντας έτσι αφενός ανθρωπολογικές και φιλοσοφικές 

προεκτάσεις και, αφετέρου, ιδρύοντας μια ευδιάκριτη τάση εντός της ψυχαναλυτικής 

κοινότητας που ονομάζεται λακανική σχολή
43

. Υπό τον όρο «λακανική θεωρία», οι  

δύο υποθέσεις, της συγκρότησης του υποκειμένου και της συγκρότησης του 

αντικειμένου, συναρθρώνονται σε μια ενιαία θεωρητική σύλληψη, με εσωτερικό 

δεσμό την έννοια της έλλειψης και τις προσπάθειες (φαντασιακές και συμβολικές) 

που διενεργούνται σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο για την κάλυψη ή πλήρωσή της.  

Η συνάρθρωση αυτή επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων στο αντικειμενικό 

επίπεδο του κοινωνικού και του πολιτικού, και παρέχει εξηγητικές αφετηρίες για 

πολλά ταυτιστικά φαινόμενα (όπως το εθνικό ιδεολόγημα) και πολιτισμικές 

συμπεριφορές (όπως η κατανάλωση). Στον Λακάν η ανθρώπινη κατάσταση 

εκτυλίσσεται σε τρεις αλληλοδιαπλεκόμενες τάξεις: την τάξη του  συμβολικού, την 

τάξη του  φαντασιακού και την τάξη του πραγματικού. Στην συνέχεια θα 

προσπαθήσω, ακολουθώντας το νήμα της ανάδυσης της επιθυμίας, να αποδώσω το 

εννοιολογικό περιεχόμενο κάθε περιοχής, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές 

αλληλοδιαπλέκονται.  

 

β.1 Η τάξη του φαντασιακού 

Ο Λακάν προεκτείνει και ριζοσπαστικοποιεί τη φροϋδική υπόθεση για την 

ανάδυση του εγώ
44

 σε μια φάση προγενέστερη του οιδιπόδειου συμπλέγματος και την 

τοποθετεί στο λεγόμενο «στάδιο του καθρέπτη».   

                                                           
43

 Το έργο του Λακάν διακρίνεται για τη γόνιμη οικειοποίηση στοιχείων από  τη φιλοσοφία, από τη 
δομιστική ανθρωπολογία και τη γλωσσολογία, ενώ ενδιαφέρουσα είναι η σχέση του με την αρνητική 
θεολογία, βλ. Σταυρακάκης, Γ., Ο Λακάν και το πολιτικό, ό.π., 21- 23, και στο ίδιο, υποσημ.1 και 4, 36-
37.  
44

 Το εγώ στον Λακάν είναι καταστατικά διχασμένο, ενώ στον Φρόυντ το «διχασμένο Εγώ»(Ich-
Spaltung) περιορίζεται κυρίως στις παθολογικές καταστάσεις του φετιχισμού και της ψύχωσης. Η 
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Η εισδοχή του ανθρώπινου βρέφους στον κόσμο των ανθρώπων είναι μια 

μακρά και επίπονη διαδικασία ανθρωποποίησης, στην οποία κάθε φορά 

ανακεφαλαιώνεται το σύνολο της φυσικής και πολιτιστικής ιστορίας του είδους. Το 

ανθρώπινο βρέφος από την πρώτη στιγμή βιώνει την ύπαρξή του ως ένα πεδίο που 

συνταράζεται  από ανάγκες, οι οποίες ξεσπούν σαν θύελλες και εναλλάσσονται με 

διαστήματα ηρεμίας και πληρότητας. Οι ανάγκες κοπάζουν με την εμφάνιση ενός 

άλλου, εν προκειμένω του φροντιστή του βρέφους που φέρνει μαζί του την ηρεμία 

και την πληρότητα. Επειδή η ύπαρξη του φροντιστή, κυρίως της μητέρας
45

, είναι 

ζήτημα ζωής και θανάτου για το βρέφος, το βρέφος–πεδίο αποκτά ένα κέντρο: 

επικεντρώνεται «στην επιθυμία της επιθυμίας της μητέρας του». Όπως το θέτει ο 

Λακάν στο τρίτο Σεμινάριο για τις Ψυχώσεις: 

«στην αρχή είναι ένα ασυνάρτητο σύνταγμα επιθυμιών –αυτό είναι το αληθινό 

νόημα της έκφρασης κατακερματισμένο σώμα– και η πρώτη σύνθεση του εγώ 

είναι στην ουσία alter ego, είναι αλλοτριωμένη. Το επιθυμούν ανθρώπινο 

υποκείμενο συγκροτείται με επίκεντρο τον άλλο, ο οποίος του παρέχει την 

ενότητά του»
46

. 

Θέλει
47

 να είναι τα πάντα για εκείνη, έτσι ώστε εκείνη να μην πάψει να 

ανταποκρίνεται στην ανάγκη του, η οποία εκδηλώνεται ως κραυγή ή σπαρακτικό 

κλάμα, να μην πάψει να το επιθυμεί. Καθώς το παιδί προσπαθεί να ταυτιστεί με κάτι 

που φαντασιώνεται ως το τέλειο, φαλλικό αντικείμενο που θέλει εκείνη, συγκροτείται 

το εγώ
48

. Το ερώτημα λαμβάνει όλη την υπαρξιακή του βαρύτητα, καθώς ιδρύει το 

εγώ στην περιοχή του είναι: η ευστάθεια του δεσμού με τη μητέρα απαιτεί το παιδί να 

είναι ο φαλλός που εκείνη θέλει και δεν μπορεί να αποχωριστεί.  

                                                                                                                                                                      
σχέση του Λακάν με τη σχολή της λεγόμενης «Ψυχολογίας του Εγώ» ήταν πολεμική για λόγους όχι 
μόνο θεωρητικούς, βλ. ό.π.,  47, και στο ίδιο, υποσ. 3, 37. 
45

 Οι αναφορές «μητέρα» και «πατέρας» δεν πρέπει να λαμβάνονται με τη σημασία των βιολογικών 
γονέων που δηλώνουν οι λέξεις, αλλά ως τα σημαίνοντα των ενδοψυχικών λειτουργιών που 
επιτελούνται. Παρομοίως η λέξη «φαλλός» δεν πρέπει να συγχέεται με το ανατομικό πέος, αλλά 
δηλώνει την υποτιθέμενη τελειότητα ενός τέλειου και μοναδικού αντικειμένου για ένα υποκείμενο.   
46

 Ό.π., 50 
47

 Ένα πρόβλημα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπη κάθε προσπάθεια προσέγγισης των διαδικασιών 
που λαμβάνουν χώρα σ΄ αυτά τα αρχέγονα στάδια της ανθρώπινης ύπαρξης, ενέχει μεγάλο βαθμό 
παραμόρφωσης και αυθαιρεσίας. Η χρήση, για παράδειγμα, ρημάτων όπως αυτά που μόλις 
χρησιμοποίησα, «επικεντρώνεται», «θέλει», «θέτει» κλπ δηλώνει μια αυθαίρετη προϋπόθεση αυτού 
το οποίο θέλει να αποδείξει. Πλην όμως αυτή η στρέβλωση  είναι η απόδειξη αυτού που που 
βρίσκεται στον πυρήνα της λακανικής θεωρίας, ότι η αναπαραστασιακή δύναμη της γλώσσας είναι 
ταυτόχρονα   παραμορφωτική και αλλοτριωτική.     
48

 Renaut, Alain, Φιλοσοφία, μτφρ. Μπετζέλος Τάσος, Αθήνα:  Πόλις, 2009, 149 -154.  
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Το εγώ στο λακανικό πλαίσιο δεν συγκροτείται ως cogito από τις συνειδητές, 

νοητικές διεργασίες μετά την απώθηση της επιθυμίας στο ασυνείδητο, σύμφωνα με 

τη φροϋδική εννοιολόγηση, αλλά ως ένα πραγμοποιημένο εγώ, ένα πράγμα 

«καθ’αυτό». Στο σημείο αυτό, δεν έχει αναδυθεί ακόμα η συνείδηση, που θέτει σε 

απόσταση το πράγμα για να κατευθυνθεί στη συνέχεια προς αυτό, ωστόσο έχει γίνει 

ήδη ένα σημαντικότατο βήμα στην ψυχοδιανοητική συγκρότηση του βρέφους: πλέον 

στην θέση του αδόμητου χάους λειτουργεί το εγώ ως κέντρο οργάνωσης της ενότητας 

των αισθητηριακών προσλήψεων στον χώρο και ως έδρα των φαντασιώσεων 

εξιδανίκευσης, οι οποίες εγκαθίστανται βαθιά στον ψυχισμό και έκτοτε δεν θα 

εγκαταλείψουν ποτέ το παιδί. Διαμορφώνεται έτσι, η περιοχή του φαντασιακού ως ο 

χώρος του άτρωτου και της τελειότητας, στον οποίο η πραγματικότητα δεν μπορεί 

παρά να είναι πάντα παραμορφωμένη. Το εγώ ως πληρότητα μόνο ως φαντασιακό 

μπορεί να υπάρχει, δηλαδή ως ψυχωσικό, όπως θα δούμε στη συνέχεια.   

Ας πλησιάσουμε όμως πιο κοντά για να δούμε την άρθρωση ανάμεσα στην 

επιθυμία, την ανάγκη και τη φαντασίωση. Η επιθυμία ως επιθυμία του άλλου, δηλαδή 

της μητέρας, είναι κάτι περισσότερο από την ικανοποίηση των φυσικών αναγκών. Οι 

ζωτικές ανάγκες επωμίζονται μια περίσσεια επιθυμίας, πέρα από το επίπεδο της 

γυμνής ικανοποίησής τους. Η τροφή, η αλλαγή της πάνας κλπ. δεν είναι ποτέ αρκετά 

αντικείμενα για να καλύψουν αυτό το επιπλέον ελλείπον αντικείμενο που αντιστοιχεί 

στην αγάπη του άλλου. Το βρέφος, όντας το ίδιο ένα αντικείμενο μέσα στον κόσμο 

των αντικειμένων –και όχι (ακόμα) ένα υποκείμενο– λαμβάνει την επιθυμία του για 

την αγάπη των άλλων, για την αδιάλειπτη, τέλεια προσοχή τους, ως Αντικείμενο το 

οποίο στερείται, που δεν το κατέχει και του λείπει, κι ασφαλώς δεν υπάρχει τίποτα 

εκεί που αναζητείται που να είναι σε θέση να την καλύψει εντελώς ικανοποιητικά
49

. 

Αυτό που ζητείται είναι το αδύνατο και όρος αυτού του αδύνατου είναι ο 

πραγματικός ή φαντασιακός άλλος που συνεχώς μας στερεί την πλήρωση της 

επιθυμίας και ως στερητικός άλλος είναι η ενσάρκωση της αρνητικότητας, το «κακό» 

αντικείμενο από το οποίο δεν μπορεί να αποσπαστεί το εγώ, παρά μόνο 

                                                           
49

 Η κοινή ανθρώπινη εμπειρία έρχεται να επιβεβαιώσει την ύπαρξη μιας πάντα πλεονάζουσας 
επιθυμίας και της πάντα ελλειμματικής προσφοράς. Όλοι έχουμε εμπειρίες από τις λεγόμενες 
παιδικές απαιτήσεις που είναι ανερμάτιστες και από την επαναλαμβανόμενη ερώτηση των 
ερωτευμένων «μ’αγαπάς;» για την οποία η απάντηση «σ’αγαπώ» δεν είναι ποτέ αρκετά πειστική, 
αλλά αφήνει πάντα μια δηλητηριώδη αμφιβολία, οδηγώντας την ερώτηση σε μια επανάληψη στο 
άπειρο.   
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αυτοκαταστρεφόμενο
50

, μετακυλώντας στο χάος από το οποίο έκανε ένα πρώτο βήμα 

εξόδου και γύρω από το οποίο πάντα θα περιστρέφεται η επιθυμία του, σε μια αέναη 

πολιορκία του. Έτσι, όπως επισημαίνει ο Σταυρακάκης, το φαντασιακό σημαδεύεται 

από την αμφισημία και «καθίσταται η πρωταρχική πηγή της επιθετικότητας στις 

ανθρώπινες σχέσεις»
51

. Το φροϊδικό ασυνείδητο εντοπίζεται  στη λακανική τάξη του 

φαντασιακού, όπου, όπως αναφέραμε, ριζώνουν οι δύο ενορμήσεις της  επιθυμίας και 

της επιθετικότητας.   

Όπως είδαμε παραπάνω, η κατάσταση του έτσι σχηματισμένου ως 

αντικειμένου εγώ,  είναι εγγενώς συγκρουσιακή, ετερόνομη και ασταθής αν και 

νιώθει μεγάλη χαρά γι’αυτή την πρώτη «νίκη» του, αφενός οι συνεχείς και 

απρόβλεπτες σωματικές ανάγκες του βρέφους (πείνα, κρύο, πόνος) και, αφετέρου, η 

εικόνα του που αντικρίζει στον καθρέπτη απειλούν την νεοαποκτηθείσα ενότητα και  

απαιτούν ένα άλλο είδος ταύτισης. Στο λεγόμενο «στάδιο του καθρέπτη», το οποίο 

τυπικά λαμβάνει χώρα κατά τον 6
ο
-8

ο
 μήνα της ζωής, η κατοπτρική αναγνώριση του 

ειδώλου απαιτεί ήδη μια νέα υπέρβαση για τη σύνδεση του κατοπτρικού ειδώλου με 

το εγώ (είμαι εγώ αυτό που αντικρίζω εκεί απέναντι...) η οποία όμως ποτέ δεν 

συνιστά μια τέλεια αναπαράσταση, αλλά μια αντεστραμμένη, αλλότρια εκδοχή 

(…και δεν είμαι), ένα alter ego, και μια σύνθεση πραγμάτων, διότι η κατοπτρική 

εικόνα του εγώ δεν εμφανίζεται ποτέ μόνη της γύρω από αυτή εμφανίζονται και τα 

άλλα πράγματα του περιβάλλοντος και κυρίως αυτός ο άλλος άνθρωπος ή το 

αντικείμενο που υποβαστάζει το παιδί. Από αυτά τα περιβάλλοντα την εικόνα του, το 

βρέφος πρέπει να αποσπαστεί διατηρώντας όμως την ενότητα του εγώ.  

Η διάψευση της απτικής και της ηχητικής εμπειρίας στο στάδιο του καθρέπτη 

πρέπει να παίζει καθοριστικό ρόλο. Αφού δεν μπορώ να αγγίξω το είδωλό μου στον 

καθρέπτη με τον τρόπο που αγγίζω εγώ (ή/και οι άλλοι) εμένα, ούτε μπορώ να 

ακούσω κάτι απ’αυτό, τότε πρέπει να εμπιστευτώ την αίσθηση της όρασης, η οποία 

όμως μου μεταφέρει τα πράγματα χωρίς την ύλη τους πρέπει επομένως να 

συμβιβαστώ με τη ριζική ετερότητα της εικόνας μου, ως κάτι που αναπαριστά εμένα 
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 Στη φαντασιακή τάξη οι συγκρούσεις επιλύονται με την φαντασιακή καταστροφή του άλλου. Όπως 
λέει ο Σταυρακάκης: «Η φαντασιακή εξουσία περιορίζεται σε ένα καταστροφικό παιχνίδι μεταξύ 
ίσων», Σταυρακάκης, Γ., Ο Λακάν και το Πολιτικό, ό.π., 54-55. 
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«Από τη σκοπιά αυτή θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η εξουσία πηγάζει από το 
φαντασιακό. Όλες οι φαντασιακές μορφές διπόλων χαρακτηρίζονται από μια ανταγωνιστική ένταση 
αποτελούν παιχνίδια μηδενικού αθροίσματος ανάμεσα σε αντίθετα στοιχεία, τα οποία μπορούν να 
επιλυθούν μόνο με την απόλυτη καταστροφή (Λίποβατς, 1986)… ωστόσο το εξουσιαστικό φαινόμενο 
δεν ερμηνεύεται επαρκώς με βάση μόνο την τάξη του φαντασιακού», Σταυρακάκης, Γ. ό.π., 51, και 
στο ίδιο, υποσημ. 7,  87. 
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χωρίς ποτέ να είναι εγώ. Η σύνδεση της εικόνας με το εγώ είναι πάντα προβληματική, 

διότι γίνεται εκ των υστέρων, έπεται της θεμελιώδους σχάσης του υποκειμένου, την 

οποία προσπαθεί να θεραπεύσει, δίχως όμως να υπάρχει ελπίδα για κάτι τέτοιο
52

.   

Για τους λόγους που προσπάθησα να περιγράψω έως εδώ, στον Λακάν το εγώ 

δεν μπορεί να οριστεί με θετικό τρόπο ως αυτόνομο, δεν είναι ποτέ συμπαγές και 

ολοκληρωμένο, αλλά πάντα διασπασμένο, πάντα ένα κλάσμα θα είναι η έκφραση της 

αποσπασματικότητάς του. Εάν το εγώ καθηλωθεί σ’ αυτήν τη θέση και δεν μπορέσει 

να βρει μια ικανοποιητική έξοδο προς το πεδίο του συμβολικού, τότε βρίσκεται εντός 

της ψύχωσης
53

.  

Συνοψίζοντας, το στάδιο του καθρέπτη ανήκει στην τάξη του φαντασιακού. 

Το στάδιο αυτό –αν και δεν μπορεί να εντοπιστεί ως τέτοιο στην αναπτυξιακή 

διαδικασία του βρέφους και επί της ουσίας βρίσκεται σε ένα επιστημολογικό κενό
54

– 

αποτελεί την αρχή της αποξένωσης του ατόμου από τον εαυτό του, βασίζεται σε μια 

méconaissance, πυροδοτώντας μια αλυσίδα παρανοήσεων και αλλοτριώσεων
55

. 

Παρ’όλα αυτά ως παράδοξος ελκυστής ιδρύει τον χώρο της γοητείας και της 

ναρκισσιστικής αυτοπαγίδευσης που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη ύπαρξη.      

 

 

β. 2 . Η τάξη του συμβολικού 

Ο μετασχηματισμός της επιθυμίας κατά την είσοδο του βρέφους στη 

συμβολική τάξη είναι αποφασιστικής σημασίας για την ανάδυση του υποκειμένου, 

καθώς τώρα πλέον απαιτείται να πάψει να είναι η επιθυμία του, αλλά να υπόκειται 

(εδώ με όλη τη σημασία του ρήματος, δηλαδή την υποταγή και τη φέρουσα 

ικανότητα) στην επιθυμία του, πράγμα που συμβαίνει με την έλευση της γλώσσας. 

Πρόκειται για μια δεύτερη σχάση, το ίδιο βαθιά και ριζική όσο της εικόνας στο 

στάδιο του καθρέφτη. Βαθμιαία και καθώς το παιδί θα υποτάσσεται στους νόμους της 

γλώσσας θα γίνεται υποκείμενο, ικανό να κατέχει όσο και να απέχει από τα 
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 Εδώ συναντάμε όλη την προβληματική της οντολογίας της εικόνας, του πρωτότυπου και του 
αντίγραφου, του αληθούς και του ψευδούς, η οποία έχει τεθεί ήδη από την εποχή του πλατωνικού 
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θέση ενός αγαθού Θεού που δεν μπορεί να μας εξαπατά. 
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 Williams, C., Contemporary French Philosophy: Modernity and the Persistence of Subject,  London:  
Athlon Press, 2001,  85. 
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αντικείμενα, μέσω του νοήματος που θα αποδίδει σ’αυτά και της προσδοκώμενης 

απόλαυσής τους . 

Ωστόσο, θα ήταν λάθος να υποθέσουμε ότι η είσοδος στη συμβολική τάξη   

γίνεται σε δεύτερο χρόνο ή είναι ανεξάρτητη από τη φαντασιακή. Αντίθετα οι δύο 

τάξεις συνδέονται στενά, αφού όπως είπαμε ο συμβολικός Άλλος (εδώ ακόμη είναι η 

μητέρα: το πρόσωπο, τα λόγια της, το βλέμμα της, το χαμόγελό της, κλπ)  είναι 

απαραίτητος όρος για την επιβεβαίωση του εγώ, μέσα από ένα είδος προ-κοινωνικού 

δεσμού. Η είσοδος του βρέφους στη συμβολική τάξη είναι κατά κάποιον τρόπο 

προδρομική και υφιστάμενη ήδη, πριν αυτό έρθει στον κόσμο. Η αναμενόμενη 

έλευση αναφέρει ήδη, μέσω της επιθυμίας των γονέων, το έμβρυο ως ανθρώπινο 

σημαίνον στην τάξη των μη-πραγμάτων. Και επιπλέον, από την πρώτη στιγμή της 

γέννησης, το νεογνό έρχεται σε επαφή με γλωσσικά, ηχητικά και οπτικά δομημένα 

σύμβολα, ώστε η τοποθέτηση της «εισόδου» στη συμβολική τάξη σε δεύτερο χρόνο, 

μετά τη φαντασιακή τάξη και το στάδιο του καθρέπτη, να είναι σχηματική-λογική και 

όχι χρονική
56

.  Ωστόσο αυτή η προδρομική είσοδος μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως μια 

περιτύλιξη του νεογέννητου ανθρώπου από ένα σώμα αρχέγονων μύθων, συμβόλων 

και εθιμικών τοπικής ή/και παγκόσμιας εμβέλειας  ενώ  ολοκληρωμένη είσοδος στην 

συμβολική τάξη, όπως την εννοεί ο Λακάν, γίνεται  μόνο με την πλήρη  εγκατάσταση 

και ανάπτυξη της γλώσσας και της σύμβασης που τη συνοδεύει και μέσω αυτής όλων 

των κοινωνικών συμβάσεων
57

. 

Νομιμοποιούμαστε, λοιπόν,  να μιλάμε για  «είσοδο» στη συμβολική τάξη, 

στο βαθμό που με τον όρο αυτό θέλουμε να εστιάσουμε σε εντελώς νέα 

χαρακτηριστικά που μετασχηματίζουν το εγώ σε διακριτή υποκειμενικότητα.  Η 

διαφορά είναι σημαντική και σχετίζεται με την διαφοροποίηση της λακανικής από 
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 Τα σύμβολα είναι στοιχειώδεις, αρχέγονες μορφές, μύθοι, συμβάσεις  που περιβάλλουν τη ζωή και 
το σώμα πριν από τη σημασιοδότηση. Μπορεί να εξαρτώνται τόσο από τις οπτικές και σωματικές 
ομοιότητες όσο και από πανανθρώπινες αντιλήψεις. Ο Λακάν δέχεται το σύμβολο ως πρωταρχική 
σύμβαση ή νόμο, σύμφωνα τις ανθρωπολογικές μελέτες του Levi-Strauss αντί των μελετών του 
Φρόιντ για τους μύθους, ως κεντρικό σημείο αναφοράς του. Η δομική ανάλυση του πολιτισμού του 
Levi-Strauss προσδιορίζει την απαγόρευση της αιμομιξίας ως κοινωνικο-συμβολικό νόμο. Οι σχέσεις 
συγγένειας και δεσμών γάμου είναι συμβολικά συστήματα ανταλλαγής που έχουν καθολική 
σημασία, παρόμοια με έναν νόμο της γλώσσας. Ο Lacan υιοθετεί αυτήν την κατανόηση ενός 
πρωτεύοντος συμβόλου, που βρίσκει μονιμότητα σε ένα σημαινόμενο μόνο με το να γίνει ένα 
απολιθωμένο σύμβολο στο ασυνείδητο του υποκειμένου. Όσον αφορά τον Φρόυντ, τα σύμβολα 
έχουν έτσι ιδιαίτερη σημασία στην ψυχανάλυση. Ωστόσο, ο δομισμός του Λακάν δεν επιτρέπει 
φυλογενετική ανάλυση της ιστορίας, όπως αυτή που ανέπτυξε ο Φρόυντ στον Μωυσή και τον 
Μονοθεϊσμό. Williams, C., Contemporary French Philosophy: Modernity and the Persistence of the 
Subject, ό.π., 88.  
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την σωσσυριανή προοπτική της θετικότητας των σημείων. Στον Λακάν η είσοδος του 

υποκειμένου στην τάξη του συμβολικού ως σημαίνοντος είναι ταυτόσημη με την 

καταστατική έλλειψη. Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να δείξω την πορεία και τις 

συνεπαγωγές αυτής της εισόδου.     

Πρέπει να υποθέσουμε ότι η αναζήτηση μιας λιγότερο προβληματικής 

αναπαράστασης του εαυτού, από αυτήν που μέχρι τώρα επιτεύχθηκε στο στάδιο του 

καθρέπτη, θα οδηγήσει το βρέφος στον κόσμο των σημαινόντων. Καθώς το παιδί 

μεγαλώνει και αποκτά έναν βαθμό ανεξαρτησίας, τίθεται εκ νέου το πρόβλημα του 

δεσμού και του μετασχηματισμού του δεσμού με τη μητέρα. Ο αμοιβαίος 

επιθυμητικός δεσμός με τη μητέρα θα πρέπει από αδιαμεσολάβητο φυσικό δεδομένο 

που λαμβανόταν στην τάξη του φαντασιακού να μετασχηματιστεί και να γίνει προϊόν 

της συμβολικής τάξης. Την ώθηση και την κατεύθυνση του μετασχηματισμού, που 

πρόκειται να λάβει χώρα, τη δίνει ο Μεγάλος Άλλος, δηλαδή το σύνολο της 

κοινωνικής-πολιτιστικής-γλωσσικής τάξης μιας δεδομένης κοινότητας, το οποίο 

εκπροσωπεί ο πατέρας. 

Ο πατέρας
58

 παρεμβάλλεται, ανταγωνιστικά στην σχέση βρέφους–μητέρας και 

την αποσπά από την προσκόλλησή της σ’ αυτό. Επομένως το φαλλικό, μοναδικό 

αντικείμενο που φαντασιώνεται το παιδί για τον εαυτό του ανήκει σε κάποιον άλλο 

και αυτό συνεπάγεται ότι η μητέρα υπόκειται ήδη στον νόμο του Άλλου. Έτσι, το 

παιδί για την αγάπη της μητέρας καταφεύγει τώρα στον τρίτο όρο της σχέσης μαζί 

της, θυσιάζοντας την πραγμοποιητική προβληματική του «είναι». Με τα λόγια του 

Λακάν: 

«Κλονισμένο ως προς τη βεβαιότητά του ότι αποτελεί το ίδιο το φαλλικό 

αντικείμενο που επιθυμείται από την μητέρα, το παιδί αναγκάζεται εφεξής από 

την πατρική λειτουργία να δεχτεί όχι μόνο να μην είναι ο φαλλός, αλλά και να 

μην τον έχει, όπως ακριβώς η μητέρα, αναφορικά με την οποία αντιλαμβάνεται 

ότι τον επιθυμεί εκεί που υποτίθεται ότι είναι και όπου είναι επομένως δυνατόν 

να τον έχει» (=στον πατέρα)
59

.    
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 Ας επαναλάβουμε εδώ ότι η λέξη «πατέρας» δεν χρησιμοποιείται με την κυριολεκτική σημασία 
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 Renault, Alain., Φιλοσοφία, ό.π., 151.  



34 
 

Όμως η κατοχή του φαλλού (ή η απειλή για την απώλειά του μέσω ενός 

φαντασιακού ευνουχισμού, τον οποίο το παιδί λαμβάνει με την ονομαστική του αξία) 

τη δεδομένη στιγμή  είναι μόνο το ένα επεισόδιο ανάμεσα στα άλλα που καθιστούν 

σημαντική την πατρική λειτουργία. Δηλαδή, η αναγνώριση από την πλευρά του  

νήπιου ότι δεν είναι αυτό ο κάτοχος του επιθυμητού από την μητέρα αντικειμένου, 

αλλά κάποιος άλλος εμφανώς «τελειότερος» από το ίδιο το νήπιο (πράγμα εξάλλου 

αυταπόδεικτο), με συνέπεια να «εκδιωχθεί» από το κρεβάτι της, είναι μόνο μια 

«διάταξη» του Νόμου που λύνει το οικογενειακό «δράμα» με την απαγόρευση της 

αιμομιξίας
60

. Κυρίως αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι η αποδοχή του Νόμου ως 

τέτοιου και η διάνοιξη του ‘ξενωμένου’ νηπίου στον κοινωνικό κόσμο μέσω της 

γλωσσικής μεταφοράς. Εν προκειμένω μια άλλη μεγάλη μορφή του ψυχαναλυτικού 

κινήματος –και όχι μόνο– στη Γαλλία, ο  Καστοριάδης, το θέτει πολύ ωραία
61

. Ας τον 

ακούσουμε: 

[… ] είμαι μέσα στην κοινωνία δεν σημαίνει ούτε απλώς είμαι γιός ενός πατέρα, 

ούτε απλώς ανεβαίνω στη θέση ενός πατέρα τίνος πατέρα; Ο πατέρας είναι 

πατέρας στο βαθμό που παραπέμπει στη θέσμιση του κοινωνικού και 

συγχρόνως σε άλλους «πατέρες» κοινωνικά ισοδύναμους/ισάξιους προς αυτόν, 

δηλαδή στην συν-ύπαρξή του και στην συγχρονική συνεργασία του με τους 

άλλους. Και μόνον υπό ομόλογες συνθήκες γίνεται ο γιός κοινωνικό άτομο
62

  

(υπογραμμίσεις δικές μου).  

 

Στο καστοριαδικό πλαίσιο ο πατέρας παραπέμπει στην ανθρώπινη 

ιστορικότητα, όπου το κοινωνικό συμβολικό εννοείται με θετικό τρόπο ως το πεδίο 

της ανθρώπινης δημιουργικότητας κι όπου «ο γιός» ως κοινωνικό άτομο θα λύσει 

κατά το μάλλον ή ήττον τις συγκρούσεις που βλάστησαν στο προ-κοινωνικό επίπεδο. 

Στην αντίστοιχη λακανική προοπτική, η παραπεμπτική-μεταφορική λειτουργία του 

πατέρα στη «θέσμιση», τη «συν-ύπαρξη» και τη «συγχρονική συνεργασία με τους 

άλλους» αφενός δεν εστιάζει στην τιθάσευση των σεξουαλικών ενορμήσεων, όπως 
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υπέθεσε ο Φρόυντ επηρεασμένος από την κλινική εμπειρία της υστερίας, και 

αφετέρου παραπέμπει σ’ όλα τα παραπάνω ως εγγενώς ελλειπτικά, ως παραμυθητικά 

– με άλλα λόγια, στη συμβολική τάξη το ανθρώπινο δράμα δεν λύνεται αλλά 

κορυφώνεται.    

Για να στηρίξει αυτή την υπόθεση ο Λακάν καταφεύγει στο γλωσσικό 

φαινόμενο. Ασφαλώς η σχέση της γλώσσας με την ψυχανάλυση έχει υπογραμμιστεί 

από τον ίδιο τον Φρόιντ, μέσω της σημασίας που απέδιδε στις γλωσσικές 

παραδρομές, με την εφαρμογή της τεχνικής των ελεύθερων συνειρμών και στην 

ερμηνεία των ονείρων
63

. Στον Λακάν αυτή η υπόθεση ριζοσπαστικοποιείται: είναι η 

ίδια η εμφάνιση της γλώσσας εκείνη που μας «ειδοποιεί» στην παραμυθητική 

κατάσταση της σημασιοδότησης, στην οποία η πατρική μεταφορά μας παρέπεμψε. 

Ακολουθώντας τους Αλτουσέρ, Ντεριντά, Φουκώ και το γενικότερο διανοητικό 

κλίμα του μεταδομισμού εκείνης της εποχής στη Γαλλία, ο Λακάν αναζητά και 

βρίσκει στην γλωσσολογία του Σωσσύρ το θεμέλιο που ο Φρόυντ αναζητούσε στη 

φυσιολογία, το οποίο θα έκανε την ψυχανάλυση μια ‘επίσημη’ επιστήμη, 

προσφέροντάς της επαρκή τυποποίηση
64

. Δεν πρόκειται όμως για την αναγωγή της 

ψυχανάλυσης στη γλωσσολογία αλλά για μια δημιουργική σύζευξη γλωσσολογικών 

εννοιών στο ψυχαναλυτικό πλαίσιο και πιο συγκεκριμένα στη λακανική συμβολική 

τάξη που μας ενδιαφέρει εδώ
65

. Για τις ανάγκες της εργασίας μου και προκειμένου να 

δείξω πώς η συμβολική τάξη παρεμβαίνει για να εγκαταστήσει και να μεταστρέψει 

την επιθυμία και τι τελικά μένει έξω απ’ αυτή την εγκατάσταση και τη μεταστροφή, 

είναι αναγκαίο να  αναφερθώ συνοπτικά  στις αρχές της σωσσυριανής γλωσσολογίας.    

Σύμφωνα με τον Σωσσύρ (Ferdinand de Saussure, 1857-1913), η γλώσσα ως   

κοινωνικό γεγονός (la langue) διαθέτει μια δομή, η οποία θα πρέπει να διακριθεί από 

κάθε ατομική γλωσσική πραγμάτωση (parole, ομιλία - το γεγονός ότι κάτι μιλάει δεν 

συνιστά γλώσσα), καθώς και από το σύνολο των γραμματικών κανόνων που 

συνιστούν το ιστορικό σώμα της γλώσσας (le langage). Έτσι, ξεχωρίζοντας τα 
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 Φρόϋντ, Σίγκμουντ, Εισαγωγή στη Ψυχανάλυση, μτφρ, Κωστελένος Δ.Π.,  Αθήνα: Δαμιανός, 2006, 
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συγκυριακά, ιστορικά στοιχεία της πραγματωμένης γλώσσας, ο Σωσσύρ ορίζει τη 

γλώσσα-κοινωνικό γεγονός ως το αντικειμενικό σύνολο των γλωσσικών στοιχείων 

και κανόνων που διέπουν ως σύστημα την ιδιάζουσα χρήση σε κάθε δεδομένη 

κοινότητα. Θα πρέπει να φανταστούμε τη γλώσσα ως ένα «ταμείο», μια «δεξαμενή 

σημείων», καθένα από τα οποία αποτελεί μια γλωσσική μονάδα με δύο συνιστώσες : 

μια φωνημική (το σημαίνον) και μια σημασιολογική (το σημαινόμενο)
66

. Αποκαλεί 

την πρώτη συνιστώσα «ακουστική εικόνα», η οποία μπορεί με τη σειρά της να 

αναπαρασταθεί στη γραφή, και τη δεύτερη «έννοια» ή «σημασία». Το σημαίνον (ή 

«ακουστική εικόνα») είναι μια αναπαράσταση, η οποία αντιστοιχεί σε ένα 

συγκεκριμένο φάσμα υλικών φωνητικών φθόγγων (π.χ. το σημαίνον «κανάτα» είναι η 

αναπαράσταση των φθόγγων κ-α-ν-α-τ-α) και έχει ως διακριτική ιδιότητα ότι 

διαφοροποιείται άμεσα από τα άλλα σημαίνοντα στη συγκεκριμένη γλώσσα (π.χ. το 

σημαίνον «κανάτα» διαφοροποιείται από το ακουστικά παρόμοιο «σαλάτα» και από 

κάθε άλλο σημαίνον στη νέα ελληνική γλώσσα).  

Η λειτουργία του, τώρα, ως διακριτής οντότητας είναι να παραπέμπει σε μια 

συγκεκριμένη έννοια (ή «σημαίνουσα» έννοια). Αυτή η παραπομπή αποτελεί μια 

συμβατική, αυθαίρετη σύνδεση, η οποία καταλήγει σ’αυτό που ο Σωσσύρ αποκαλεί 

«θετικό» γεγονός του σημείου. (Στο παραπάνω παράδειγμα η λέξη «κανάτα» ως 

σημείο δηλώνει την αυθαίρετη σχέση ανάμεσα στο σημαίνον «κανάτα» και στην 

έννοια «κανάτα» και κάθε φορά που γράφω ή μιλάω στην ελληνική γλώσσα για μια 

«κανάτα» λαμβάνω μαζί με το σημαίνον και την έννοια της κανάτας, με τον ίδιο 

τρόπο που ένας ομιλητής της αγγλικής γλώσσας αντιλαμβάνεται την ίδια έννοια 

«κανάτα» κάτω από το σημαίνον «jug»). To σημείο, έτσι δομημένο ως η αυθαίρετη 

σχέση ενός σημαίνοντος και ενός σημαινόμενου, λαμβάνει την αξία του εντός του 

συνολικού γλωσσικού συστήματος.  

Συνοψίζοντας τις αρχές τις σωσσυριανής γλωσσολογίας: τα σημαίνοντα 

ορίζονται διαφορικά τα σημαίνοντα συνδέονται αυθαίρετα με τις αντίστοιχες 

σημαίνουσες έννοιες και τα σημεία λαμβάνουν τον καθορισμό τους μόνο μέσα από 

τη θέση τους στο γλωσσικό σύστημα. Αυτοί οι αυτόνομοι δομικοί καθορισμοί 

επέτρεψαν στον Σωσσύρ να θεμελιώσει τη μελέτη του αντικειμένου της 

                                                           
66

 Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι, όπως ήδη αναφέραμε, αυτή η δομική ανάλυση εισήχθη από τους 
Στωικούς φιλοσόφους. 
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γλωσσολογίας ως επιστημονικού εντός των κοινωνικών σημειακών συστημάτων της 

ευρύτερης επιστήμης που αποκάλεσε «σημειολογία»
67

.       

Στην προβληματική του Σωσσύρ, η πηγή του νοήματος είναι στο σημαινόμενο 

ή στη σημασία και το σημαίνον αναλαμβάνει την αναπαραστασιακή απόδοσή του δια 

της διαφοράς του από άλλα σημαινόμενα, ενώ η θετική κατάληξη είναι η ενότητα που 

επιτυγχάνεται στο σημείο. Στη σύλληψη αυτή υπονοείται αφενός ότι το σημαινόμενο 

ως σημασία προηγείται του σημαίνοντος και ότι, αφετέρου, η γλώσσα δύναται να 

αναπαραστήσει την εξωτερική πραγματικότητα ή ότι όλη η εξωτερική 

πραγματικότητα παρουσιάζεται ως δομή εντός της γλώσσας. Αποτέλεσμα αυτής της 

σύλληψης είναι η δημιουργία μιας νοηματικής και γλωσσικής ολότητας με αξιώσεις 

αντικειμενικής ισχύος, η οποία όμως αποφεύγει να μιλήσει για το πράγμα
68

.  

Αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο ο Λακάν διαφοροποιείται από τη 

γλωσσολογία του Σωσσύρ. Στον Λακάν αυτό που προηγείται είναι το σημαίνον. 

Ανάμεσα στο σημαίνον και στο σημαινόμενο δεν υπάρχει σχέση ισοδυνάμων ή 

ισομορφισμού, αλλά σχέση ανταγωνισμού. Ο σωσσυριανός αλγόριθμος 
 

 
 , όπου S το 

σημαίνον και s το σημαινόμενο, τον οποίο κατασκευάζει ο Λακάν, δηλώνει αυτή τη 

σχέση. Σημαίνον και σημαινόμενο κρατιούνται σε μια διακριτή απόσταση που 

αποδίδεται με τη διαχωριστική μπάρα. Η μπάρα αυτή είναι απερίσταλτη και από την 

πλευρά του σημαίνοντος δηλώνει το όριο της απόδοσης νοήματος στο σημαινόμενο, 

ενώ από την πλευρά του σημαινομένου δηλώνει το όριο της αντίστασης στην 

απόδοση αυτή
69

. Το σημαίνον έρχεται να αποδώσει τη σημασία σε κάποιο 

σημαινόμενο, χωρίς να δεσμεύεται από το τελευταίο, καθώς αυτό στην ουσία δεν 

υπάρχει. Εάν όμως το σημαινόμενο δεν υπάρχει τότε σε τι αποδίδει σημασία το 

σημαίνον; Με μια λέξη η απάντηση θα ήταν: στο κενό, στην έλλειψη. Από το 

σημαινόμενο αφαιρείται η έννοια ή το νόημα που του απέδιδε ο Σωσσύρ 

(ξεπερνιούνται έτσι τα προβλήματα της αναπαραστασιακής θεωρίας) κι έτσι το 

σημαινόμενο ουσιαστικά περνάει στον χώρο του πραγματικού. Ως τέτοιο πραγματικό 

διαφεύγει από τη σημασιοδότηση, ενώ αυτή η τελευταία, όπως είπαμε, περνάει εξ 
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61.   
69

 Ό.π., 59-60. 



38 
 

ολοκλήρου στο σημαίνον. Η δομική θέση του σημαινομένου θα παραμείνει όμως 

κενή, καθώς η πλήρης κάλυψή της θα σήμαινε την απολυταρχία της γλώσσας και  το 

τέλος κάθε δυνατής σημασιοδότησης. Η ύπαρξη αυτού του κενού ανήκει στο 

πραγματικό, το οποίο μόνο ως «τάξη» δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, ως εκ 

τούτου είναι ριζικά διάφορο από την τάξη του συμβολικού. Η ασυμβατότητα  αυτή  

κάνει  το νόημα συνεχώς να διαφεύγει από κάθε σημασιοδότηση ή θετικοποίηση. 

«Κάθε σημασία αναφέρεται σε μια άλλη, και ούτω κάθε εξής το σημαινόμενο 

χάνεται στο μετωνυμικό γλίστρημα που χαρακτηρίζει την σημαίνουσα αλυσίδα»
70

.  

Κι αν επιμένουμε ότι υπάρχει ένα σταθερό νόημα, είναι η κατασκευασμένη από τα 

σημαίνοντα πραγματικότητα που, σε ένα παιχνίδισμα αυταπάτης, αποδίδει το νόημα 

στο σημαινόμενο, όπως στην ψυχαναλυτική συνθήκη ο αναλυόμενος μεταβιβάζει το 

υλικό της ανάλυσης στον αναλυτή, κυρίως συναισθήματα (όπως η αγάπη, η 

αποστροφή, η εχθρότητα, κ.ά.) που προέρχονται από το δικό του ασυνείδητο 

παρελθόν
71

. Έτσι, οι τρεις διαστάσεις αλληλοδιαπλέκονται σε μια εγγενώς δυναμική 

δομή: στο παιχνίδι των σημαινόντων (συμβολικό), το διαφεύγον σημαινόμενο 

(πραγματικό) παράγεται ως φαντασιακό σημαινόμενο (φαντασιακό)
72

. 

Αυτή η δυναμική δομή διέπει κατεξοχήν τη γλώσσα ως συμβολικό σύστημα 

και κάθε γλωσσικό υποκείμενο που υπόκειται σ’αυτήν. Το γλωσσικό υποκείμενο δεν 

μπορεί παρά να είναι σημαίνον, με διπλή έννοια: αφενός με την έννοια της 

ενικότητας και διαφορικότητάς του από κάθε άλλο σημαίνον, δηλ. της μοναδιαίας 

άπαξ εμφάνισης και της δια παντός εξαφάνισής του και, αφετέρου, της 

παραπεμπτικότητας, δηλαδή της συμμετοχής του σε μια αλυσίδα σημαινόντων.  Ως 

σημαίνον το υποκείμενο αναφέρεται σε όλα τα άλλα σημαίνοντα υποκείμενα και 

αναγνωρίζεται από αυτά. Για να λειτουργήσει αυτή η σύνταξη τίθεται ως αρχή της 

αλυσίδας, ως πρώτο σημαίνον, το Όνομα-του-Πατρός
73

.  

Το Όνομα-του-Πατρός είναι η ιδέα του Νόμου και σημαίνει την τάξη που 

θεσπίζει την ανθρώπινη κοινωνία ως κοινότητα νοήματος. Το Όνομα-του-Πατρός 

είναι η πρωταρχική πηγή της  συμβολικής  εξουσίας που είναι συνάμα απαγορευτική 

και παραγωγική
74

. Προκειμένου να λάβει στη συμβολική τάξη την εξουσία να 
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σημαίνει τα πράγματα, το γλωσσικό υποκείμενο πρέπει να αποδεχθεί τη γλώσσα ως 

νομο-θεσία επενδυμένη με ένα κοινωνικό νόημα, δηλαδή ως τον τόπο του Άλλου. 

Ξεδιπλώνοντας αυτή την αποδοχή, δηλαδή την έλευση της γλώσσας στο ανθρώπινο 

υποκείμενο, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις συνεπαγωγές :  

- την καταστατική έλλειψη του σημαινομένου, δίχως την οποία καμία 

σημασιοδότηση δεν θα ήταν δυνατή, δηλαδή την έλλειψη της έννοιας ως ανεξάρτητης 

και αντικειμενικά προσδιορισμένης,  

- την αδυνατότητα του ίδιου του υποκειμένου να θεμελιώσει πλήρως την 

έννοια, και  

- τη διυποκειμενικότητα της έννοιας.  

Αυτή είναι πράγματι μια νέα τάξη πραγμάτων που διαφέρει από τη φυσική τάξη.     

Αυτό που θυσιάζεται είναι το «μητρικό Πράγμα», η φαντασίωση, δηλαδή, της 

απόλυτης ταυτότητας με τη Μητέρα, της απορρόφησης του εαυτού μέσα στη 

Μητέρα. Με την είσοδο στη συμβολική τάξη, η γλώσσα γνωστοποιεί στο ανθρώπινο 

υποκείμενο την ενικότητα της ύπαρξης και του θανάτου του, δίχως να μπορεί να τα 

απαντήσει στο δικό της επίπεδο της σημασιολόγησης. Αυτό που μπορεί να κάνει 

εξαιτίας  της «καθολικότητας» και της «αντικειμενικότητάς» της είναι να προσφέρει 

μια ψευδαίσθηση αθανασίας στο υποκείμενο, μέσω της αναπαράστασης
75

.  

Έτσι, πραγματώνεται η ιδιωτικότητα ως αποτέλεσμα της  σχάσης της δυάδας 

μητέρα-βρέφος και ταυτόχρονα αναλαμβάνεται η πρόκληση της κατά μόνας 

εμφάνισης στο βλέμμα του εξωτερικού Άλλου. Με τον τρόπο αυτό το υποκείμενο 

γίνεται ένα σημαίνον για τα άλλα σημαίνοντα. Επιπλέον χάνεται η δυνατότητα για 

άμεση και αδιαμεσολάβητη ικανοποίηση των  ζωτικών αναγκών, οι οποίες στο εξής 

μπορούν και οφείλουν να αρθρώνονται στον λόγο, δηλαδή μέσω μιας 

σημασιοδοτημένης και νοηματοδοτημένης αναπαράστασης και ποτέ πια στην 

αμεσότητα της γυμνότητάς τους. Η λιμπιντική ενέργεια ή η περίσσεια, με την οποία 

οι ζωτικές ανάγκες ήταν επενδυμένες, πρέπει τώρα να κατευθυνθεί σε αντικείμενα 

του περιβάλλοντος που σταδιακά θα αντικαθίστανται από διάφορες άλλες κοινωνικά 

αποδεκτές και κατασκευασμένες αντικειμενικότητες
76

. Στη λακανική θεωρία, όπως 

θα δούμε στην συνέχεια,  τον κρίσιμο αυτό ρόλο καλείται να παίξει  το object petit a. 
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Αυτή η απόσταση, το κενό ανάμεσα στη γλωσσική αναπαράσταση και το 

πράγμα θα είναι συνεχής και αξεπέραστη, και η ύπαρξή της θα εξαρθρώνει τις 

συμβολικά δομημένες πραγματικότητες. Έτσι η έλλειψη γίνεται η καταστατική 

συνθήκη του λακανικού υποκειμένου. Η έλλειψη διατρέχει τη λακανική θεωρία απ’ 

άκρο σ’ άκρο, είναι ανυπέρβλητη και δεν αντιμετωπίζεται ποτέ επαρκώς. Κάθε 

προσπάθεια για την υπέρβαση της έλλειψης στο πεδίο του συμβολικού –αλλά και στο 

πεδίο του φαντασιακού, όπως είδαμε, είναι ασύμμετρη και καταδικασμένη να 

αποτύχει. Το υποκείμενο είναι δια παντός διασπασμένο (Spaltung) και η απόκτηση 

ταυτότητας με τον εαυτό είναι τελικώς αδύνατη.  

Τι κερδίζεται με την είσοδο του υποκειμένου στη συμβολική τάξη; Με μια 

λέξη, θα λέγαμε, η ευκαιρία για έναν «καλό συμβιβασμό». Μπορεί το υποκείμενο να 

χάνει τη δυνατότητα της ταυτότητας με τον εαυτό του, η οποία περνάει στη περιοχή 

του ανέφικτου πραγματικού, κερδίζει όμως τη δυνατότητα της ταύτισης, ήτοι την 

πλουραλιστική διάσταση της προσωπικότητας, ένα σύνολο, φανταστικών ή 

συμβολικών, έμφυλων και κοινωνικών ταυτιστικών χαρακτηριστικών, υπό τη 

διαμεσολαβητική «σκέπη» των οποίων θα μπορεί να αυτοκατανοείται και να 

συστήνει τον εαυτό του στους άλλους. Σ’αυτόν τον «καλό συμβιβασμό», θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι θεμελιώνεται αυτό που όλοι αναγνωρίζουμε ως ανθρώπινη 

                                                                                                                                                                      
πραγματικό, συγκεκριμένο, ένα κάποιο πράγμα το οποίο έχει µια εκλεκτική αξία για το βρέφος και το 
μικρό παιδί (π.χ. ένα αρκουδάκι, κουκλίτσα, κομμάτι της κουβέρτας, µια πετσετούλα την οποία 
χαϊδεύει, γλύφει, κλπ.) ιδιαίτερα τη στιγμή που αποκοιμιέται. Μπορεί όµως να είναι µια μελωδία ή 
µια ιδιαίτερη, χαρακτηριστική χειρονομία. Συχνά το µεταβατικό αντικείμενο βρωμίζει µε τον χρόνο ή 
βρωμάει, αλλά το παιδί το κουβαλάει μαζί του πάντα. Οι γονείς του αναγνωρίζουν την αξία του για 
το παιδί και του επιτρέπουν να είναι βρώμικο. Αν το έπλεναν αυτό θα αποτελούσε ρήγμα στη 
συνέχεια της εμπειρίας του παιδιού και θα καταστρεφόταν ο συμβολισμός και η αξία του (άμυνα 
κατά της καταθλιπτικού τύπου αγωνίας). Το παιδί ανακαλύπτει από µόνο του το αντικείμενο χωρίς 
να του το δώσει ή υποδείξει κάποιος άλλος: το µεταβατικό αντικείμενο δεν παρέχεται ούτε 
δωρίζεται. Αποτελεί αποκλειστική επιλογή και ανακάλυψη του παιδιού. Συνιστά την πρωταρχική 
ανακάλυψη του ανθρωπίνου είδους. Σε αυτήν θα στηριχτεί όλη η μετέπειτα δυνατότητα του 
ανθρώπου για δημιουργικότητα. Η ανακάλυψη αυτή συνδέεται µε την ικανότητα του παιδιού να 
αποδίδει σ’ένα αντικείμενο µε ένα συμβολικό τρόπο ιδιότητες που δεν έχει. Το αντικείμενο αυτό το 
ονομάζουμε μεταβατικό γιατί το παιδί το ανακαλύπτει προκειμένου να πραγματοποιήσει µια 
μετάβαση από τη συγχωνευτική σχέση µε τη μητέρα στην απουσία της. Κατά τον Winnicott το παιδί 
καταφεύγει σ’ αυτά τα αντικείμενα για να το βοηθήσουν στη μετάβασή του από την πρώτη 
(στοµατική) σχέση µε τη μητέρα στην πραγματική αντικειµενοτρόπο σχέση (η μητέρα ως αντικείμενο 
επιθυμίας). Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο εμφανίζεται νωρίς στην ηλικία μεταξύ 2-3 
ετών και κρατάει μέχρι  τα 6-7. Συχνά μπορούμε να δούμε το παιδί μεταξύ 4 και 12 μηνών να είναι 
δεµένο µ’ένα τέτοιο αντικείμενο. Αυτό το «μεταβατικό αντικείμενο» κρατάει για πολύ καιρό την αξία 
του, την οποία χάνει προοδευτικά. Μπορεί να επανεμφανιστεί αργότερα κυρίως σε µια φάση 
κατάθλιψης. Βλ. Μπακιρτζόγλου, Σάββας, «Αντικειµενοτρόπες σχέσεις: Από την αγάπη του εαυτού 
(ναρκισσισμός) στην αγάπη των άλλων. Η περιπέτεια µιας εξελικτικής διαδρομής», διαθέσιμο στο     
https://www.epekeina.gr/ψυχαναλυτικά κείμενα, 17-19.    
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βιοπάλη, μια έννοια, δυναμική και τραγική συνάμα, έντονα χρωματισμένη από την 

κοινωνική, την υλική και ηθική διάσταση, οι γνωστές και ποικίλες δυσκολίες της 

οποίας προστίθενται σ’ εκείνες του επίπεδου της φυσικότητας, και όλες μαζί 

συνιστούν την ανθρώπινη κατάσταση.  

Επομένως, το λακανικό υποκείμενο, προσέρχεται ως υποκείμενο στην 

ψυχαναλυτική εργασία, όπως και σε κάθε συμβολικά και κοινωνικά δομημένη πράξη, 

προκειμένου μέσω αυτής να πετύχει μια καλύτερη ταύτιση. Η διαφορά με το 

αντίστοιχο της κλασικής φροϋδικής αντίληψης βρίσκεται στο ότι στη λακανική 

εκδοχή της ψυχανάλυσης αυτό που αναγνωρίζεται ως απωθημένο δεν είναι οι 

ενορμήσεις του έμβιου υποστρώματος και οι συνοδεύουσες παραστάσεις που 

ταράσσουν την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στο Εγώ, το Αυτό και το Υπερεγώ, 

οπότε το ζητούμενο είναι η ενδυνάμωση του συνειδητού Εγώ, με  την εκφόρτιση της 

καταπιεσμένης λιμπιντικής ενέργειας, τη συνειδητοποίηση των επιθετικών ροπών, 

και όλα αυτά με κεντρικό σημείο αναφοράς το άτομο και το οικογενειακό σκηνικό 

αλλά είναι η αποκάλυψη ενός θεμελιώδους κοινωνικού «ψεύδους», με το οποίο 

συγκαλύπτεται η δομική έλλειψη, κάθε φορά  που αναφερόμαστε σε ένα ενιαίο  εγώ, 

ως αναπόδραστο ορίζοντα.  

Δεν επισκέπτεται κανείς τον ψυχαναλυτή γι’αυτό που βρίσκεται στο περιθώριο 

μιας οποιαδήποτε γνώσης, είτε πρόκειται για τη γνώση του υποκειμένου ή για 

την κοινή γνώση, αλλά γι’αυτό που διαφεύγει από τη γνώση, για την ακρίβεια, 

γι’αυτό που για τον καθένα είναι εκείνο που ριζικά δεν θέλει να ξέρει. Γιατί δεν 

θέλει να το ξέρει –αν όχι επειδή είναι κάτι που τον αμφισβητεί ως υποκείμενο 

της γνώσης;
77

  

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και ο Ζακ-Άλεν Μίλερ, όταν λέει: «Είναι ένας 

ορισμός που ο Λακάν δίνει για το πραγματικό, ειδικότερα για το πραγματικό της 

κλινικής, που το ορίζει σαν αυτό που είναι αδύνατον να υποφέρει κανείς»
78

.  

Η διαφορά είναι σημαντική, γιατί εφόσον το υποκείμενο, ως γλωσσικό και 

έμφυλο, είναι κοινωνικά κατασκευασμένο και μέσω των ποικίλων ταυτίσεών του 

καταστατικά αλλοτριωμένο, και εφόσον όλες οι απόπειρές του να βρει τη στιγμή της 

αλήθειας του στο κοινωνικό αποτυγχάνουν, αυτό που στην ουσία αποκαλύπτεται 

είναι η δομική ατέλεια όλων των συμβολικών κατασκευών μας, η έλλειψη στον τόπο 
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 Λακάν, Ζακ, Η διδασκαλία μου, εισ.  Μιλέρ Ζακ –Αλέν, μτφρ. Νάσια Λινάρδου-Μπλανσέ, Ρεζινάλντ 
Μπλανσέ, Αθήνα: Εκκρεμές, 2009,  152. 
78

   Μιλέρ, Ζακ –Αλέν,  «Δέκα παρατηρήσεις σχετικά με τη διδασκαλία του Ζακ Λακάν», στο: Λακάν, 
Ζ., Η διδασκαλία μου, ό.π., σ. 24. 
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του Άλλου, το καταστατικά αδύνατο της κοινωνίας. Το λακανικό υποκείμενο 

βρίσκεται αντιμέτωπο με την αδυνατότητα της ταυτότητάς του, την αδιανόητη για 

τους ανθρώπους, ακυρωτική, αυτοαναφορική φράση «εγώ ειμί ο ων» (τέσσερις 

πρωτοπρόσωπες εκφορές σε μια πρόταση), αλλά και με την αδυνατότητα της 

κοινωνίας να είναι με πληρότητα, καθώς δεν υπάρχει ο άλλος του Άλλου που θα 

έφραζε την επ’ άπειρον μετακύληση του νοήματος. Όπως αναφέρει ο Σταυρακάκης: 

«Μία έλλειψη από μόνη της δεν αποτελεί αληθινή, ενεργό έλλειψη θα πρέπει να 

αναγνωρίσουμε και τις δύο αυτές ελλείψεις –τόσο στο υποκείμενο όσο και την 

έλλειψη στον Άλλο– για να αποφύγουμε την εξουδετέρωση των ριζοσπαστικών ιδεών 

του Λακάν»
79

.    

Ωστόσο, αυτή η έλλειψη στον Άλλο, αφ’εαυτή δεν συνιστά στοιχείο 

απειθαρχίας ή εξέγερσης. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε εδώ, ότι η ιδρυτική 

στιγμή της υποκειμενικότητας συνδέεται με τον συμβολικό ευνουχισμό, δηλαδή με 

την εντολή που ενσαρκώνει το Όνομα-του-Πατρός στις πατριαρχικές κοινωνίες, 

δημιουργώντας ένα στοιχειώδες πρότυπο υποταγής σ’αυτόν που γνωρίζει. Το 

υποκείμενο γεννιέται έτσι μέσα σε μια συμβολική τάξη, που αντανακλά ένα 

γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο, εντός του οποίου έχει μια θέση με βάση το κύριο 

όνομά του.  Επιπλέον μέσω της φαντασίωσης το διχασμένο υποκείμενο επιδίδεται σε 

μια προσπάθεια επούλωσης του τραύματος του ευνουχισμού, μέσω διαφόρων 

σεναρίων που υπόσχονται ένα βαθμό σύνδεσης και ταύτισης με τον ελλειπτικό Άλλο 

και επομένως με τη συμβολική εξουσία του. Έτσι, κάθε προσπάθεια αποδόμησης 

αυτών των σεναρίων και ρήξης με τη συμβολική εξουσία και τον κοινωνικό δεσμό 

που αυτή εξασφαλίζει, κλονίζει τα θεμέλια της υποκειμενικότητας εκλύοντας 

τεράστιες ποσότητες άγχους, καθώς το υποκείμενο νιώθει να βρίσκεται αντιμέτωπο 

με την πλήρη εξουθένωσή του, μια ανάσα από τον θάνατο
80

. Επομένως κάθε έκκληση 

για εξέγερση, για ανυπακοή, κλπ, είναι μια εμπειρία θανάτου, την οποία μόνο η 

ενεργοποίηση ενός άλλου φαντασιακού σεναρίου μπορεί να απαλύνει (π.χ. 

θυσιαστικό, αγωνιστικό πρότυπο).  

Έως εδώ διαπιστώνουμε ότι η λακανική  θεωρία φιλοδοξεί να υπερκεράσει  

τον ορίζοντα μιας ορισμένης ψυχαναλυτικής τάξης και να συναντήσει τον σύγχρονο 

θεωρητικό, κοινωνικό στοχασμό, με την επισήμανση της κατ’αναλογίαν ύπαρξης 

ενός κοινωνικού απωθημένου και της συνοδεύουσας κοινωνικής λήθης, η οποία 
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εντοπίζεται στην ιδρυτική στιγμή κάθε κοινότητας και αφορά την έλλειψη ενός 

οριστικού θεμελίου.  Στον βαθμό που ο θεωρητικός στοχασμός δεν αρνείται αλλά 

ενσωματώνει το κοινωνικό απωθημένο της έλλειψης, προχωράει στην αποκάθαρση  

από ουτοπικές τελικές λύσεις αρμονίας και πληρότητας και στον βαθμό που 

συγκατανεύουμε στη βαθιά συγκρουσιακή φύση του κοινωνικού και κατανοούμε 

τους πολύπλοκους δρόμους της συμβολικής εξουσίας, αντί να υποστείλουμε την 

κριτική μας στην υπάρχουσα πραγματικότητα, μπορούμε, αντιθέτως, να την 

οξύνουμε υπό νέους όρους.  

 

β. 3. Το πολύπλοκο της επιθυμίας 

Στην λακανική προοπτική η επιθυμία λειτουργεί ως η απόδειξη της 

ελλειπτικής και συγκρουσιακής δομής που διαπερνά την ατομική και κοινωνική 

εμπειρία. Κάθε επιμέρους προσπάθεια για την εκπλήρωση κάποιας επιθυμίας 

συγκρούεται με και ηττάται από την ίδια την επιθυμία. Και καμία πλήρωση της 

επιθυμίας δεν είναι ικανή να βάλει τέλος στην επιθυμία ή μη μόνο ο πραγματικός 

θάνατος ή καταστάσεις πολύ κοντά στον θάνατο. Αυτό συμβαίνει, θα μας πει ο 

Λακάν, διότι η επιθυμία, παρότι το υποκείμενο θεωρεί ότι είναι κάτι μύχιο και 

εντελώς «δικό του», είναι ένα κοινωνικό προϊόν που παράγεται από τη συνάφειά μας 

με τους άλλους και ως τέτοιο προσπαθεί να καλύψει ένα κενό που είναι ουσιωδώς  

αδύνατον να καλυφθεί. Αυτό όμως δεν τη φέρνει στο ίδιο κονστρουξιονιστικό 

επίπεδο με όλες τις άλλες κοινωνικά παραγόμενες κατασκευές του λόγου, διότι  η 

επιθυμία συμπίπτει με την επιβολή του Νόμου και στην περίπτωσή της γίνεται πιο 

εμφανής η απαγορευτική και παραγωγική λειτουργία του. Η επιβολή του συμβολικού 

μέσω της γλώσσας θα πυροδοτήσει την επιθυμία και θα επιτρέψει την ανάδυση της 

υποκειμενικότητας ως εκείνης της ατομικότητας που προορίζεται να είναι. Θα 

μπορούσαμε, λοιπόν, να πούμε ότι η επιθυμία είναι σύγχρονη του Νόμου, ξεκινά με 

την επιβολή του και αποτελεί το σημάδι του και τούτο συμβαίνει διότι συνδέεται 

άμεσα με τη σωματικότητα και την απόλαυση (juissance). 

 Πριν την επιβολή του Νόμου, δηλαδή πριν τον συμβολικό ευνουχισμό, η 

επιθυμία δεν συνιστά παράγοντα συγκρότησης του υποκειμένου, αφού αυτό 

λαμβάνεται ως φαντασιακά «πλήρες», οπότε και δεν του λείπει τίποτα. Σ’αυτή την 

προσυμβολική κατάσταση θα πρέπει να μιλάμε μάλλον για μια εμπειρία βιωμένης, 

καθαρής απόλαυσης δίχως αντικείμενο και έξω από κάθε νόημα, παρά για επιθυμία. 

Βασιζόμενοι στην επιμονή, την αέναη αναγέννηση και στον ανεξάλειπτο, μύχιο 
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χαρακτήρα της επιθυμίας, πρέπει να υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα επίπεδο της 

πληρότητας αυτής καθ’αυτήν και της απόλαυσης αυτής καθ’αυτήν, οι οποίες ανήκουν 

σ’αυτό που ο Λακάν ονομάζει πραγματικό και ως μέρος αυτού είναι απροσπέλαστο 

στην συμβολοποίηση, και με το οποίο η επιθυμία πρέπει να συνδέεται
81

.   

Έως εδώ έχω πει ότι η επιθυμία συνδέεται τόσο με την επιβολή του Νόμου 

όσο και με το λακανικό πραγματικό, οπότε η επιθυμία πρέπει να βρίσκεται ακριβώς 

στην  κόψη: εκεί που τέμνονται τα δύο επίπεδα του συμβολικού και του πραγματικού 

είναι ο τόπος εμφάνισης της επιθυμίας.  

Όμως, μέσα από ποια διαδικασία  εμφανίζεται  η επιθυμία στον άνθρωπο; πώς 

γινόμαστε τα επιθυμητικά όντα που είμαστε; Πώς και με τον ίδιο τρόπο, όπως η 

εικόνα κατορθώνει (έστω και διαστρεβλωμένα) να συνδέσει σε μια ενότητα, την 

οποία  αναγνωρίζουμε έκτοτε ως «το σώμα μας», τα ανεξάρτητα δομικά μέρη του, 

συμβαίνει να εκκινεί μια διαδικασία που αναγνωρίζουμε ως την «επιθυμία μας»; 

 Κατά τον Λακάν αυτό γίνεται με την επιβολή της απαγόρευσης στο Όνομα-

του-Πατρός. Η απαγόρευση θέτει ένα φραγμό στο απαγορευμένο αντικείμενο, εν 

προκειμένω στην αιμομιξία με την μητέρα, ακριβώς για να σημαδευτεί η παραίτηση 

από την πλήρη απόλαυση που απαιτεί η μεσολάβηση της γλώσσας. Πλέον χάνεται δια 

παντός η υποτιθέμενη άμεση πρόσβαση στην απόλαυση και μαζί το κομμάτι του 

προσυμβολικού μυθικού εαυτού που ήμασταν. Η αναπαράσταση ενός πράγματος 

στην γλώσσα, η παράστασή του στον κόσμο της σημασίας έχει ως προϋπόθεση και 

ως αποτέλεσμα έναν βαθμό απώλειας του αναφερομένου πράγματος, μια ιδέα 

θανάτου. Αυτό που από τον μυθικό εαυτό μας χάνεται οριστικά είναι η  

«αισθητή φάση του ζωντανού όντος: εκείνο το αβυσσαλέο πράγμα, ικανό να 

δοκιμάσει κάτι τι μεταξύ γέννησης και θανάτου, ικανό να καλύψει με μια λέξη 

ολόκληρο το φάσμα πόνου και ηδονής, αυτό που στα γαλλικά ονομάζουμε le 

sujet de la juissance» (το υποκείμενο της απόλαυσης)
82

. 

Αυτή είναι η έννοια του ευνουχισμού όπως τη θέτει ο Λακάν: «Αυτό στο οποίο 

πρέπει να επιμείνουμε είναι ότι η απόλαυση είναι απαγορευμένη σε όποιον μιλά»
83

. 

Παραδόξως όμως, όπως παρατηρεί ο Ζίζεκ και αναφέρει ο Σταυρακάκης, 

αυτό διόλου δεν σημαίνει ότι το απαγορευμένο αντικείμενο καθίσταται αδύνατο. 

Αντιθέτως η απαγόρευση υπονοεί ότι αυτό είναι δυνατό και επειδή είναι δυνατό, 

                                                           
81

 Σταυρακάκης  Γιάννης, Ο Λακάν και το πολιτικό, ό.π., 97-98 και 100.   
82 Lacan, Jacques,  Απαντήσεις, μτφρ. –σχόλια Κάλλια Φώτη, Αθήνα:  Έρασμος,  1978, 54. 
83

  Σταυρακάκης Γιάννης, Ο Λακάν και το πολιτικό, ό.π., 114. 



45 
 

γι’αυτό και απαγορεύεται. Με το τέχνασμα της απαγόρευσης, λοιπόν, ο Νόμος μας 

παγιδεύει, δεσμεύοντας την επιθυμία μας. Αυτό που ο Νόμος ως τελικό σημαίνον 

αποκρύπτει είναι η αδυνατότητα της απόλαυσης και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 

διαιώνιση της επιθυμίας μέσα στο υποκείμενο, πέρα από τον χρόνο. Ο Μίλλερ 

αναφέρει: «Η επιθυμία ειδικά δεν γνωρίζει τον χρόνο. Η επιθυμία μέσα στο 

ασυνείδητο είναι αιώνια, ο Λακάν επέμενε σ’αυτό, και είναι κάτι που υπάρχει στον 

Φρόυντ. Έτσι η επιθυμία δεν λαμβάνει, για παράδειγμα, υπόψη της τη λειτουργία της 

ηλικίας»
84

.  Καλούμαστε έτσι να αντέξουμε την αντίθεση ανάμεσα στην επιθυμία μας 

και τη βιολογική λειτουργία της ηλικίας, κάτι, που όπως φαίνεται, η ύστερη, 

τεχνολογικά απείρως υπερέχουσα νεωτερικότητα δεν αντέχει να αναλάβει.   

 Η χαμένη απόλαυση δεν είναι εγγενώς αδύνατη και δια παντός χαμένη, αλλά 

είναι η θέσπιση του Νόμου και όλα τα θεσπίσματά του είναι  εκείνα τα εμπόδια που 

πρέπει να ξεπεράσουμε για να ανακτήσουμε την πλήρη απόλαυση. «Αυτό είναι το 

κομβικό σημείο του οιδιπόδειου συμπλέγματος: το οιδιπόδειο σύμπλεγμα συγκροτεί 

την απόλαυση ως απαγορευμένη, στηριζόμενο στον πατρικό νόμο»
85

. Έτσι, στον 

άνθρωπο η σεξουαλική επιθυμία εγείρεται πολύ πριν τη σεξουαλική ωρίμανση του 

ατόμου, πριν και ανεξάρτητα από το βιολογικό υπόστρωμα, και δομείται γύρω από το 

απαγορευμένο, χαμένο σημαινόμενο που είναι η μητέρα, ανοίγοντας τον κεντρικό 

δρόμο για τις σεξουαλικές σχέσεις με μια γυναίκα ή με έναν άνδρα.  

Η επιθυμία συγκροτείται γύρω από την αναζήτηση ενός χαμένου, αλλά όχι 

εγγενώς αδύνατου πυρήνα απόλαυσης, με τον οποίο έχουμε μια επαφή στην  

απειροελάχιστη στιγμή κορύφωσης της ερωτικής πράξης. Αρκεί όμως αυτή η 

στιγμιαία επαφή, για να διατηρείται ο μύθος της πληρότητας, και η αποτυχία που 

συνοδεύει αυτήν τη στιγμή αρκεί για να υποδηλώσει την καταστατική έλλειψη. Κάθε 

φορά που κατακτάμε ένα αντικείμενο της επιθυμίας μας, βιώνουμε ξανά και ξανά τη 

ματαίωση της απόλαυσης που περιμέναμε, πέφτουμε πάνω στην απαγόρευση, 

αναφωνούμε: «Δεν είναι αυτό!», και η επιθυμία επανεγγράφεται πάνω στην κόψη του 

ανεκπλήρωτου. Αποδεικνύεται συνεχώς ότι κανένας Άλλος δεν μπορεί να προσφέρει 

αυτό το χαμένο/αδύνατο της πλήρους ταυτότητας, για την ακρίβεια αυτό είναι το 

νόημα της λακανικής έκφρασης, «δεν υπάρχει ο Άλλος του Άλλου». Γιατί όμως δεν 

«παίρνουμε το μήνυμα», όπως λέγεται στην καθομιλουμένη; Γιατί φαίνεται να μην 
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μας πτοούν οι επαναλαμβανόμενες αποτυχίες μας και η επιθυμία, ως άλλος φοίνικας, 

αναγεννιέται διαρκώς από τις στάχτες της, και πώς συμβαίνει αυτό; 

Από τη στιγμή που, όπως λέει ο Λακάν, η γλώσσα εγκαθίσταται στον 

εγκέφαλο σαν ένας ιστός αράχνης και τον κατέχει
86

, το ανθρώπινο υποκείμενο γίνεται 

ένα σημαίνον, δέσμιο της σημασίας και του κοινωνικά παραγόμενου νοήματος. Η 

παραδοχή με την οποία διαρκώς μας φέρνει σε επαφή η ματαιωτική φύση της 

επιθυμίας, ότι ο άλλος είναι εγγενώς ελλειπτικός και ότι δεν υπάρχει ο Άλλος του 

Άλλου, είναι μια φρικτή παραδοχή, η οποία εισάγει ένα στοιχείο βαθιάς, σχεδόν 

οντολογικής αβεβαιότητας, που ακυρώνει το νόημα και κλονίζει το συμβολικό. Όπως 

αναφέρει ο Σταυρακάκης «το πρόβλημα […] δεν είναι τόσο ότι ο Άλλος είναι 

ελλειπτικός, αλλά ότι δεν γνωρίζουμε γιατί είναι ελλειπτικός»
87

 και, κατ’επέκταση, 

γιατί εμείς είμαστε το ίδιο ελλειπτικοί. Τη λύση σ’αυτή την εξαιρετικά αγχογόνο 

κατάσταση προσφέρει η φαντασίωση.  

  Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό την δυναμική δομή που, όπως είπαμε 

παραπάνω, συνέχει τις τρεις τάξεις του πραγματικού, του φανταστικού και του 

συμβολικού: δηλαδή το γεγονός ότι στο παιχνίδι των σημαινόντων, το διαφεύγον 

σημαινόμενο, εμφανίζεται ως σημαινόμενο στο φαντασιακό. Εάν καμία ταύτιση δεν 

μπορεί να είναι πλήρης, με την έννοια ότι δεν μπορεί να επαναφέρει τα πράγματα σε 

μια κατάσταση πριν τον συμβολικό ευνουχισμό, εάν δηλαδή το σημαίνον 

αποτυγχάνει συνεχώς στη λειτουργία του ως σημασιοδότης, επειδή ακριβώς είναι 

γλωσσικό, τότε η λύση αναζητείται στην τάξη του φαντασιακού. Η τάξη αυτή 

σημαδεύεται από τον φαλλικό χαρακτήρα του αντικειμένου. Το παιδί φαντασιώνεται 

για τον εαυτό του την τελειότητα του φαλλού και μέσω αυτής της φαντασίωσης 

προσεγγίζει την επιθυμία του Άλλου, δηλαδή της μητέρας. Τούτη η διαδρομή 

διανύεται ξανά και ξανά, ακριβώς για να αντληθεί από αυτό το πεδίο του 

φαντασιακού το αντικείμενο που έχει όλες τις απαραίτητες ιδιότητες και είναι 

κατάλληλο για να συρράψει το κενό στον Άλλο. Το αντικείμενο αυτό στο λακανικό 

ιδίωμα ονομάζεται object petit a. Το μικρό αντικείμενο, που λειτουργεί ως πυρήνας 

κάθε φαντασιακού σεναρίου, δρα κατευναστικά: από τη μία πλευρά καλύπτει την 

έλλειψη στον Άλλο και απ’ την άλλη παρέχει την υπόσχεση της πλήρωσής της.  

 Η φαντασίωση που έρχεται να καλύψει το ελλειπτικό υποκείμενο, δεν ανήκει 

εντελώς στην τάξη του φαντασιακού. Για να μπορέσει να είναι ένα επιτυχημένο 
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σενάριο κάλυψης της έλλειψης,  πρέπει να απαντά στο πρόβλημα της ελλειπτικότητας 

του Άλλου. Με άλλα λόγια, για να μπορέσει το σενάριο να αντιταχθεί 

αποτελεσματικά στην αβεβαιότητα που περιβάλλει πάντα τον Άλλο, να καλύψει 

επαρκώς την ενδεχομενικότητα, για να είναι μια επιτυχημένη «συρραφή» πρέπει να 

ενσωματώνει στοιχεία του συμβολικού. Σκοπός της φαντασίωσης δεν είναι να 

ικανοποιήσει μια επιθυμία, γιατί τότε θα επρόκειτο για ένα ορθολογικά σταθμισμένο 

σχέδιο, όπου τα μέσα θα ήταν σε αντιστοιχία προς τους σκοπούς. Σκοπός της 

φαντασίωσης είναι να συγκρατεί την επιθυμία και να τη διαιωνίζει.  

Τι επιτυγχάνεται με τη φαντασίωση; Πρώτα απ’όλα, μέσω της φαντασίωσης η 

πραγματικότητα ως εγγενώς ελλειπτική, αφού αρθρώνεται στο πεδίο του συμβολικού, 

αποκτά μια συνοχή και μια ελκυστικότητα, δίνοντας τη δυνατότητα για νέες 

επιχειρήσεις ταύτισης. Επιπλέον δεν επιτρέπει στην επιθυμία να βουλιάξει και να 

σβήσει, μεταθέτοντας διαρκώς το αντικείμενο της απόλαυσης μέσω της υπόσχεσης 

μιας μελλοντικής πλήρωσης στον ορίζοντα μιας φαλλικής πληρότητας που είναι το 

αντίστοιχο της θεϊκής υπόσχεσης για την «Γη της Επαγγελίας». Θα μπορούσαμε,   

λοιπόν, να πούμε ότι κατά παράδοξο τρόπο η επιθυμία μάς στρέφει προς ένα 

ουτοπικό μέλλον ενώ η ίδια παραμένει πεισματικά στραμμένη σε ένα αδύνατο 

παρελθόν. Τέλος, δίνει μια απάντηση στο βασανιστικό γιατί που είδαμε παραπάνω, 

και μάλιστα σε δύο επίπεδα: αφενός πετυχαίνοντας τη λήθη των απαρχών της 

κοινωνικής οργάνωσης, δηλαδή τη λησμονιά της πράξης της απόφασης που 

βρίσκεται στα θεμέλια κάθε κοινωνικής πραγματικότητας, και αφετέρου  

δημιουργώντας ένα αφήγημα για το γιατί η εκπλήρωση της επιθυμίας εμποδίζεται στο 

παρόν, αφήγημα που συνήθως υποδεικνύει έναν στερητικό Άλλο, στην εξολόθρευση 

του οποίου με τόση συνέπεια, ορμή και ρώμη η ανθρωπότητα έχει διαπρέψει.   

 

 

β. 4.   Επιθυμία και Κατανάλωση : μια «πολιτική της απόλαυσης» 

Από την παρουσίαση της επιθυμίας και της jouissance προκύπτει η 

καθοριστική σημασία που έχει η απόλαυση στη διαμόρφωση των κοινωνικών 

πρακτικών. Αν ο καταναλωτισμός είναι ένας –ισμός που νίκησε και αναδείχθηκε σε 

κομβικό σημείο μιας ολόκληρης κουλτούρας, αυτό, σύμφωνα με τη λακανική θεωρία, 

μπορεί να εξηγηθεί μόνο μέσω της επιθυμίας και της απόλαυσης. Η επιθυμία 

διοχετεύεται σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις επιδρώντας στον τρόπο που 

διαμορφώνεται ο κοινωνικός δεσμός, αποκαλύπτοντας τον κεντρικό ρόλο της στη 
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συντήρηση του ύστερου οικονομικοπολιτικού καπιταλιστικού πλέγματος. Επομένως, 

η κουλτούρα, η οικονομία και η πολιτική αλληλοδιαπλέκονται σε μια μοναδική 

αποκρυστάλλωση της επιθυμίας
88

.  

Στις ύστερες καπιταλιστικές κοινωνίες, η λειτουργία της διαφήμισης, των 

δημοσίων σχέσεων, της εταιρικής σήμανσης αποτελούν παραδείγματα αναμόρφωσης 

και διεκδίκησης του ηγεμονικού ρόλου στις ατομικές και συλλογικές ταυτίσεις. Οι 

ταυτότητες του πολίτη και του καταναλωτή δεν είναι αντίθετες και απομονωμένες 

μεταξύ τους, αλλά αντανακλούν τη διαπερατότητα της πολιτικής και οικονομικής 

σφαίρας. Οι ΗΠΑ δημιουργήθηκαν ως «δημοκρατία των καταναλωτών» μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο με άξονες τη μαζική κατανάλωση, την ευμάρεια για όλους, τη 

διακήρυξη της εγκαθίδρυσης μιας πιο εξισωτικής κοινωνίας με ελευθερία επιλογής 

προϊόντων, η οποία συνδέθηκε με την πολιτική ελευθερία. Έτσι, η κατάρρευση των 

ανατολικών σοσιαλιστικών κρατών θεωρείται περισσότερο νίκη του καταναλωτισμού 

παρά του φιλελευθερισμού. Η ορθολογική δράση των υποκειμένων για τους 

ιδιοτελείς σκοπούς τους εξασφάλιζε την υποταγή των ανορθόλογων παθών και την 

κοινωνική σταθερότητα, ενώ σημαίνοντα όπως η ισότητα, η ευημερία, το καλό 

νοηματοδοτούνταν με όρους καπιταλιστικής ηγεμονίας. Σταδιακά ο καταναλωτισμός 

απομακρύνθηκε από το πολιτικό πρόταγμα της κοινωνικής συνοχής και προσέγγισε 

την προσωπική φαντασίωση, ενοποιώντας ταυτόχρονα τον 

καταναλωτή/πολίτη/ψηφοφόρο
89

. 

Ποιοι μηχανισμοί διέπουν την αυξανόμενη συνάρθρωση ανάμεσα στην 

πολιτική και τον καταναλωτισμό και, συνακόλουθα, την αυξανόμενη ηγεμονία του 

διαφημιστικού λόγου; Η ψυχαναλυτική θεωρία μπορεί να συμβάλει στη διαλεύκανση 

του φαινομένου. Εξάλλου η ψυχανάλυση αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και γνώσης για 

την ανάλυση των ασυνείδητων διεργασιών και των κινήτρων για την κατάλληλη 

αξιοποίησή τους από το μάρκετινγκ και τη βιομηχανία της διαφήμισης.  

Η λακανική θεωρία ειδικότερα δείχνει τον τρόπο σύνδεσης της διαφήμισης με 

την προβληματική της απόλαυσης, αποκαλύπτοντας σε βάθος τα θεμέλια του 

καπιταλισμού. Η απόλαυση είναι το υποσχόμενο αγαθό στον πυρήνα κάθε 

διαφήμισης. Η ίδια η διαφημιστική βιομηχανία συνειδητοποίησε την ύπαρξη 

συναισθηματικών δεσμών ικανών να υπερσκελίσουν το εμπειρικό, ορθολογικό 

επιχείρημα και να οδηγήσουν σε ευρύτερες συναινέσεις. Έτσι, χωρίς να εγκαταλείψει 
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εντελώς το ορθολογιστικό παράδειγμα, μετατράπηκε σε ένα ψυχολογικό εργαστήριο 

που αξιοποιεί την ψυχαναλυτική θεωρία και τις μεθόδους της, παρ’ότι διαπνέεται από 

τη φαντασίωση ότι αυτοί που γνωρίζουν, τα διευθυντικά στελέχη της διαφήμισης, θα 

μπορέσουν να επιβάλουν έναν εργαλειακό ορθολογικό έλεγχο στο επιθυμητικό 

δυναμικό. Επιπλέον η ριζοσπαστική κριτική της διαφήμισης αδυνατεί να 

αποκαταστήσει την πολιτική πράξη έναντι της πανταχού παρούσας καταναλωτικής 

πράξης
90

. 

Η κουλτούρα της εγκράτειας, η οποία αναπτύχθηκε ως αντιστάθμισμα στον 

προελαύνοντα καταναλωτισμό, εγκλωβίστηκε στη θεωρία της «ψευδούς 

συνείδησης», και έτσι ένα πρόβλημα απόλαυσης και επιθυμίας ανάχθηκε σε 

πρόβλημα γνώσης και ορθολογικότητας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από τη μια πλευρά 

να μην προβάλλει καμία εναλλακτική λύση και, από την άλλη, να εξελιχθεί το ζήτημα 

σε «ιερεμειάδα». Όσο συνειδητοποιούταν ο ρόλος της επιθυμίας και της απόλαυσης, 

την ουσιοκρατική/νατουραλιστική κριτική διαδέχθηκε ο κοινωνικός 

κονστρουξιονισμός, όπου  υπερτονίζεται η συμβολικά καθορισμένη διάσταση της 

ανθρώπινης επιθυμίας. Το παράδειγμα της κουλτουραλιστικής ερμηνείας της 

επιθυμίας, δηλαδή ο συμβολικός καθορισμός της, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς 

ερείσματα στο πραγματικό, δηλαδή σε μια ορισμένη-μερική jouissance και χωρίς τη 

συμμετοχή της σωματικής απόλαυσης.  

Υπήρχε και υπάρχει μια διαδεδομένη αντίληψη για τη διχοτομία ανάμεσα σε 

βασικές/βιολογικές ανάγκες και σε επίπλαστες επιθυμίες. Δεν παραγνωρίζεται 

ασφαλώς η συμβολική διάσταση χρήσης των αντικειμένων. Όπως είδαμε και στην 

Καταναλωτική Κοινωνία του Μπωντριγιάρ, η κριτική στον καταναλωτισμό κινείται 

ανάμεσα στις δύο αυτές παραδοχές. Η λακανική θεωρία εκκινεί από την σχέση που 

υπάρχει ανάμεσα στην ανάγκη, το αίτημα και την επιθυμία. Η είσοδος στον κόσμο 

της γλώσσας, στο συμβολικό, προϋποθέτει την θυσία κάθε αδιαμεσολάβητης 

πρόσβασης στην ικανοποίηση της φυσικής /βιολογικής ανάγκης. Οι ανάγκες είναι 

«αναγκασμένες» να αρθρωθούν στην γλώσσα ως αίτημα στον Άλλο (αρχικά στην 

μητέρα). Έτσι κάθε αίτημα γίνεται, πάνω απ’όλα, αίτημα για την αγάπη του Άλλου. 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι μιλάμε, οι ανάγκες παρεκκλίνουν και επιστρέφουν 

αλλοτριωμένες. Είναι δε τέτοια η παρέκκλιση ώστε οι ανάγκες, οι οποίες έχουν 

ρηματοποιηθεί, εμφανίζονται ως άλλης τάξεως. Υπάρχει στην ανάγκη ένα στοιχείο 
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του πραγματικού που δεν μπορεί να αρθρωθεί στο αίτημα. Αυτό το διαφεύγον 

πραγματικό είναι η πηγή της επιθυμίας. Η ανθρώπινη επιθυμία είναι πάντα επιθυμία 

για κάτι άλλο. Η επιθυμία δεν έχει καθορισμένο αντικείμενο που θα την 

ικανοποιούσε, αλλά αντικείμενο-αίτιο της επιθυμίας είναι η έλλειψη και εμπεριέχει 

την υπόσχεση της εκ-πλήρωσης. Έτσι, ο καταναλωτισμός ως διαρκής διέγερση της 

επιθυμίας και χειραγώγηση της διαλεκτικής μεταξύ έλλειψης και υπόσχεσης δεν 

διαστρεβλώνει ούτε αποφυσικοποιεί την επιθυμία. Επομένως, δεν έχει νόημα να 

μιλάμε για πρότερες ή ανώτερες ανάγκες. Ο Σταυρακάκης αναφέρει χαρακτηριστικά 

ότι ο ανορεξικός ή ο πολιτικός κρατούμενος που κάνει απεργία πείνας ακολουθούν 

τις φαντασιώσεις τους παρά την πίεση της βιολογικής ανάγκης
91

. 

Αυτό αποσταθεροποιεί την απλοϊκή διχοτομία ανάμεσα στις φυσικές και τις 

πλαστές ανάγκες. Ο Μαρξ εξάλλου μιλούσε για το εμπόρευμα ως ένα εξωτερικό 

αντικείμενο, ένα πράγμα που με τις ιδιότητές του ικανοποιεί οποιουδήποτε είδους 

ανθρώπινες ανάγκες, ασχέτως αν αυτές προέρχονται από το στομάχι ή τη φαντασία. 

Ο καταναλωτισμός επιφέρει μια μερική καθήλωση της επιθυμίας. Η διαφήμιση το 

πετυχαίνει με τη δημιουργία μιας ολόκληρης μυθολογίας γύρω από το προϊόν και όχι 

λέγοντας την αλήθεια ή το ψέμα. Επομένως, η επιμονή στην καταγγελία της 

διαφήμισης με άξονα την αληθή και την ψευδή συνείδηση είναι αντιπαραγωγική και 

εμποδίζει την κατανόηση της οργάνωσης της επιθυμίας και του ρόλου της στην 

οικονομία της αγοράς και του καπιταλισμού. 

 Με βάση τη λακανική προσέγγιση, η διαφήμιση προβάλλει μια κοινωνική 

φαντασίωση, όπου το αντικείμενο λειτουργεί ως objet petit α
92

. Πηγαίνοντας ένα 

βήμα παραπέρα, το προϊόν με τις φυσικές του ιδιότητες λίγο ενδιαφέρει στη 

διαφήμιση, αυτό που προωθείται στην αγορά είναι τα εταιρικά σήματα, τα οποία 

λειτουργούν ως εγγυήτριες δυνάμεις για την δοθείσα υπόσχεση της χαράς, της 

επιτυχίας, της ευτυχίας, εν τέλει της αγάπης. Αγοράζουμε εκείνο που 

φαντασιωνόμαστε και φαντασιωνόμαστε εκείνο που μας λείπει: το μέρος του εαυτού 

μας που θυσιάστηκε κατά την είσοδό μας στον συμβολικό κόσμο. Αυτό επιτρέπει την 

ανάδυση της επιθυμίας ως διαρκούς αναζήτησης, γιατί η έλλειψη υπάρχει τόσο σε 

εμάς όσο και στον Άλλο. Έτσι το αντικείμενο λειτουργεί θαυματουργά.    

Η διαφήμιση σκηνοθετεί ένα ηπιότερο σενάριο έλλειψης, ένα ηπιότερο 

σενάριο ευνουχισμού, για να μπορεί στη συνέχεια να προβάλει μια υπόσχεση 
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ικανοποίησης. Με την προσδοκία της απόλαυσης επιτείνεται το επιθυμείν. Μόλις 

αγοράσουμε το αντικείμενο διαπιστώνουμε ότι η απόλαυση είναι μερική και ότι δεν 

είναι εκείνη που προσδοκούσαμε. Σε κάθε τέτοια εμπειρία η έλλειψη επανεγγράφεται 

στο υποκείμενο. Αυτή όμως η διάψευση δεν είναι αρκετή για να κλονίσει την 

ηγεμονία του καταναλωτισμού και του διαφημιστικού λόγου. Αντίθετα, κάνει τη 

διαφήμιση ακόμα πιο αναγκαία. Δουλειά της διαφήμισης είναι να κατασκευάζει τη 

φαντασίωση, μέσω της οποίας «μαθαίνουμε» να επιθυμούμε. Η τελική ικανοποίηση 

αναβάλλεται από φαντασίωση σε φαντασίωση και από λόγο σε λόγο
93

.  

Διακρίνουμε στον καταναλωτισμό τον ίδιο μηχανισμό που λειτουργεί στη 

δημιουργία-αναπαραγωγή κάθε φαντασιωτικής ταύτισης: το συμβολικό στηρίζεται σε 

ένα φαντασιωτικό στήριγμα και αυτό σε ένα πραγματικό, σωματικό. Επιπλέον, ο 

καταναλωτισμός αποκαλύπτει την απόλαυση που κρύβεται στο ίδιο το επιθυμείν. Η 

ηδονή της αγοράς είναι κάτι ξεχωριστό από την ηδονή της κατανάλωσης. Εδώ 

φαίνεται ο διυποκειμενικός χαρακτήρας της απόλαυσης με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο: η 

ανθρώπινη επιθυμία στρέφεται προς μια άλλη Επιθυμία. Επιθυμούμε αυτό το 

αντικείμενο επειδή το επιθυμούν οι άλλοι. 

Αυτή η ιδιαίτερη οικονομία της επιθυμίας, που αρθρώνεται γύρω από το 

διαφημιζόμενο προϊόν και την ίδια την επιθυμία, στηρίζεται σε βιώματα μερικής 

jouissance, εγγυάται μέσω σωρευτικών μετωνυμικών αποτελεσμάτων και 

καθηλώσεων την αναπαραγωγής της καπιταλιστικής αγοράς και της ανάλογης 

κουλτούρας της αγοραίας προώθησης. Ο καταναλωτισμός προσφέρει μια 

εξημερωμένη εκδοχή της απόλαυσης, ένα ιδιαίτερο ιστορικά καθορισμένο 

καναλιζάρισμα. Η ένταση της επιθυμίας γίνεται ο υποκειμενικός νόμος που τυποποιεί 

τις αξίες και η λίμπιντο γίνεται αιχμάλωτη της πολιτικής οικονομίας, χειραγωγείται 

από αυτή, και έτσι πραγματοποιείται η πολιτικο-οικονομοποίηση της κοινωνικής 

ζωής εν γένει.  

Αρθρώνεται έτσι το επίπεδο του αγαθού, το οποίο σύμφωνα με τον Λακάν 

είναι το πεδίο της εξουσίας. Κάθε κοινωνική οργάνωση, ιεραρχία προϋποθέτει την 

πίστη σε μια ανώτερη απόλαυση στο κέντρο της. Διαγράφεται έτσι ένα τριμερές 

πλέγμα στο οποίο συμμετέχουν: η οικονομία (η καπιταλιστική οικονομία της 

αγοράς), η διυποκειμενική επιθυμία (η ιδιαίτερη κοινωνικο-πολιτιστική διαχείριση 

της επιθυμίας) και η εξουσία (το ιδιαίτερο εξουσιαστικό καθεστώς). Ο 
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καταναλωτισμός και η διαφήμιση αποτελούν το στοιχείο εκείνο που είναι συναφές με 

την απόλαυση και συνδέει τους τρεις κρίκους. Από τη λακανική σκοπιά, ο 

καταναλωτισμός και η διαφήμιση αποτελούν συμπτώματα των κοινωνιών μας
94

.   

Η έκρηξη της απόλαυσης που παρατηρείται στις καταναλωτικές κοινωνίες 

σηματοδοτεί μια μεταβολή της δομής του κοινωνικού δεσμού. Παραδοσιακές μορφές 

κοινωνικής οργάνωσης επέβαλαν την άρνηση της ιδιωτικής απόλαυσης στο όνομα 

του κοινωνικού καθήκοντος. Τώρα το μόνο καθήκον είναι να απολαμβάνει κανείς τη 

ζωή του όσο περισσότερο μπορεί. Ό,τι ήταν προηγουμένως απειλή 

αποσταθεροποίησης του κοινωνικού δεσμού, τώρα αναγορεύεται σε παράγοντα 

σταθεροποίησης και μάλιστα σε καθήκον. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του ύστερου 

καπιταλισμού, σε αντίθεση με τις πρώιμες μορφές της ηθικής της εργασίας και της 

συσσώρευσης. 

Ο μετασχηματισμός αυτός ολοκληρώθηκε με την παγκοσμιοποίηση. Το 

υπερεγώ, που τώρα θέτει ως καθήκον την απόλαυση, αποδυναμώνει παλαιότερα 

ισχυρά σημαίνοντα, όπως η πατρίδα, η θρησκεία κ.ά. και μεταβάλλει την διερεύνηση 

της προσωπικής ταυτότητας πέρα από τα όρια που αυτά επέβαλαν. Μέσω του 

καταναλωτισμού, ισχυρές ταυτότητες, όπως του «καλού πατριώτη», του «καλού 

χριστιανού» κλπ., ξεθωριάζουν και βαθμιαία αντικαθίστανται από την ταυτότητα του 

«καλού, ενημερωμένου και υπεύθυνου καταναλωτή».  Η εντολή «απόλαυσε» και η 

επιθυμία που διεγείρεται και επιβάλλεται με τον τρόπο του καταναλωτισμού, μας 

κατασκευάζει ως κοινωνικά υποκείμενα.   

Αυτή η εξέλιξη/μεταστροφή από την κοινωνία της απαγόρευσης στην 

κοινωνία της απόλαυσης δεν αποτελεί ριζική τομή. Το ζητούμενο είναι και στις δύο 

περιπτώσεις η διαχείριση της απόλαυσης. Αποτελούν δύο διαφορετικές στρατηγικές 

διαχείρισης του τραύματος του ευνουχισμού με την ταυτόχρονη θέσμιση του 

κοινωνικού δεσμού και της νομιμοποίησης της εξουσίας. Ωστόσο η φαντασίωση της 

απόλαυσης είναι ανέφικτη, ως εκ τούτου μια κοινωνία που θέτει στον πυρήνα του 

κοινωνικού δεσμού αυτό το καθήκον συνδέεται άμεσα με την αποτυχία
95

.  

Η εντολή της απόλαυσης αποτελεί μια πιο εκλεπτυσμένη μορφή 

απαγόρευσης. Εκπληρώνει την ίδια την εντολή που εκπλήρωνε η παραδοσιακή 

λειτουργία του συμβολικού Νόμου και της εξουσίας. Πρόκειται για την ίδια ή και πιο 

βαριάς μορφής υπακοή, όπως αυτή εκδηλώθηκε στο γνωστό πείραμα του Μίλγκραμ. 
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Μάλιστα είναι πιο δύσκολο να αντισταθούμε σε αυτήν, γιατί τώρα η εντολή 

αγκαλιάζει το υποκείμενο της απόλαυσης, είναι πιο επιτρεπτική και φορά το 

προσωπείο της ελευθερίας των επιλογών. 

Προσπάθησα έως το σημείο αυτό με οδηγό τη λακανική θεωρία να περιγράψω τη 

διαλεκτική της επιθυμίας και τον αμφίσημο χαρακτήρα, με τον οποίο εμφανίζεται και 

σημαδεύει την ανθρώπινη κατάσταση, καθώς και την εμπλοκή της απόλαυσης στη 

συγκρότηση του κοινωνικού δεσμού μέσω της κατανάλωσης. Ως κατακλείδα, εν είδει 

ύμνου στην ουτοπία των ανθρώπινων επιθυμιών και για να κλείσω αυτή την ενότητα,  

δανείζομαι, ένα τραγούδι που ακουγόταν στα ευρωπαϊκά καμπαρέ του μεσοπολέμου, 

το «Γιουκάλι» του Κούρτ Βάιλ ( Kurt Julian Weill, 1900 -1950):   

«Είναι σχεδόν στο τέλος του κόσμου, 

η βάρκα των περιπλανήσεών μου, 

πλέοντας στην άκρη του κύματος, 

με πήγε εκεί μια μέρα. 

Γιουκάλι, 

είναι η χώρα των επιθυμιών μας, 

Γιουκάλι, 

είναι η ευτυχία, 

είναι η απόλαυση. 

Γιουκάλι, 

είναι η γη όπου ξεχνάμε όλες μας τις έγνοιες, 

είναι, μέσα στην νύχτα μας, σαν ξέφωτο, 

το αστέρι που ακολουθούμε, 

είναι το Γιουκάλι. 

Είναι η χώρα των όμορφων ερώτων που μοιράστηκαν, 

είναι η ελπίδα, 

που βρίσκεται στην καρδιά όλων των ανθρώπων, 

η ανακούφιση, 

που όλοι περιμένουμε για το αύριο. 

Γιουκάλι, 

είναι η χώρα των επιθυμιών μας, 

Γιουκάλι, 

είναι η ευτυχία, 

είναι η απόλαυση. 
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Αλλά είναι ένα όνειρο, μια τρέλα, 

δεν υπάρχει το Γιουκάλι! 

Αλλά είναι ένα όνειρο, μία τρέλα, 

δεν υπάρχει το Γιουκάλι! 

  

Και η ζωή μας οδηγεί, 

βαρετή ρουτίνα, 

αλλά η φτωχή ανθρώπινη ψυχή, 

ψάχνοντας παντού τη λησμονιά, 

για να παρατήσει τη γη, 

να βρει το μυστήριο 

όπου κρύβονται τα όνειρά μας 

σε κάποιο Γιουκάλι... 

Γιουκάλι, 

είναι η χώρα των επιθυμιών μας 

Γιουκάλι 

είναι η ευτυχία 

είναι η απόλαυση. 

Αλλά είναι ένα όνειρο, μια τρέλα, 

δεν υπάρχει το Γιουκάλι! 

Αλλά είναι ένα όνειρο, μία τρέλα, 

Δεν υπάρχει το Γιουκάλι!
96

 

  

 Εξάλλου, μήπως δεν είχε παραδεχθεί ο ίδιος ο Φρόυντ ότι εκεί που τον πήγαν 

οι μελέτες του είχε φτάσει ήδη ένας ποιητής;  

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Το ποίημα είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο: https://lyricstranslate.com    

 

https://lyricstranslate.com/el/youkali-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B9.html
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

Όπως είδαμε στο πρώτο μέρος, στο επίκεντρο της λακανικής θεωρίας τίθεται  η 

έλλειψη και οι διάφορες τροπικότητες της ανθρώπινης επιθυμίας ως αυτό που κατά 

βάση προσπαθεί διαχρονικά να «θεραπεύσει» την έλλειψη αυτή. Στο έργο του 

Μπωντριγιάρ η έλλειψη και ο ευνουχισμός τίθενται υπό εξέταση υπό το πρίσμα της 

συμβολικής ανταλλαγής. Η έννοια της συμβολικής ανταλλαγής είναι κεντρική και 

αναπτύσσεται διεξοδικά στο βιβλίο του Η Συμβολική ανταλλαγή και ο Θάνατος (1976) 

και θα μας απασχολήσει εκτενώς στη συνέχεια.  Ωστόσο πριν αναφερθούμε σε αυτή 

την κεντρική και ενδιαφέρουσα έννοια, παρακολουθώντας την πορεία της σκέψης του 

φιλοσόφου θα σταθούμε στην μπωντριγιαρική συμβολή σε μια θεωρία της επιθυμίας, 

η οποία δίνει τα πρώτα δείγματά της ήδη στα πρώιμα έργα του Το σύστημα των 

αντικειμένων (1968) και Η Καταναλωτική κοινωνία, οι μύθοι και οι δομές της (1970).  

 Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι ο Μπωντριγιάρ υπήρξε πολυγραφότατος (εκτός 

από τα πολλά βιβλία που εξέδωσε αρθρογραφούσε συστηματικά), διαπλέκοντας στα 

κείμενά του όψεις και πλευρές της εμπειρικής πραγματικότητας των μετανεωτερικών 

κοινωνιών (πολιτικά γεγονότα, ταυτότητα φύλου, μέσα μαζικής ενημέρωσης, κ.ά.) με 

τον φιλοσοφικό-κοινωνικό στοχασμό, υπό μια ιδιάζουσα, πρωτότυπη και προκλητική 

γραφή. Ο ίδιος κρατούσε αποστάσεις από την ακαδημαϊκή πειθαρχία, μένοντας 

πιστός σε ένα δικό του συμπιληματικό τρόπο έκφρασης
97

.  

 

 

α) Το υπερ-λειτουργικό αντικείμενο – Η καταναλωτική κοινωνία  

Ο Μπωντριγιάρ ανιχνεύει την κατεύθυνση που έχει πάρει ο νεώτερος δυτικός 

πολιτισμός στις διάφορες πλευρές της καθημερινής εμπειρίας, όπως είναι η μόδα, η 

τηλεόραση, το αυτοκίνητο, η διαφήμιση (πρώτ’απ’όλα), οι τεχνικές των πωλήσεων, 

τα παιχνίδια reality, το πορνό κ.ά., αλλά και στις γενικότερες πολιτισμικές/ 

                                                           
97 Στο βιβλίο του Αμερική (1986) γράφει: «Τη στιγμή που οι άλλοι περνούν τον χρόνο τους στις 

βιβλιοθήκες, εγώ τον περνάω στις ερήμους και στους δρόμους. Τη στιγμή που αντλούν το υλικό τους 

από την ιστορία των ιδεών, εγώ αντλώ το δικό μου μόνο από την επικαιρότητα, την κίνηση του δρόμου 

ή τις φυσικές ομορφιές».  Baudrillard, Jean, Αμερική, μτφρ. Χρηστάκης Νικόλας,  Αθήνα: futura, 2000,  
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επιστημονικές εξελίξεις, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η κλωνοποίηση, η 

προσομοίωση.  Έτσι, ο Μπωντριγιάρ διευρύνει και εμβαθύνει την προβληματική της 

πραγμοποίησης που είχε παραλάβει από τον κριτικό μαρξισμό του Λούκατς, της 

Σχολής της Φρανκφούρτης και ειδικά του Μαρκούζε, για την ανάλυση της 

δημιουργίας της μαζικής κοινωνίας στον ύστερο καπιταλισμό. Είναι γνωστό ότι για 

τους θεωρητικούς του κριτικού μαρξισμού, το εμπόρευμα και η εμπορευματοποίηση 

διαπερνούν την κοινωνική ζωή και κυριαρχούν στην ατομική σκέψη και 

συμπεριφορά, δημιουργώντας την πραγμοποιημένη συνείδηση και, με τον τρόπο 

αυτό,  αντικειμενικοποιούν την υποταγή και τις σχέσεις κυριαρχίας
98

. Περαιτέρω, 

κάποιοι από τους  κύριους εκφραστές του πνεύματος της Σχολής της Φρανκφούρτης, 

όπως ο Χορκχάϊμερ και ο Αντόρνο, στο μεταπολεμικό έργο τους ριζοσπαστικοποιούν 

την κριτική  του καπιταλιστικού συστήματος, η οποία ανάγεται σε μια εκ βάθρων 

κριτική του διαφωτιστικού προγράμματος, του εργαλειακού λόγου και της τεχνικής 

ορθολογικότητας
99

. 

Ο Μπωντριγιάρ της πρώτης περιόδου ανήκει σ’αυτή την παράδοση και, 

αξιοποιώντας στοιχεία του δομισμού που κυριαρχούσε στην Γαλλία της δεκαετίας 

του ’60, στο έργο του το Σύστημα των αντικειμένων (1968), περιγράφει  τη σημειακή 

λειτουργία του αντικειμένου. Τα αντικείμενα δημιουργούν ένα είδος «χλωρίδας» και 

«πανίδας», ένα περιβάλλον εντός του οποίου γεννιόμαστε και, όπως ακριβώς 

συμβαίνει με τη γλώσσα, διαθέτει μια δομή που μπορούμε να κατανοήσουμε ως 

γλωσσική.  Στην αρχή του έργου αναφέρει : 

Δεν πρόκειται επομένως για αντικείμενα ορισμένα σύμφωνα με τη λειτουργία 

τους, ή σύμφωνα με τις κατηγορίες στις οποίες θα μπορούσαν να υποδιαιρεθούν 

για την ευκολία της ανάλυσης, αλλά για διαδικασίες με τις οποίες οι άνθρωποι 

εισέρχονται σε σχέση μαζί τους και τη συστηματική των ανθρώπινων 

συμπεριφορών και σχέσεων από τις οποίες απορρέουν. 

Η μελέτη αυτού του «ομιλούντος» συστήματος αντικειμένων, δηλαδή του, 

λιγότερο ή περισσότερο συνεκτικού, συστήματος σημασιών, που αυτά 

θεσπίζουν, πάντα προϋποθέτει ένα επίπεδο ξέχωρο από αυτό το «ομιλούν» 

σύστημα, πιο αυστηρά δομημένο από αυτό, ένα δομικό επίπεδο πέραν ακόμη 

και της λειτουργικής περιγραφής: το τεχνολογικό επίπεδο. 
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 Σημείο αναφοράς αποτελεί το έργο του Γκέοργκ Λούκατς, Η πραγμοποίηση και η συνείδηση του 
προλεταριάτου,  εισ. –μτφρ-σχ. Κων/νος Καβουλάκος, Αθήνα: Εκκρεμές, 2006. 
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 Χαρακτηριστικά έργα αποτελούν ασφαλώς η Διαλεκτική του Διαφωτισμού των Χορκχάιμερ –
Αντόρνο και Η Έκλειψη του Λόγου του Μαξ Χορκχάιμερ.  
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Η τεχνολογία μας αφηγείται μία ιστορία, αυστηρή, των αντικειμένων, όπου οι 

λειτουργικοί ανταγωνισμοί λύνονται διαλεκτικά σε μεγαλύτερες δομές. Κάθε 

μετάβαση του ενός συστήματος σε ένα άλλο καλύτερα ολοκληρωμένο, κάθε 

μετατροπή στο εσωτερικό ενός συστήματος ήδη δομημένου, κάθε σύνθεση 

λειτουργιών προκαλεί την ανάδυση νοήματος, μία αντικειμενική συνάφεια 

ανεξάρτητη των ατόμων που θα τη φέρουν εις πέρας: Είμαστε εκεί στο επίπεδο 

μιας γλώσσας [langue], και εν δυνάμει, κατ’αναλογία με τα γλωσσολογικά 

φαινόμενα, καλούνται «τεχνήματα» αυτά τα απλά τεχνικά στοιχεία, διαφορετικά 

από τα αληθινά αντικείμενα, πάνω στο παιχνίδι των οποίων βασίζεται η 

τεχνολογική εξέλιξη
100

.   

 

Επομένως, μέσα στο τεχνολογικό σύστημα που είναι δομημένο σαν γλώσσα, 

το αντικείμενο δεν εξαντλείται με τους μαρξικούς όρους «αξία χρήσης» ή 

«ανταλλακτική αξία» ως σημειακό, ο ρόλος, το νόημα και η αξία του απορρέουν από 

τη θέση του εντός του ενοποιημένου τεχνολογικού συστήματος. Αλλάζει αυτή η 

προσέγγιση τον δομικό νόμο του καπιταλισμού; Ασφαλώς όχι, μας βοηθάει όμως να 

κατανοήσουμε τον μετασχηματισμό των καπιταλιστικών κοινωνιών από παραγωγικές 

σε καταναλωτικές, στον βαθμό που αυτές δεν ενοποιούνται πλέον μέσα από μια 

ενιαία, μεγάλη ορθολογική διαδικασία αναπαραγωγής των παραγωγικών δυνάμεων 

και εκμετάλλευσης της φύσης, αλλά μέσω της ταυτότητας και της διαφοράς. Όπως 

αναφέρει, μιλώντας για το πλέον προωθημένο τύπο της καπιταλιστικής τάξης 

πραγμάτων, την καταναλωτική κοινωνία:  

«Αυτό δεν σημαίνει ότι η κοινωνία μας δεν είναι πρώτα-πρώτα, αντικειμενικά 

και αποφασιστικά, κοινωνία παραγωγής, τάξη πραγμάτων παραγωγής, άρα ο 

χώρος μιας οικονομικής και κοινωνικής στρατηγικής. Αλλά σημαίνει ότι 

εμπλέκεται μ’αυτήν μια τάξη πραγμάτων της κατανάλωσης, που είναι μια τάξη 

χειρισμού σημείων»
101

.  

Το παραπάνω είναι ένα απόσπασμα από το έργο του Μπωντριγιάρ Η 

καταναλωτική κοινωνία, οι μύθοι της, οι δομές της (1970) όπου η ανάλυση  των 

δυτικών κοινωνιών αναπτύσσεται υπό την κατηγορία της κατανάλωσης. Εκεί 

αναμετριέται με διάφορες ιδεαλιστικές προσεγγίσεις για τον ρόλο του αντικειμένου 
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 Μπωντριγιάρ, Ζαν, Το σύστημα των αντικειμένων, διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο : 
https://frasikeimeno.blogspot.com/2017/08/jean-baudrillard-le-systeme-des-objets.html, 2017. 
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και τον τεχνολογικό πολιτισμό, με θεωρίες περί αφθονίας και σπάνης, καθώς και με 

τον ηθικολογικό διαχωρισμό ανάμεσα σε αληθείς και ψευδείς ανάγκες ταυτόχρονα 

μας παραδίδει μια τοιχογραφία της καταναλωτικής κοινωνίας, συζητώντας την 

κοινωνία της «φροντίδας» και των «υπηρεσιών», το «πάθος του χαμόγελου», την 

«αδυνατότητα να χάσεις τον χρόνο σου», την «έμφυλη κούκλα», την «κούραση», «το 

κιτς» κ.ά. Το ονειρικό, απόκοσμο Γιουκάλι του μεσοπολεμικού ρομαντισμού στις 

καταναλωτικές κοινωνίες μετά τον πόλεμο χωροθετείται επιτέλους, όχι στην άκρη 

του κόσμου, αλλά στο κέντρο του, στο εμπορικό κέντρο του, το Drugstore
102

: Όπου η 

πραγματικότητα αποστάζεται, όπου όλα όσα κάποτε μας άγχωναν μέσα στην 

περιπλοκότητα της καθημερινής ζωής στις «αναρχικές και άναρχες» πόλεις μας, όλα 

αυτά επιτέλους αναμειγνύονται, μαλάσσονται, αφομοιώνονται σε μια γιγαντιαία 

περιττωματική ύλη και εξαφανίζονται, απωθούνται, εκεί δεν μπορεί παρά να 

επικρατεί η αιώνια άνοιξη
103

.  

Ο Μπωντριγιάρ μας παραδίδει μια συνεκτική εκδοχή για το πώς επιτυγχάνεται 

κάτι τέτοιο. Η εκδοχή αυτή συναντά πολλές πλευρές της λακανικής προβληματικής 

και τη συμπληρώνει στο εμπειρικό επίπεδο. Επισημαίνει ότι τα αντικείμενα ως  

σημεία, δηλαδή πέρα και πάνω από τη φτώχεια του λειτουργικού πράγματος,  όταν 

έχουν αναχθεί σε σημεία ενός σημειωτικού συστήματος, έχουν μια αμφισήμαντη 

λειτουργία-πρακτική: βρίσκονται εκεί για να εξορκίσουν κάτι: από τη μια 

αναφέρονται σε κάποιο πραγματικό σημαινόμενο και το κάνουν να αναδυθεί και, από 

την άλλη, δημιουργούν μια απόσταση, το απωθούν ταυτόχρονα
104

. Για παράδειγμα, 

το πλυντήριο ως αντικείμενο ενός σημειωτικού συστήματος επικαλείται τον ελεύθερο 

χρόνο, χωρίς όμως να  συνδέει κάποια σημασία μ’αυτόν. Έτσι ο ελεύθερος χρόνος 

δημιουργείται ως ένα κενό σημαινόμενο και ως τέτοιο διαφεύγει, ενώ ο χρήστης του 

σημείου και καταναλωτής του πλυντηρίου έχει την ψευδαίσθηση της κατοχής του το 

πλυντήριο-σημείο καθίσταται έτσι παράγοντας κοινωνικής διαφοροποίησης και 

παραγωγής νέων ιεραρχιών: αυτός που έχει ένα πλυντήριο βρίσκεται σε υψηλότερη 

ιεραρχικά θέση από έναν άλλο που δεν έχει ή που έχει ένα πλυντήριο ξεπερασμένης 

τεχνολογίας και όχι γνωστής μάρκας. 
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 Το ίδιο συμβαίνει με τις εικόνες και τις πληροφορίες: αυτό που αναζητείται 

με τις «ζωντανές» συνδέσεις, με το επιτόπιο ρεπορτάζ, την «απευθείας μετάδοση» 

είναι η «καρδιά του συμβάντος», το in vivo συμβάν, το πραγματικό,  το οποίο όμως 

επειδή ακριβώς είναι μαγνητοφωνημένο ή βιντεοσκοπημένο, η μόνη αλήθεια του 

είναι ότι δεν ήμουν παρών. «Ζούμε έτσι, προφυλαγμένοι απ’τα σημεία και μέσα στην 

άρνηση του πραγματικού. Θαυματουργή ασφάλεια: όταν βλέπουμε τις εικόνες του 

κόσμου, ποιος θα διακρίνει τη σύντομη εισβολή της πραγματικότητας
105

, της βαθιάς 

ηδονής του να μην υπάρχουμε;»
106

 . Έτσι, η εικόνα και η πληροφορία στον σύγχρονο 

κόσμο επιτυγχάνουν αυτό που διαχρονικά επιτυγχάνει η γλώσσα, δηλαδή να θέσουν 

σε απόσταση το πραγματικό, το οποίο και διαφεύγει από τη συμβολοποίηση.  

Ακόμα μια σημαντική πτυχή του σημειωτικού συστήματος των αντικειμένων 

είναι η ψευδαίσθηση της αιωνιότητας που το διαπερνά  κάτι που επίσης εντοπίσαμε 

να συμβαίνει στο πρώτο μέρος της εργασίας αναφορικά με τη γλώσσα, μέσα από τον 

καθολικό και αντικειμενικό χαρακτήρα της.  

«Με τον αριθμό τους, την περιττότητά τους, την επιφανειακότητά τους, το 

πλήθος των μορφών τους, με το παιχνίδι της μόδας, με όλα όσα υπερβαίνουν 

σ’αυτά τη λειτουργία απλώς, τα αντικείμενα φτάνουν μόνο να προσομοιωθούν 

την κοινωνική ουσία –την καταστατική θέση– αυτήν την χάρη από προορισμό 

που δίδεται εκ γενετής σε ορισμένους και που οι υπόλοιποι, λόγω αντίστροφου 

προορισμού, δεν μπορούν ποτέ να πετύχουν
107

.  

Συμβαίνει έτσι το αξιοθαύμαστο: μέσω του καταναλωτισμού ο πιο προηγμένος 

καπιταλισμός  συναντά τις βεμπεριανές προτεσταντικές ρίζες του και το αντικείμενο 

αναλαμβάνει ένα σωτηριώδη ρόλο, καθώς γίνεται ένα φετίχ επιφορτισμένο με την 

απόδειξη της προσωπικής χάριτος. Η καταστατική θέση των ανώτερων τάξεων, 

δηλαδή η αριστοκρατική βασική αρχή της εκ γενετής επιλογής, βρίσκεται ως ιδεατός 

στόχος στο βάθος όλων των προσδοκιών και δεν μπορεί να υπερσκελιστεί από τη 

δημοκρατική βασική αρχή της σωτηρίας δια των έργων. Η κατανάλωση ως σωτηρία 

δια του αντικειμένου εγκαινιάζει μια ατέρμονη διαδικασία για την ηθική απόδειξη της 

καταστατικής θέσης της ανωτερότητας. Εξ’ου και ο φρενήρης, χωρίς καμία 

λειτουργική αξία, κόσμος των μπιμπελό, των gadgets κλπ. Το αντικείμενο ως μέσο 
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«σωτηρίας» και απόδειξη ανωτερότητας βρίσκει τον λόγο που του αρμόζει στη 

διαφήμιση. Πρόκειται για λόγο που αρμόζει στην σωτηριώδη λειτουργία του 

αντικειμένου, για τον διαφημιστικό λόγο: «Η διαφήμιση είναι ομιλία προφητική στο 

μέτρο που μας κάνει όχι να καταλάβουμε ή να μάθουμε, αλλά να ελπίσουμε»
108

. 

 Επομένως, σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, η κατανάλωση είναι: α) μια 

διαδικασία σήμανσης και επικοινωνίας, το ισοδύναμο μιας γλώσσας στην τάξη των 

αντικειμένων και β) μια διαδικασία ταξινόμησης και κοινωνικής διαφοροποίησης, 

που σε συνδυασμό με άλλα κοινωνικά σημαίνοντα, όπως η θρησκεία, η κουλτούρα, η 

γνώση κλπ., αποτελεί το σύγχρονο πεδίο ταυτιστικών διεργασιών. Και οι δύο αυτές 

πλευρές του φαινομένου δρουν με τους κανόνες ενός κώδικα, οι καταναγκασμοί του 

οποίου –όπως και αυτοί της γλώσσας– διαφεύγουν ουσιαστικά από τον έλεγχο των 

ατόμων
109

.   

 Ενόψει αυτής της ανάλυσης που συμβαδίζει με τη λακανική δομική θεωρία 

της γλώσσας, οι ορθολογιστικές θεωρίες για το πλέγμα των αναγκών, των επιθυμιών 

και των ικανοποιήσεων εμφανίζονται ως απλουστευτικές. Όπως μας λέει ο 

Μπωντριγιάρ, το να πει κανείς ότι «αγοράζει το τάδε προϊόν επειδή το έχει ανάγκη» 

είναι μια τεράστια ταυτολόγια, η οποία οδηγεί σε μια απλοϊκή σύλληψη του 

ανθρώπου ως homo oeconomicus. Υπάρχει ένα πεδίο αστάθειας τόσο του 

αντικειμένου όσο και των αναγκών, το οποίο εμφανίζεται εγγενώς στον 

καταναλωτισμό και τον χαρακτηρίζει μοναδικά. Αυτή η αστάθεια έχει να κάνει με 

την αντιμεταθεσιμότητα  των σημείων. Τα σημεία επειδή ακριβώς δεν συνδέονται με 

μια ορισμένη ανάγκη, μπορούν να μετακυλούν, να ολισθαίνουν, να μεταβιβάζονται 

απεριόριστα. Οι άξονες αυτής της μετακύλησης, όπως μας λέει ο Μπωντριγιάρ, είναι 

είτε αυτός  της  κοινωνικής λογικής είτε αυτός της λογικής του πόθου. Και εδώ είναι 

αξιοσημείωτο ότι συμπλέει με τη λακανική θεωρία της επιθυμίας. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι τα αντικείμενα: 

[….] επειδή ακριβώς ανταποκρίνονται σε κάτι τελείως διαφορετικό που είναι 

είτε η κοινωνική λογική είτε η λογική του πόθου, στις οποίες χρησιμεύουν ως 

κινούμενο και μη συνειδητό πεδίο σημασίας. 

[….] Αν στριμώξουμε σ’ένα μέρος/τόπο την ανάγκη, δηλαδή αν την 

ικανοποιήσουμε παίρνοντάς την κατά γράμμα –παίρνοντάς την όπως 

παρουσιάζεται: ανάγκη για το τάδε αντικείμενο– κάνουμε το ίδιο λάθος όπως 
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όταν εφαρμόζουμε μια παραδοσιακή θεραπεία στο όργανο που εντοπίζεται το 

σύμπτωμα (ενν. το υστερικό σύμπτωμα). Μόλις θεραπευτεί εκεί, εντοπίζεται 

αλλού.  

[….] θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η φυγή του ενός σημαίνοντος στο άλλο 

είναι μόνο η επιφανειακή πραγματικότητα ενός πόθου, ο οποίος είναι 

ακόρεστος επειδή εδράζεται στην έλλειψη, και αυτός ακριβώς ο παντοτινά 

άλυτος πόθος σημαίνεται τοπικά στα διαδοχικά αντικείμενα και στις διαδοχικές 

ανάγκες.
110

  

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο Μπωντριγιάρ δεν αγνοεί καθόλου τη συνιστώσα 

του πόθου ως παράγοντα αστάθειας, αλλά αυτό που υπερισχύει τελικά στη σκέψη του 

είναι η κοινωνική συνιστώσα: καταναλώνοντας μπαίνουμε σε ένα σύστημα 

ανταλλαγής και παραγωγής κωδικοποιημένων αξιών, το οποίο στην πραγματικότητα, 

ενώ επικαλείται την ηδονή (απόλαυση), την αρνείται συγχρόνως μεταθέτοντάς την
111

.   

Ο ορθολογισμός που χαρακτηρίζει την καταναλωτική κοινωνία εξασφαλίζει 

τη σύνταξη γύρω από ένα κοινωνικά παραγόμενο νόημα και, παρότι επικαλείται τη 

φυσικότητα του δίπολου επιθυμίες/ικανοποιήσεις, βρίσκεται πάντα ένα επίπεδο πάνω 

από το φυσικό. Η καταναλωτική κοινωνία, συντεταγμένη γύρω από την λογική της 

διαφοράς και του κοινωνικά καθορισμένου κώδικα αξιών, είναι έμπλεη 

συμβολισμών, οι οποίοι  αρνούνται την αυθόρμητη ηδονή:  

[…] όσο παράδοξο κι αν φαίνεται αυτό, η κατανάλωση ορίζεται ως 

αποκλείουσα ηδονή. Ως κοινωνική λογική, το σύστημα της κατανάλωσης 

θεσπίζεται με βάση μιαν άρνηση της ηδονής. Η ηδονή ανήκει πια σ’αυτό όχι ως 

τέλος, ως ορθολογικός σκοπός, αλλά ως ατομικός εξορθολογισμός μιας 

διαδικασίας που οι στόχοι της είναι άλλοι. Η ηδονή θα όριζε την δι’εαυτήν, 

αυτόνομη και τελική κατανάλωση. […] η κατανάλωση δεν είναι ποτέ αυτό. 

Απολαμβάνουμε δι’εαυτούς (για τον εαυτό μας), αλλά όταν καταναλώνουμε, δεν 

καταναλώνουμε ποτέ μονάχοι (αυτή είναι η χίμαιρα του καταναλωτή, που την 

συντηρεί επιμελώς όλη η ιδεολογική ομιλία για την κατανάλωση), μπαίνουμε 

σ’ένα γενικευμένο σύστημα ανταλλαγής και παραγωγής κωδικοποιημένων 

αξιών, στο οποίο εμπλέκονται άθελά τους όλοι οι καταναλωτές.  
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Από την άποψη αυτήν, η κατανάλωση είναι μια τάξη σημασιών, όπως η γλώσσα 

ή όπως το σύστημα συγγένειας στην πρωτόγονη κοινωνία
112

.  

Σε αυτήν τη φάση του έργου του, μέσα στο γενικότερο κλίμα της πολιτικοποίησης 

της εποχής, ο Μπωντριγιάρ είναι προσανατολισμένος στο ανατρεπτικό-επαναστατικό 

ξεγύμνωμα  της αστικής κοινωνίας, των μύθων  και των συμβάσεων που ο Μάης του 

’68 κατήγγειλλε.  

 

Συνοψίζοντας έως εδώ, οι δύο προσεγγίσεις (λακανική/μπρωντριγιαρική) της 

καταναλωτικής κοινωνίας ως πρωτοφανέρωτου πεδίου έκφρασης της επιθυμίας στη 

νεωτερικότητα δεν είναι ασύμβατες μεταξύ τους, στον βαθμό που και οι δύο 

διακρίνουν ένα επίπεδο πέρα από το οικονομικό. Προσπάθησα να προσεγγίσω το 

πρόβλημα της επιθυμίας, όπως αυτό εμφανίζεται παραδειγματικά στις δυτικές 

καταναλωτικές κοινωνίες, προσθέτοντας άλλη μία πλευρά στη λακανική 

προβληματική της απόλαυσης, η οποία εδράζεται πρωτίστως στην ατομικότητα και 

το σώμα, την πλευρά του υπερλειτουργικού αντικειμένου. Το υπερλειτουργικό 

αντικείμενο, που καταναλώνεται ως διαφορά και συγκροτεί την κοινωνική σχέση, την 

υποβάλλει σε ένα νέο είδος πραγμοποίησης. Αν το νέο «προλεταριάτο» (για να 

χρησιμοποιήσω αυτή την παρωχημένη ορολογία) δεν μπορεί να νιώσει εύκολα τις 

αλυσίδες του ή, ακόμα κι αν τις νιώθει, δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί, γιατί κάθε 

διαμαρτυρία γυρίζει πίσω στον ίδιο τον εαυτό του και την απόλαυσή του, αυτό 

συμβαίνει ταυτόχρονα με τη ριζική αδυναμία της σύγχρονης καταναλωτικής 

κοινωνίας να παραγάγει «μύθους» επειδή, όπως λέει ο Μπωντριγιάρ, η ίδια έχει γίνει 

ο μύθος του εαυτού της, τον οποίο μύθο καταναλώνει όπως και κάθε άλλο 

αντικείμενο.  

Ο Μπωντριγιάρ κλείνει την Καταναλωτική Κοινωνία με την απογοητευτική 

διαπίστωση ότι κανένας κριτικός λόγος, κανένας αντί-λόγος δεν είναι πλέον ικανός 

να ταράξει τη Λευκή μαγεία του Αντικειμένου, που παρότι είναι κενό, λειτουργεί σαν 

να είναι τα πάντα και χορταίνει καταπίνοντας τα πάντα. Τι μπορούμε να περιμένουμε; 

Η απάντηση που δίνει είναι: «τις κτηνώδεις εισβολές και τις αιφνίδιες 

αποσαθρώσεις» του μέλλοντος. Δεν μπορούμε να μην συσχετίσουμε αυτή την 

τελευταία φράση με την έννοια της εξάρθρωσης που σύγχρονοι θεωρητικοί, όπως ο 

Λακλάου,  επεξεργάζονται προκειμένου να επαναδιατυπώσουν το πολιτικό εντός ενός 
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ορισμένου λακανικού ορίζοντα, όπου η αρνητικότητα αποκτά κεντρικό ρόλο ως 

παράγοντας καταστροφής μιας δεδομένης κοινωνικής πραγματικότητας, αλλά και ως 

παράγοντας άρθρωσης νέων κατασκευών
113

.  

 

 Σταδιακά  όσο ο Μάης του ’68 και τα συλλογικά οράματα για μια εξέγερση 

των μαζών ξεθωριάζουν, η κριτική του Μπωντριγιάρ οξύνεται και διαρρηγνύει τους 

δεσμούς τόσο με τη μαρξιστική κοινωνιολογία όσο και με την ακαδημαϊκή πειθαρχία. 

Κομβικό έργο αυτής της περιόδου είναι ασφαλώς Η Συμβολική ανταλλαγή και ο 

Θάνατος (1976), στο οποίο επιχειρείται μια εκ βάθρων κριτική του δυτικού 

πολιτισμού, ενώ όλα τα θεωρούμενα «θεμέλια», όπως η παραγωγή, η εργασία, η 

αντιπροσωπευτικότητα, η πάλη των τάξεων, η πολιτική, η πρόοδος κ.ά., εξετάζονται 

υπό το φως μιας νέας οπτικής: του κώδικα. Παραθέτω μόνο ένα αντιπροσωπευτικό 

απόσπασμα σχετικό με την παραγωγή: 

Αναλύω την παραγωγή ως κώδικα, σημαίνει διασχίζω την υλική προφάνεια των 

μηχανών και των εργοστασίων, του εργασιακού χρόνου και του προϊόντος, του 

μισθού και του χρήματος, καθώς και την τυπικότερη αλλά εξίσου 

«αντικειμενική» προφάνεια της υπεραξίας, της αγοράς και του κεφαλαίου, 

προκειμένου να εντοπίσω τον κανόνα του παιχνιδιού – σημαίνει καταστρέφω το 

λογικό δίκτυο των αρχών του κεφαλαίου, ακόμα και το κριτικό δίκτυο των 

μαρξικών κατηγοριών οι οποίες το αναλύουν, και που δεν είναι ακόμα άλλες 

από τις κατηγορίες μιας εμφάνισης του κεφαλαίου στον δεύτερο βαθμό, τις 

κατηγορίες της κριτικής του εμφάνισης, προκειμένου να εντοπίσω τα 

στοιχειώδη σημαίνοντα της παραγωγής και την κοινωνική σχέση που αυτή 

εγκαθιδρύει, σχέση η οποία έχει θαφτεί για πάντα κάτω από την ιστορική 

αυταπάτη που διακατέχει τους παραγωγούς (και τους θεωρητικούς)
114

.  

Στο παραπάνω απόσπασμα διαφαίνεται η στρατηγική που θα ακολουθήσει ενάντια σε 

κάθε «ορθοδοξία», προκειμένου να φτάσει στις κρυφές διασυνδέσεις που συνθέτουν 

το σύνολο της κοινωνικής ζωής και της ανθρώπινης εμπειρίας.«Στην πραγματικότητα 

όλα, εργασία, μισθό, εξουσία, επανάσταση, πρέπει να τα ξαναδιαβάσουμε 

ανάποδα»
115

. 

                                                           
113

 Βλ. ενδεικτικά Σταυρακάκης Γιάννης, Ο Λακάν και το πολιτικό, ό.π., 136-137. 
114

 Μπωντριγιάρ, Ζαν, Η Συμβολική Ανταλλαγή, ό.π., 34.  
115

 Ενδεικτικά αναφέρω ότι ακόμα και τα τροχαία ατυχήματα ερμηνεύονται εντελώς διαφορετικά 
από ό,τι συνήθως: όλες οι ορθολογικές στρατηγικές (πρόληψη, ενημέρωση, σήμανση, καταστολή, 
περιορισμός ταχύτητας, ασφαλτόστρωση δρόμων κλπ.) το μόνο που καταφέρνουν είναι να 
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 Ήδη από την πρώτη σελίδα της Συμβολικής Ανταλλαγής, ο Μπωντριγιάρ 

τοποθετεί τη θεωρητική του προσέγγιση εκείθεν τόσο της μαρξικής όσο και της 

φροϋδικής ανάλυσης, στις οποίες καταλογίζει έναν ερμηνευτικό «ιμπεριαλισμό»   

κάνοντας μάλιστα ρητή αναφορά στον Νόμο του Πατέρα και «στην εμμονική ιδέα 

του ευνουχισμού και του Σημαίνοντος», υποστηρίζει ότι υπάρχουν 

ριζοσπαστικότερες υποθέσεις από αυτή του ασυνείδητου (ή/και της επανάστασης). 

Συγκεκριμένα αναφέρεται στην ανταλλαγή/δώρο του Μως, στην αντι-οικονομία του 

θανάτου του Μπατάιγ και στα αναγράμματα του Σωσσύρ. Στη βάση κάθε κοινωνικού 

δεσμού υπάρχει η θεμελιώδης μορφή της αναστρεψιμότητας, από την οποία έχουμε 

απομακρυνθεί, δεν μπορούμε πλέον να αναγνωρίσουμε, την απωθούμε, την 

φενακίζουμε, αλλά όμως είναι αυτή που στοιχειώνει όλες τις κατασκευές μας. Για την 

ακρίβεια είναι αυτή που μας ωθεί στην συμβολοποίηση, είναι η ουσία του 

συμβολικού. 

Αναστρεψιμότητα του δώρου στο αντίδωρο, αναστρεψιμότητα της ανταλλαγής 

στη θυσία, αναστρεψιμότητα του χρόνου στον κύκλο, αναστρεψιμότητα της 

παραγωγής στην καταστροφή, αναστρεψιμότητα της ζωής στον θάνατο, 

αναστρεψιμότητα κάθε γλωσσικού όρου και κάθε γλωσσικής αξίας στο 

ανάγραμμα : μία μόνο μεγάλη μορφή, η ίδια σε όλους τους τομείς, η μορφή της 

αναστρεψιμότητας, της κυκλικής αναστροφής, της ακύρωσης –η μορφή που 

βάζει παντού τέλος στη γραμμικότητα τόσο του χρόνου όσο και της γλώσσας, 

τόσο των οικονομικών ανταλλαγών όσο και της συσσώρευσης ή της εξουσίας. 

Για μας, παίρνει παντού τη μορφή της εξολόθρευσης και του θανάτου. Είναι η 

μορφή ακριβώς του συμβολικού. Ούτε μυστικιστική ούτε δομική: 

αναπόδραστη
116

.  

Ο κόσμος του Μπωντριγιάρ είναι ανοίκειος και μας ξαφνιάζει. Εδώ το ξάφνιασμά 

μας αφορά τόσο στις ιδεολογίες της ελευθερίας και της προόδου, με τις οποίες είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη η διακήρυξη της νεωτερικότητας, όσο και στην υπόθεση του 

φροϋδικού ή του λακανικού ασυνείδητου. Υπάρχει, μας λέει, ένα στοιχείο 

αναγκαιότητας, από το οποίο δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε, και αναπτύσσεται, 

στο έργο αυτό, μια επιχειρηματολογία σχετική με το πρόβλημα της ευθύγραμμης ή 

της κυκλικής κίνησης της ανθρώπινης ιστορικότητας και του χρόνου. Από αυτό 

                                                                                                                                                                      
επιδεινώσουν το πρόβλημα, γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πρόβλημα άσκοπης 
θυσίας ως ανταπόκριση/ανταπόδοση στα «δώρα» του κράτους (βλ. ό.π., σ. 88). 
116

 Ό.π., 13. 
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συνεπάγεται ότι η εξουσία και ο εξουσιαστικός λόγος της νεωτερικότητας ως πρώτο 

καθήκον τους αναλαμβάνουν την απώθηση αυτής της κυκλικότητας και την 

απόκρυψη του αναπόδραστου χαρακτήρα της μέσα  από την πομφόλυγα της προόδου 

ή της επανάστασης.  

Αναζητείται επομένως και στον Μπωντριγιάρ ένα στοιχείο έξω από τον 

συνειδησιακό έλεγχό μας, αυτό που ανα-στρέφει, που είναι εξωτερικό προς την 

συμβολοποίηση και κάνει την συμβολοποίηση δυνατή. Οι  ανθρωπολογικές μελέτες 

του Μως είναι διαφωτιστικές στο σημείο αυτό, γιατί μας δίνουν μια εμπειρική 

αποτύπωση αυτού που αναζητείται στην πρακτική του δώρου και του αντίδωρου, 

όπως αυτό διαπερνούσε τις αρχαϊκές κοινωνίες όμως αυτό που συλλαμβάνεται εδώ 

είναι η δύναμη κάποιας ανατροπής, κάποιας εξάρθρωσης (στο λακανικό ιδίωμα) που 

υπόκειται του συνόλου της ανθρώπινης εμπειρίας. Θα επανέλθουμε στο σημείο αυτό 

και θα προσπαθήσουμε να διαλευκάνουμε την έννοια της αναστρεψιμότητας 

παρακάτω. Προς το παρόν θα στραφώ σε μια άλλη κεντρική έννοια, που 

αναπτύσσεται εδώ (και στο μεγαλύτερο μέρος του μπωντριγιαρικού έργου) και 

λειτουργεί ως το αντίπαλο δέος της συμβολικής ανταλλαγής, ως το πεδίο 

συγκρότησης των κοινωνικών αξιών και παγιώσεων, στην έννοια του ομοιώματος και 

στη γενεαλογία του.    

 

β) Το ομοίωμα – Οι τρεις τάξεις ομοιωμάτων.  

Το ομοίωμα είναι ο όρος που χρησιμοποιεί ο Μπωντριγιάρ για να αναφερθεί στο 

ουσιώδες εκείνο στοιχείο που διαπερνά το φαντασιακό κάθε πολιτιστικού σταδίου 

της ανθρωπότητας σε κάθε εποχή. Το ομοίωμα –για να κάνουμε την σύνδεση με τη 

λακανική θεωρία– ανήκει στην τάξη του φαντασιακού και ως τέτοιο μεσολαβεί 

ανάμεσα σε ό,τι κάθε εποχή θεωρεί ως πραγματικό και στις συμβολικές 

αποκρυσταλλώσεις. Για να λειτουργήσει το ομοίωμα είναι απαραίτητη η απόσταση 

ανάμεσα στο συμβολικό και στο πραγματικό και η καταγραφή αυτής της απόστασης 

δημιουργεί την δυνατότητα της κριτικής και της θεωρίας. Επομένως αν διατρέξουμε 

την γενεαλογία των ομοιωμάτων  θα είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τις 

διακυμάνσεις του αξιολογικού πεδίου, δηλαδή ό,τι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ως 

αξία σε κάθε στάδιο του πολιτισμού και να παραβρεθούμε στα «γεννητούρια» του 

νοήματος ή του γενικού διακυβεύματος κάθε εποχής οι τάξεις των ομοιωμάτων 

αντιστοιχούν σε καθεστώτα πραγματικότητας και οι διάφορες τροπικότητές τους 

κάνουν τους πολιτισμούς να διαφέρουν μεταξύ τους.  
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Υπήρχε, μας λέει ο Μπωντριγιάρ, μια διακριτή εποχή στην ιστορία της 

ανθρωπότητας, κατά την οποία τα σημεία ήταν υποχρεωτικά, συνδέονταν με 

συγκεκριμένα σημαινόμενα και η κινητικότητά τους ήταν μηδενική. Τα υποχρεωτικά 

σημεία, εμφανή στην τελετουργία και στην εθιμοτυπία, λειτουργούσαν ως 

απαγορεύσεις δίχως να αφήνουν περιθώρια παρανοήσεων, και συνέδεαν –με 

ισχυρούς δεσμούς αμοιβαιότητας βασισμένους στο πραγματικό του αίματος, της 

φυλής και της καταγωγής– την κοινωνική ιεραρχία, η οποία ήταν το ίδιο σκληρή και 

θηριώδης. Εντός αυτού του συστήματος, το οποίο χρονικά καλύπτει όλες τις 

προνεωτερικές κοινωνίες, οι ανταλλαγές ανάμεσα σε κάστες, φατρίες και πρόσωπα 

δεν ήταν αυθαίρετες. Τα ομοιώματα αυτής της περιόδου θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

ήταν πολύ ισχνά ή και βέβηλα, γιατί οι άνθρωποι ζούσαν σαν να κυκλοφορούσαν 

ανάμεσά τους εξαιρετικά όντα, οι ήρωες και οι προφήτες ή ο ίδιος ο Θεός, με τους 

οποίους, αν όχι όλοι, τουλάχιστον ένα ιερατείο σίγουρα συνομιλούσε απ’ευθείας. Ας 

θυμηθούμε εδώ ότι ο Μωυσής συνομιλεί με τον Θεό στο όρος Θαβώρ και 

παραλαμβάνει όχι μια αλλά δύο φορές από το χέρι του Θεού τον Νόμο μάλιστα η 

δεύτερη φορά είναι σημαντικότερη, γιατί έχει προηγηθεί η καταστροφή του 

ομοιώματος/ειδώλου, αφού αυτό που το ομοίωμα πάντα θέτει σε διακύβευση, είναι το 

πραγματικό.  

Αυτό αλλάζει σταδιακά στον βαθμό που σημαινόμενα όπως ο Θεός, ο 

άνθρωπος, η φύση απομαγεύονται και τα σημεία χάνουν τον 

υποχρεωτικό/απαγορευτικό χαρακτήρα τους. Το νεωτερικό σημείο διαδέχεται το 

υποχρεωτικό και αυτή η διαδοχή σημαίνει την έναρξη της διαμετακόμισης των 

σταθερών αναλλοίωτων αξιών/σημείων κύρους από τη μια τάξη στην άλλη.   

Το νεωτερικό σημείο δεν επιφέρει πια διακρίσεις (είναι απλώς και μόνο 

ανταγωνιστικό), είναι ξαλαφρωμένο από κάθε καταναγκασμό και καθολικά 

διαθέσιμο, αλλά παρ’όλα αυτά εξακολουθεί να προσποιείται αναγκαιότητα, 

παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως δεμένο με τον κόσμο
117

.    

Η   Αναγέννηση είναι για την Δύση η εποχή του τέλους της υποχρεωτικότητας των 

σημείων και της έναρξης της απομίμησης. Ο πολλαπλασιασμός των σημείων είναι 

ραγδαίος και γίνεται φανερός στην έξαρση της αρχιτεκτονικής, στο μπαρόκ, στο 
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 Ό.π.  106. 
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θέατρο ο «άγγελος από γυψομάρμαρο»
118

 είναι η έκφραση της προμηθεϊκής 

σκόπευσης της αστικής τάξης, η οποία πριν ριχτεί στην παραγωγή, εισόρμησε στη 

μίμηση της φύσης. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: μια συνθετική ουσία
119

 που ξεφεύγει 

από τον θάνατο και εγγυάται την αιωνιότητα της εξουσίας. Αυτή είναι η πρώτη τάξη 

των ομοιωμάτων: νατουραλιστικά και αισιόδοξα, αποσκοπούν στην ιδεατή 

αποκατάσταση της φυσικής αρμονίας κατ’εικόνα του Θεού και αναζητούν την 

νομιμοποίησή τους στον φυσικό νόμο της αξίας. Στην τάξη αυτή αντιστοιχεί η 

μέγιστη δυνατή απόσταση ανάμεσα στο νησί της ουτοπίας και στην ήπειρο του 

προβιομηχανικού πραγματικού
120

.   

 Έτσι, η απομίμηση, που χαρακτηρίζει τα ομοιώματα της πρώτης τάξης, 

διατηρεί όλη την ένταση της ερωτηματοθεσίας γύρω από το δίλημμα του είναι και 

των φαινομένων, η οποία γίνεται εμφανής στην περίπτωση του αυτόματου. Το 

αυτόματο ως ανθρώπινο ομοίωμα σκοπεύει να είναι φυσικότερο από τον άνθρωπο 

και έτσι τίθεται διαρκώς σε σύγκριση μαζί του. Τα ομοιώματα της πρώτης τάξης 

αντιστοιχούν στο στάδιο του καθρέφτη και η φαντασίωση διαπλέκεται γύρω από  μια 

αισιόδοξη μηχανική τελειοποίησης με αναφορά σε μια ιδεώδη μορφή. 

 Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά με το ρομπότ. Ὀπως αναφέρει ο 

Μπωντριγιάρ «ένας κόσμος χωρίζει αυτά τα δύο τεχνητά όντα» : ενώ στο αυτόματο η 

τεχνική υποτάσσεται στην αναλογία και «παίζει» τον άνθρωπο της καλής κοινωνίας, 

διατηρεί το προσχηματικό ανάλογο του ανθρώπου,  στο ρομπότ η τεχνική παίρνει το 

πάνω χέρι και μαζί με την μηχανή εγκαθίσταται η ισοδυναμία
121

. Όπως δείχνει το 

                                                           
118

 Με την έκφραση «άγγελος από γυψομάρμαρο» (τίτλος ενός υποκεφαλαίου στη Συμβολική 
Ανταλλαγή σ. 105-110) ο Μπωντριγιάρ αναφέρεται στο ψεύτικο το οποίο γεννήθηκε κατά την 
Αναγέννηση μαζί με την αναζήτηση του φυσικού. «Εκτείνεται από το ψεύτικο στήθος πουκαμίσου 
μέχρι την τεχνητή προσθετική πιρούνα, μέχρι τα εσωτερικά από γυψομάρμαρο και τα μεγάλα 
θεατρικά μηχανήματα του μπαρόκ. Διότι όλη αυτή η κλασική εποχή είναι κατ’εξοχήν εποχή του 
θεάτρου. Το θέατρο είναι μια μορφή που από την Αναγέννηση και μετά κυριεύει την κοινωνική ζωή 
και την αρχιτεκτονική στο σύνολό τους. Εκεί, στους άθλους του γυψομάρμαρου και της τέχνης του 
μπαρόκ, εκεί αποκρυπτογραφούνται η μεταφυσική της απομίμησης και οι νέες φιλοδοξίες του 
αναγεννησιακού ανθρώπου –οι φιλοδοξίες για μια εγκόσμια δημιουργία, για τη μετουσίωση κάθε 
φύσης σε μία μοναδική υπόσταση, θεατρική όπως η κοινωνιακότητα που ενοποιήθηκε υπό τη σκέπη 
των αστικών αξιών, πέρα από τις διαφορές αίματος, σειράς ή κάστας», ό.π., 107. 
119

 «Στις εκκλησίες και στα ανάκτορα, το γυψομάρμαρο ασπάζεται όλες τις μορφές, μιμείται όλα τα 
υλικά, τις βελούδινες κουρτίνες, τα ξύλινα γείσα, τις σάρκινες στρογγυλάδες των σωμάτων. Το 
γυψομάρμαρο εξορκίζει την αναληθοφανή σύγχυση των διαφόρων μορφών ύλης σε μία μόνο νέα 
υπόσταση, κάτι σαν γενικό ισοδύναμο όλων των άλλων, κατάλληλη για όλες τις θεατρικές πλάνες, 
εφόσον είναι και η ίδια μια αναπαραστασιακή υπόσταση, καθρέφτης όλων των άλλων», ό.π., 107-
108. 
120

 Baudrilliard , Jean, Ομοιώματα και Προσομοίωση, ό.π., 188. 
121

 Ό.π., 111-112. 
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όνομά του, το ρομπότ δουλεύει και  ξεμπερδεύοντας με την κοινωνική θεατρικότητα 

της προεπαναστατικής Γαλλίας, εγκαινιάζει τη νέα εποχή της ανθρώπινης μηχανικής.  

Το ρομπότ δεν σκοπεύει στην μίμηση, δεν είναι στραμμένο στην ομοιότητα 

και επομένως δεν εγείρει κανένα ερώτημα περί της διαφοράς η μόνη του αλήθεια 

είναι η μηχανική αποτελεσματικότητά του. Και αφού καμία ψευδαισθητική 

μεταφυσική δεν δεσμεύει το ρομπότ, μπορεί να πολλαπλασιάζεται απρόσκοπτα μέσα 

στο σύστημα της βιομηχανικής παραγωγής. Μπορούμε πλέον να μιλάμε για 

αναπαραγωγή, όπως την είχε συλλάβει ο Βάλτερ Μπέγιαμιν αναλύοντας το έργο 

τέχνης, και όχι για την «κλασική παραγωγή». Το ίδιο συμβαίνει και με τους 

ανθρώπους, οι οποίοι απελευθερωμένοι από κάθε ομοιότητα, λαμβάνουν πλέον την 

καταστατική θέση τους μέσα στο γενικευμένο αναπαραγωγικό σύστημα. Έτσι, η 

νεκρή εργασία της μηχανής-ρομπότ ηγεμονεύει επί της ζωντανής και πλέον 

μπαίνουμε στον εμπορευματικό νόμο της αξίας.  

Τα σημεία δεν χρειάζεται να μιμηθούν κάτι αφού θα παραχθούν εξαρχής σε 

γιγαντιαία κλίμακα, δίχως καμία δέσμευση. Πρόκειται για τη σειριακή παραγωγή 

πανομοιότυπων αντικειμένων που η αλήθεια τους δεν βρίσκεται στην αναλογία ή 

στον κατοπτρισμό, αλλά στην πανομοιότητα, στην εξάλειψη κάθε αναφορικότητας   

σε πρωτότυπα. Βρισκόμαστε στη αρχή της βιομηχανικής επανάστασης (τέλος 18
ου

-

αρχή 19
ου

 αιώνα), κατά την οποία ανάμεσα σε δύο πανομοιότυπα αντικείμενα το 

πρόβλημα της αλήθειας υποχωρεί, καθώς  τα ομοιώματά της ανήκουν σε μια άλλη, 

στη δεύτερη τάξη ομοιωμάτων. Το βιομηχανικό ομοίωμα, μέσω της επικράτησης της 

τεχνικής αναπαραγωγιμότητας, απορροφά την ίδια την «κλασική» παραγωγή και την 

εργασία –τους δύο αντιτιθέμενους πόλους της μαρξικής ανάλυσης– και επιτυγχάνει 

την ενότητα της συνολικής διαδικασίας του κεφαλαίου
122

.  

Στο μεταγενέστερο έργο Ομοιώματα και Προσομοίωση (1981), ο 

Μπωντριγιάρ μιλώντας και πάλι για τη γενεολογία των ομοιωμάτων, αναφέρει ότι τα 

ομοιώματα της δεύτερης τάξης είναι : 

 […] παραγωγικά, παραγωγιστικά, θεμελιωμένα στην ενέργεια, την ισχύ, 

την υλοποίησή της μέσω της μηχανής και μέσα σ’ολόκληρο το σύστημα της 

παραγωγής –προμηθεϊκή επιδίωξη μιας παγκοσμιοποίησης και μιας συνεχούς 

επέκτασης, μιας απεριόριστης απελευθέρωσης ενέργειας […]
123

. 
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 Σχετικά με την επιθυμία που μας ενδιαφέρει εδώ, ο Μπωντριγιάρ τοποθετεί 

τον παροξυσμό της επιθυμίας στα ομοιώματα της δεύτερης τάξης. Οι άνθρωποι πάντα 

επιθυμούσαν διάφορα πράγματα, ποτέ όμως η επιθυμία τους δεν βρισκόταν σε 

κατάσταση διαρκούς και ανελέητου ερεθισμού: οι άνθρωποι θέλουν να θέλουν.     

Δεν είναι μόνο ο καταναλωτισμός και η διαφήμιση συμπτώματα των κοινωνιών του 

ύστερου καπιταλισμού, αλλά και η ίδια η επιθυμία, η οποία συνδέεται άμεσα με τα 

ομοιώματα της δεύτερης  τάξης: η επιθυμία εντάσσεται στις ουτοπίες που σχετίζονται 

με αυτή την τάξη ομοιωμάτων. Η επιθυμία παύει να βρίσκεται στο σκοτεινό 

δωματιάκι του εξομολογητηρίου, ενθαρρύνεται και, παρακολουθώντας την 

τελειοποίηση των μηχανών και την επέκταση της ενέργειας, υψώνεται στη νιοστή. Αν 

στις ουτοπίες της πρώτης τάξης αντιστοιχούσε η υπερβατικότητα της απόστασης, σε 

τούτες εδώ αντιστοιχεί η υπερβατικότητα του πολλαπλασιασμού των δυνατοτήτων 

της μηχανικής και της τεχνικής παραγωγής. Η επιθυμία υπερτονίζεται και εφόσον 

συντονίζεται με τις μηχανές και την τεχνική, αποκτά τις ίδιες μυθικές διαστάσεις: η 

φαντασμαγορία των μεγαλουπόλεων που «ποτέ δεν κοιμούνται» είναι η ακριβής 

αποτύπωση αυτού του συντονισμού της επιθυμίας με τη μηχανική και τεχνική ανα-

παραγωγή. Από αυτή την άποψη, και σύμφωνα με την λακανική θεωρία, η επιθυμία 

στην ύστερη νεωτερικότητα είναι εκείνο το κοινωνικό προϊόν που θα μπορούσε να 

«παραχθεί» μόνο ως ομοίωμα της δεύτερης τάξης.      

 Τούτο όμως δεν θα διαρκέσει για πολύ. Η εποχή της σειριακής αναπαραγωγής 

των ομοιωμάτων της δεύτερης τάξης, παρότι έχει λάβει τις μυθικές διαστάσεις που 

όλοι γνωρίζουμε, είναι σχετικά εφήμερη. Θα τη διαδεχθεί η εποχή της προσομοίωσης 

και τα ομοιώματα της τρίτης τάξης, όπου πλέον όλα εκπορεύονται από το μοντέλο.  

Τα μεγάλα ομοιώματα που κατασκεύασε ο άνθρωπος περνούν από ένα σύμπαν 

φυσικών νόμων σ’ένα σύμπαν δυνάμεων και εντάσεων ανάμεσα σε δυνάμεις, 

σήμερα δε σ’ένα σύμπαν δυαδικών δομών και αντιθέσεων. Ύστερα από τη 

μεταφυσική του είναι και των φαινομένων, ύστερα από τη μεταφυσική της 

ενέργειας και της προσδιοριστίας –η μεταφυσική του ιντετερμινισμού και του 

κώδικα. […] Η δυαδικότητα, η ψηφιακότητα είναι η μεταφυσική του αρχή (ο 

Θεός του Λάιμπνιτς) και το DNA ο προφήτης του
124

. 

Ας θυμηθούμε εδώ το φυσιοκρατικό μοντέλο για την επιθυμία που είδαμε 

εισαγωγικά: πράττουμε, δηλαδή αποκρινόμαστε σε ένα ερέθισμα και έτσι προκύπτει 
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η ανταμοιβή μας μέσω ενός κυκλώματος που υπακούει στο δυαδικό σχήμα 0/1. Τα 

ομοιώματα της τρίτης τάξης θεμελιώνονται στην πληροφορία, στον ολικό έλεγχο 

κατά το πρότυπο του απειροελάχιστου γενετικού κώδικα DNA. Πρόκειται για τη 

βιολογικοποίηση όλης της ζωής με την βοήθεια της βιοχημείας, η οποία προσφέρει 

την «αντικειμενική βάση» που χρειάζεται ο κώδικας.  

Εκείνο που υποστασιοποιείται στη βιοχημεία, είναι το ιδεώδες μιας κοινωνικής 

σχέσης που διέπεται από ένα είδος γενετικού κώδικα, μακρομοριακού 

υπολογισμού [….] που διαπερνά σαν ακτινοβολία το κοινωνικό σώμα με τα 

επιχειρησιακά του κυκλώματα 
125

. 

Αυτό σημαίνει ότι ο κοινωνικός έλεγχος που επιτυγχάνονταν έως τώρα –όπως είδαμε 

στα ομοιώματα των προηγούμενων τάξεων– μέσω της τελικότητας ή της ιδεατής 

ανάπτυξης, στο εξής θα προοικονομείται, θα προσομοιώνεται μέσω των σεναρίων 

που γεννά το μοντέλο. Ασφαλώς τούτο δεν σημαίνει ριζική διαφοροποίηση, συνιστά 

τελειοποίηση του κοινωνικού ελέγχου.  

Από μια παραγωγιστική καπιταλιστική κοινωνία σε μια κυβερνητική 

νεοκαπιταλιστική τάξη, που αυτή τη φορά αποσκοπεί στον απόλυτο έλεγχο αυτή 

είναι η μεταβολή στην οποία δίνει τα όπλα της η βιολογική θεωρητικοποίηση 

του κώδικα. Μεταβολή που δεν έχει τίποτα το «απροσδιόριστο»: είναι η 

κατάληξη μιας ολόκληρης ιστορίας όπου ο Θεός, ο Άνθρωπος, η Πρόοδος, 

ακόμα και η Ιστορία πεθαίνουν διαδοχικά προς όφελος του κώδικα, όπου η 

υπερβατικότητα πεθαίνει προς όφελος της εμμένειας, η οποία αντιστοιχεί σε μια 

πολύ πιο προχωρημένη φάση στην ιλιγγιώδη χειραγώγηση της κοινωνικής 

σχέσης 
126

.  

Η ισοσθένεια όλων των λόγων που χαρακτηρίζει τη μετανεωτερικότητα και η 

συνοδεύουσα απελευθέρωση από τη δεσμευτικότητα των αξιών αποδίδονται στην 

επιβολή ενός ακόμα πιο σκληρού ελέγχου των κωδικοποιημένων συστημάτων. Εδώ 

τελειώνουν όλες οι αναφορικές αξίες, οι καταγωγικοί μύθοι και οι ουτοπίες που το 

ίδιο το σύστημα έκκρινε κατά την διαδικασία της ανάπτυξής του.  

 Όλα αυτά δεν συμβαίνουν σε κάποια εξειδικευμένα εργαστήρια. «Ακόμα και 

η πιο κοινότοπη ζωή πολιορκείται από τα μοντέλα αυτά. Η δυαδικότητα, η 

ψηφιακότητα είναι ανάμεσά μας. Εκείνη στοιχειώνει όλα τα μηνύματα, όλα τα 

σημεία των κοινωνιών μας, ενώ η πιο συγκεκριμένη μορφή με την οποία εντοπίζεται 
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είναι το τεστ, η ερώτηση/απάντηση, το ερέθισμα/απόκριση»
127

. Μέσα στο δυαδικό 

αυτό σύστημα, τα περιεχόμενα ως σημαινόμενα εξουδετερώνονται και ο κύκλος του 

νοήματος συντομεύει, γίνεται στιγμιαίος. Ως αποτέλεσμα όλη η γλωσσική 

επικοινωνία και η συνθετότητα που τη συνοδεύει καταρρέει μπροστά στην ευθύτητα 

ενός ναι ή ενός όχι. «Η εισβολή του δυαδικού σχήματος ερώτηση/απάντηση είναι 

ανυπολόγιστης εμβέλειας: αποδιαρθρώνει κάθε λόγο, βραχυκυκλώνει όλα εκείνα που, 

σε μια χρυσή εποχή παρωχημένη πια, ήταν διαλεκτική ενός σημαίνοντος και ενός 

σημαινομένου, ενός εκπροσώπου και ενός εκπροσωπουμένου»
128

. 

 Καμία σφαίρα της ζωής δεν μένει ανεπηρέαστη. Η κοινωνική σχέση 

αντικαθίσταται από την «επαφή» και αυτή με τη σειρά της εννοείται σε ένα 

περιβάλλον απτικό, όπου η αφή έχει χάσει την αισθητηριακή της αξία. Ο 

Μπωντριγιάρ το ονομάζει πεδίο απτικής και τακτικής προσομοίωσης, όπου «το 

μήνυμα (message) γίνεται “μάλαξη”, μασάζ (massage), πιεστική ζήτηση με χίλια 

πλοκάμια τεστ. Παντού σας τεστάρουν, σας ψηλαφούν, σας βολιδοσκοπούν, η 

μέθοδος είναι “τακτική”, η σφαίρα της επικοινωνίας “απτική”»
129

. Πρόκειται για ένα 

σύγχρονο πλατωνικό σπήλαιο όπου το εγγύς και το μακρινό, η γλώσσα, η απόσταση, 

η απόλαυση, η ευφυΐα γίνονται σκιές που παρελαύνουν στις οθόνες των υπολογιστών 

υπό την αφηρημένη μορφή της επικοινωνίας. Η διαδραστικότητα της οθόνης 

μετασχηματίζει τη σχεσιακή διαδικασία σε μια εργένικη σχέση του ίδιου με το ίδιο
130

.  

Η σφαίρα της πολιτικής προσχωρεί στη λογική του κώδικα μέσω των 

δημοσκοπήσεων και των δημοψηφισμάτων. Τεστ, δημοσκοπήσεις, δημοψηφίσματα 

είναι οι τέλειες μορφές προσομοίωσης, στα οποία η απάντηση συνάγεται επαγωγικά 

από την ερώτηση που είναι σημασιοδοτημένη εκ των προτέρων.  

Η εσωτερική λογική τέτοιων διαδικασιών (που περιλαμβάνουν στατιστικές, 

πιθανότητες, επιχειρησιακή κυβερνητική) είναι βέβαια αυστηρή και 

«επιστημονική», κάπου πάντως δεν ακουμπάει σταθερά σε τίποτα, είναι ένα 

μυθικό πλάσμα της φαντασίας που ο δείκτης διάθλασής του στην (αληθινή ή 

ψευδή) πραγματικότητα είναι μηδενικός. Μάλιστα αυτό ακριβώς συνιστά τη 

δύναμη των συγκεκριμένων μοντέλων, αλλά και αυτό είναι που δεν τους αφήνει 

άλλη αλήθεια από την αλήθεια των παρανοϊκών προβολικών τεστ μιας κάστας ή 
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μιας ομάδας, οι οποίες ονειρεύονται μια ως εκ θαύματος αντιστοίχιση του 

πραγματικού με τα μοντέλα τους, άρα μια απόλυτη χειραγώγηση
131

.  

Εκδήλωση της προσχώρησης της πολιτικής στη εσωτερική λογική του κώδικα είναι η 

εναλλαγή στην εξουσία δυο κομμάτων, η οποία αποτελεί το άκρον άωτο της 

δημοκρατικής εκπροσώπησης που μπορεί να επιτευχθεί. Και η λεγόμενη «κοινή 

γνώμη» είναι το τέλειο δείγμα μιας υπερπραγματικής και φανταστικής οντότητας που 

ζει αποκλειστικά από το μοντάζ και τη χειραγώγηση μέσω του τεστ.  

 Εδώ το σύστημα προσαρμόζει την ορθολογικότητά του, η οποία παύει να 

είναι αρχαϊκά γραφειοκρατική. Ο παραδοσιακός κατασταλτικός χώρος, που 

ισοδυναμούσε με την αστυνομική και βιομηχανική βία, μεταμορφώνεται :  

από τη ρητή διαταγή περνάμε στη διάζευξη μέσω του κώδικα, από το 

τελεσίγραφο περνάμε στη πιεστική ζήτηση, από την απαιτούμενη παθητικότητα 

περνάμε σε μοντέλα που έχουν κατασκευαστεί εξαρχής με βάση την «ενεργητική 

απάντηση» του υποκειμένου, την ανάμιξή του, την «παιγνιώδη» συμμετοχή του 

κλπ., προς ένα ολικό περιβαλλοντικό μοντέλο φτιαγμένο από αδιάκοπες 

αυθόρμητες απαντήσεις, χαρούμενα feed- back και ακτινωτές επαφές
132

.  

Τούτο σημαίνει ότι όλη η πραγματικότητα, κοινωνική, πολιτική, οικονομική, 

ιστορική κλπ., έχει ενσωματώσει μια διάσταση προσομοίωσης που μηδενίζει την 

απόσταση ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Η απόλαυση που 

παλιότερα προέρχονταν από την ανακάλυψη του «φυσικού» μέσα σε ό,τι ήταν προϊόν 

τεχνικής και απομίμησης, φαντασίας και στυλ, καταλήγει σε μια συγχυτική 

επιχειρησιακή ολότητα, στην οποία η απόλαυση προέρχεται από την ελεύθερη 

διακύμανση των σημείων μέσα στην προσομοίωση. Η τέχνη και η παραγωγή 

μπορούν να ανταλλάσσουν σημεία: η τέχνη αναπαράγεται ως βιομηχανία και η 

παραγωγή πραγματοποιείται χωρίς σκοπό ως τέχνη.  

 Για τον Μπωντριγιάρ η προσομοίωση είναι η μίμηση της διεργασίας μιας 

διαδικασίας του πραγματικού και πρωτότυπου κόσμου, όπως μεταδίδεται από τα 

κυκλώματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ψηφιοποιημένη εποχή. Συνίσταται 

από σύμβολα και σημεία που δεν είναι μόνο απατηλά, δεν κρύβουν μόνο την 

πραγματικότητα, αλλά κρύβουν και το γεγονός ότι η πραγματικότητα είναι άσχετη με 

την κατανόηση που έχουμε γι’αυτήν. Η έναρξη αυτής της διαδικασίας τοποθετείται 

πιο πίσω, στην ανάδυση της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας. Ήταν πρώτο το κεφάλαιο 
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το οποίο σε όλη την διάρκεια της ιστορίας του τροφοδοτήθηκε «από την αποδόμηση 

κάθε αναφορικότητας και κάθε ανθρώπινου σκοπού, που συνέτριψε κάθε ιδεατή 

διάκριση μεταξύ αληθούς και ψευδούς, καλού και κακού, για να εγκαθιδρύσει έναν 

ριζικό νόμο ισοδυναμίας και ανταλλαγής, τον σιδηρούν νόμο της εξουσίας του»
133

. Η 

σύγχρονη τεχνολογία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων του κώδικα παρέλαβε αυτή 

την κληρονομιά της βιομηχανικής εποχής και το μοντέλο (model) προηγείται όλων 

των δυνατών σωμάτων. Για εμάς σήμερα, προσομοιώνω, λέει ο Μπωντριγιάρ, δεν 

σημαίνει μόνο προσποιούμαι, αφού η προσποίηση αφήνει άθικτη την 

πραγματικότητα, ενώ η προσομοίωση απειλεί τη διάκριση μεταξύ «αληθινού» και 

«ψεύτικου», «πραγματικού» και «φαντασιακού»
134

.  

Επομένως, η κρίσιμη μετάβαση είναι εκείνη ανάμεσα στα ομοιώματα της 

πρώτης τάξης και στα ομοιώματα της δεύτερης και τρίτης τάξης, από τα ομοιώματα 

που κρύβουν κάτι σε εκείνα που κρύβουν ότι δεν υπάρχει τίποτα
135

. Στο επίπεδο των 

ομοιωμάτων τρίτης τάξης, η αρχή της προσομοίωσης υπερνικά και την αρχή της 

πραγματικότητας και την αρχή της ευχαρίστησης και έτσι, σύμφωνα με τον 

Μπωντριγιάρ, η προσομοίωση εισάγει στη σφαίρα της ψύχωσης
136

.  

 

γ) Η μόδα 

 Καταλαβαίνουμε καθαρότερα αυτή την επιτάχυνση του παιχνιδιού των 

σημαινόντων, τη ρευστοποίηση ή την απελευθέρωση των σημείων από κάθε 

αναφορά, στην περίπτωση της μόδας. Η μόδα δεν είναι κάτι επιφανειακό που αφορά 

τα «ελαφρά» σημεία (ένδυμα, αντικείμενα, στυλ και τάσεις), αλλά η βαθύτερη 

κοινωνική μορφή της πολιορκίας όλων των τομέων από τον κώδικα, στην οποία 

υπακούουν και τα «βαριά» σημεία, όπως η παραγωγή, η πολιτική, η κανονιστική 

ηθική, η σεξουαλικότητα κ.ά. Στη μόδα καταργείται η διαφορά σημαινομένου και 

σημαίνοντος, και συμβαίνει από τη μια «να απολαμβάνουμε αυτό τον αφανισμό του 
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νοήματος, αυτή τη σκοπιμότητα δίχως σκοπό της μόδας ενώ από την άλλη να 

υποφέρουμε εξίσου βαθιά από τη διαφθορά της ορθολογικότητας την οποία αυτή 

συνεπάγεται, όταν ο ορθός λόγος περιέρχεται υπό το κράτος της απλής, ξεκάθαρης 

εναλλαγής σημείων»
137

. Η μόδα προϋποθέτει πάντα μια νεκρή μορφή, την οποία 

ανασταίνει για να την καταβροχθίσει εκ νέου και από την άποψη αυτή «η μόδα είναι 

το βάρος της νεκρής εργασίας των σημείων πάνω στη ζωντανή σημασία», με τον ίδιο 

τρόπο που η νεκρή εργασία που προέρχεται από τον βιομηχανικό και τεχνολογικό 

εξοπλισμό φυλάει άγρυπνα τη ζωντανή εργασία και την εξουδετερώνει
138

. Στη μόδα, 

ο Μπωντριγιάρ ανακαλύπτει μια επιθυμία θανάτου, κατάργησης όλων των μορφών 

που όμως στερείται οποιασδήποτε ανατρεπτικής δύναμης, είναι ενατενιστική και, 

όπως καθετί άλλο, καταλήγει να είναι ακόμα μια από τις αβλαβείς «επαναστάσεις της 

μόδας»
139

.    

 Πρωτίστως όμως η μόδα σχετίζεται με το ένδυμα και μέσω αυτού με το σώμα 

και τη σεξουαλικότητα. Εκεί η μόδα πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και σκηνοθετεί το 

σώμα, το οποίο καταλήγει ένας διάμεσος της μόδας. Η γύμνια στη μόδα ως μοντέλο 

προσομοιώνει το σώμα και η απαγόρευση παίρνει λεπτότερη μορφή από την 

πουριτανική καταστολή: τη μορφή της γενικής αποσεξουαλοποίησης. «Το 

απωθημένο σώμα όταν παραδοθεί στα σημεία της μόδας γίνεται μανεκέν». Έτσι η  

«χειραφετημένη» γυναίκα» (γιατί το σώμα είναι κυρίως το ευνουχισμένο γυναικείο 

σώμα) κατά παράδοξο τρόπο συνυφαίνεται με την έξαρση της μόδας. «Αυτό 

συμβαίνει επειδή η μόδα έχει να κάνει μόνο με το Θηλυκό, όχι με τις γυναίκες». Η 

γυναίκα απελευθερώνεται μόνο ως «δύναμη ηδονής», όπως ο προλετάριος 

απελευθερώνεται μόνο ως «δύναμη εργασίας».  
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 Ό.π., 181 -182. 
138

 Ο Μπωντριγιάρ αντιπαραθέτει στην υπαγωγή όλων των τομέων στη σφαίρα του εμπορεύματος 
την υπαγωγή τους στη σφαίρα της μόδας, για να καταλήξει ότι στην δεύτερη περίπτωση ο 
αφανισμός όλων των αξιών είναι ριζικότερος. Αναφέρει στο σχετικό εδάφιο: «Στον αστερισμό του 
εμπορεύματος, όλες οι εργασίες ανταλλάσσονται μεταξύ τους και χάνουν τη μοναδικότητά τους – 
στον αστερισμό της μόδας, η ίδια η σχόλη και η εργασία ανταλλάσσουν τα σημεία τους. Στον 
αστερισμό του εμπορεύματος η κουλτούρα αγοράζεται και πουλιέται – στον αστερισμό της μόδας, 
όλες οι κουλτούρες λειτουργούν ως ομοιώματα σ’έναν ολικό συγχρωτισμό. Στον αστερισμό του 
εμπορεύματος, ο έρωτας γίνεται πορνεία – στον αστερισμό της μόδας, εξαφανίζεται η ίδια η σχέση 
αντικειμένου, καθώς επιμερίζεται μέσα σε μια σεξουαλικότητα κουλ και χωρίς καταναγκασμούς. Στον 
αστερισμό του εμπορεύματος, ο χρόνος συσσωρεύεται σαν το χρήμα –στον αστερισμό της μόδας, 
είναι σπασμένος και ασυνεχής σε κύκλους μπλεγμένους μεταξύ τους» (ό.π., 182-183). 
139

 Για τη μόδα χωρίς σκοπιμότητα που την καθιστά κάτι πέρα από ωραίο και το άσχημο, το καλό και 
το κακό, το ορθολογικό και το ανορθόλογο, κάτι σαν υπέρβαση του οικονομισμού, σαν παράβαση 
και γιορτή, ο Μπωντιγιάρ αποκαλύπτει ότι «ακόμα κι αν η μόδα είναι κάτι μαγικό, εξακολουθεί να 
είναι η μαγεία του εμπορεύματος, και ακόμα παραπέρα, της προσομοίωσης, του κώδικα και του 
νόμου» (ό.π., 197). 
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Είναι εξίσου κεφαλαιώδες (και για τον ίδιο λόγο αποτελεί μέρος του 

κεφαλαίου!) να παράγεις εμπορεύματα σύμφωνα με την αγορά και να παράγεις 

το σώμα σου σύμφωνα με τον κανόνα του σεξ και της μόδας. Ο καταμερισμός 

της εργασίας δεν περνάει από εκεί που πιστεύεται, ή μάλλον δεν υπάρχει 

καθόλου καταμερισμός εργασίας: παραγωγή του σώματος, παραγωγή του 

θανάτου, παραγωγή σημείων, παραγωγή εμπορευμάτων – αυτά όλα δεν είναι 

τίποτε άλλο από τροπικότητες ενός και του ιδίου συστήματος. Πολύ πιθανόν 

μάλιστα η κατάσταση να είναι χειρότερη στη μόδα: διότι, αν ο εργαζόμενος εν 

ζωή χωρίζεται από τον εαυτό του υπό τη σκέπη της εκμετάλλευσης και της 

αρχής της πραγματικότητας, η γυναίκα χωρίζεται εν ζωή από τον εαυτό της και 

από το σώμα της υπό τη σκέπη της ομορφιάς και της αρχής της 

ευχαρίστησης!
140

.  

 

Έτσι, στην πραγματικότητα, η μόδα και, θα προσθέσουμε εμείς, οι επιθυμίες που 

ξεσηκώνονται και στριφογυρίζουν στον κυκλικό ρυθμό της, είναι η συνεχής άρνηση 

της έλλειψης και η παρωδία του ευνουχισμού
141

. Ο ευνουχισμός σκηνοθετείται και 

εξουδετερώνεται με τη θέση διαφόρων φαλλικών ισοδυνάμων και, όπως συμβαίνει με 

τα γλωσσικά σημεία, σημαίνεται χωρίς να αποτελεί πλέον καμία απειλή. Με τον 

τρόπο αυτό η επιθυμία δεν θεμελιώνεται στον χαμό, «στο χαίνον άνοιγμα από τον ένα 

στον άλλο», αλλά «γίνεται διαπραγματεύσιμη με όρους σημείων και 

ανταλλασσόμενων φαλλικών αξιών, που καθορίζονται σύμφωνα με μια γενική 

φαλλική ισοδυναμία – ο καθένας λειτουργεί συμβολαιϊκά και εξαργυρώνει τη δική 

του απόλαυση με όρους φαλλικής συσσώρευσης: τέλεια κατάσταση μιας πολιτικής 

οικονομίας της επιθυμίας»
142

.  

 

δ) Η επιθυμία στο Όνομα της Μητέρας  

 Το σώμα, ιδιαίτερα αυτό της γυναίκας που λειτουργεί ως γενικό κοινωνικό 

πρότυπο επειδή προσφέρεται λόγω της ανατομικής έλλειψης πέους, εξυμνείται με την 
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 Ό.π., 203. 
141

 Και, όπως αναφέρει ο Κώστας Λιβιεράτος στο Επίμετρο του Η Συμβολική ανταλλαγή και ο 
Θάνατος: «[…] εξηγούνται τάσεις όπως το ρετρό, η νοσταλγία και η ανακύκλωση προϊόντων, ιδεών 
και συρμών, οι οποίες ενδημούν στη σύγχρονη δυτική κουλτούρα από τη μόδα μέχρι την 
αρχιτεκτονική ή τον κινηματογράφο το ερμηνευτικό κλειδί είναι ακριβώς τα μοντέλα προσομοίωσης 
που διατείνονται ότι «αναβιώνουν» –επαναφέροντας, αλλοιώνοντας και στην ουσία 
παραμερίζοντας– το αρχικό γεγονός» (ό.π., 506-507). 
142

 Ό.π., 216-217. 
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προϋπόθεση να μην είναι ποτέ το πραγματικό σώμα, αλλά η διαφανής, λεία, 

αποτριχωμένη επιφάνεια ενός άφυλου σώματος. Όλες αυτές οι ποιότητες που γίνονται 

αιτήματα και αξίες
143

 λειτουργούν ως κλεισίματα προκειμένου να γίνει δυνατή η 

απάρνηση των αμφίθυμων άκρων. Στενά συνδεδεμένη με το φετιχοποιημένο σώμα 

είναι και η νεότητα, όπου τα άκρα νέος/γέρος, εξουδετερώνονται αμφότερα σε μια 

προσομοιωμένη νεότητα, την οποία δεν σκιάζει τίποτα. Βρίσκουμε εδώ την 

προβληματική του σταδίου του καθρέφτη, τη λειτουργία του οποίου είδαμε στη 

λακανική θεωρία: το υποκείμενο σαγηνεύεται από την δική του αναδιπλασιασμένη 

εικόνα, μέσα από μια φαλλική οχύρωση σαγηνεύεται από την επιθυμία του, η οποία 

δεν βρίσκει τελικά κανέναν πραγματικό άλλο ο άλλος λειτουργεί ως άλλοθι της 

αυτοναφορικότητας και ενός «ιδεώδους εγώ» που έλκει τις ρίζες του από τη 

ναρκισσιστική τελειότητα της παιδικής ηλικίας. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι πίσω απ’ 

όλη την ελαφρότητα και την χαρούμενη παιδικότητα, που χαρακτηρίζει το μιντιακό 

σύμπαν και διαχέεται ως «θετική σκέψη», ως χαμογελαστή αισιοδοξία, βρίσκεται 

ένας κατευθυνόμενος ναρκισσισμός και η  άγρια πειθαρχία στην επανάληψη του 

Ιδίου, στην αναπαραγωγή του κώδικα. Αυτή η ανάλαφρη σκηνοθεσία της 

«απελευθερωμένης» υποκειμενικότητας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η παραγωγή μιας 

νέας λογοθετικής λογικής υπό τη σκέπη της απόλαυσης. Άλλος ένας ιδεαλιστικός 

λόγος στον οποίο το υποκείμενο, αντί να σπαραχθεί (να σκιστεί πέρα ως πέρα, όπως 

λέει ο Μπωντριγιάρ) από την επιθυμία του, την αμφιθυμία του και τη διαφορά του, 

τίθεται ως ιδεατό στην τελικότητα της απόλαυσης, η οποία αποτελεί μια μετωνυμία 

παλαιότερων ιδεαλισμών της βούλησης, της δύναμης και της αναπαράστασης.   

Η σαφής αιμομικτική απαγόρευση που γινόταν στο Όνομα του Πατρός και 

σήμαινε, όπως είδαμε στο πρώτο μέρος της εργασίας, την είσοδο στην τάξη του 

συμβολικού, αίρεται στον κατευθυνόμενο ναρκισσισμό. Η κατάργηση της 

απαγόρευσης (αρχής γενομένης από τη γενετήσια) πλήττει το συμβολικό στη 

θεμελίωσή του και σημαίνει μια διαδικασία αιμομικτικής παλινδρόμησης. Στο εξής 

το υποκείμενο (κυρίως μέσα από την φετιχοποίηση του σώματος), για να εκπληρώσει 

την επιθυμία του, συγκεντρώνει τις προσπάθειές του στην εγκατάσταση του 
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 Το δέρμα που θεσπίζεται ως διαχωριστική γραμμή του σώματος δεν πρέπει να φέρει σημάδια, 
ουλές, πόρους: ένα δεύτερο δέρμα, το φαλλικό δέρμα, μη πορώδες, χωρίς εφίδρωση, χωρίς 
εκκρίσεις, ούτε ζεστό ούτε κρύο, χωρίς κόκκους και χωρίς ανωμαλίες, προπαντός χωρίς καμία οπή 
(είναι λείο), ομοιάζει με ένα σελοφάν.  
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αντικατοπτρισμού του εαυτού και στην πραγματικότητα στην εκπλήρωση της 

επιθυμίας της μητέρας, από την οποία δεν μπορεί να αποδράσει
144

.  

Σ’ ένα επιτρεπτικό κοινωνικό περιβάλλον, όπου ο νόμος του Πατέρα έχει βγει 

εκτός λειτουργίας, καθώς το συμβολικό αποδομείται, το υποκείμενο παλινδρομεί σε 

ένα οιδιπόδειο στάδιο, στο οποίο δεν είναι «τίποτε άλλο παρά η μαριονέτα της 

επιθυμίας της μητέρας», σαν να ήταν ο φαλλός της. Το άγχος που συνδέεται μ’αυτή 

την αιμομικτική θέση είναι βαθύτερο από εκείνο της γενετήσιας καταστολής στην 

πουριτανική κανονιστική ηθική είναι το άγχος της κατάργησης του συμβολικού και 

της ανταλλαγής.  

Η ενδοστρεφής μεταβολής της επιθυμίας σ’αυτό το ύστερο στάδιο του 

δυτικού πολιτισμού σημαίνει μια χειραγώγηση πολύ βαθύτερη, πιο συγχωνευτική, 

στην οποία δεν μπορείς να αντιταχθείς, όπως ηρωικά αντιτασσόσουν στον 

υπερβατικό νόμο του Πατέρα. Θα συμφωνήσουμε με τον Μπωντριγιάρ, καθώς 

συνοψίζει: 

Κάθε μελλοντική επανάσταση πρέπει να λάβει υπόψη αυτή τη θεμελιώδη 

προϋπόθεση και να ξαναβρεί – ανάμεσα στον νόμο του Πατέρα και την 

επιθυμία της μητέρας, ανάμεσα στον «κύκλο» καταστολή/παραβίαση και τον 

κύκλο παλινδρόμηση/χειραγώγηση – την κατάλληλη μορφή για να αρθρώσει το 

συμβολικό
145

. 

 

 

ε) Η συμβολική ανταλλαγή και η αντιστρεψιμότητα 

 

Όπως είδαμε στην αρχή του δεύτερου μέρους, ο Μπωντριγιάρ επιχειρεί μια 

επαναθεμελίωση του συμβολικού στην έννοια της συμβολικής ανταλλαγής και της 

αντιστρεψιμότητας. Ανατρέχει στην ανθρωπολογία του δώρου όπως αυτό αναλύεται 

από τον Μαρσέλ Μως στο ομώνυμο έργο του
146

, για να περιγράψει ένα βαθύτερο 

επίπεδο κοινωνικής νομοθεσίας που δέσποζε στις πρωτόγονες κοινωνίες και ως ένα 
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 Ό.π., 238. 
145

 Ό.π., 239. 
146

 Όπως γράφει ο Μως :  «(…) στις οικονομίες και τα δίκαια που προηγήθηκαν των δικών μας, δεν 
διαπιστώνονται ποτέ, θα λέγαμε, απλές ανταλλαγές πλούτου, αγαθών και προϊόντων στο πλαίσιο 
μιας συμφωνίας που συνάπτεται μεταξύ των ατόμων (…) αυτό που ανταλλάσσεται δεν είναι 
αποκλειστικώς αγαθά και πλούτη, κινητή και ακίνητη περιουσία, πράγματα δηλαδή χρήσιμα από 
οικονομική άποψη. Είναι πρώτα απ’όλα φιλοφρονήσεις, συμπόσια, τελετουργίες, στρατιωτικές 
υπηρεσίες, γυναίκες, παιδιά, χοροί, γιορτές, πανηγύρια, μεταξύ των οποίων η αγορά δεν είναι παρά 
ένα στοιχείο (…)» (ό.π., υποσημ. 8, 548-549). 
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βαθμό στις παραδοσιακές. Αντί για την πεπερασμένη ανταλλαγή υλικών αγαθών 

μέσω της αφηρημένης ισοδυναμίας του χρήματος, η συμβολική ανταλλαγή 

αναφέρεται σε έναν αέναο κύκλο παροχών και αντιπαροχών, δώρων και αντιδώρων 

που περιλαμβάνουν υλικά αγαθά, χάρες, νεύματα, φιλοφρονήσεις κ.ά., τα οποία 

διακινούνται ανάμεσα στα μέλη μιας συλλογικότητας (φυλή, κλαν, οικογένειες) και 

χαρακτηρίζονται από την υποχρέωση της πλειοδοσίας.  

Το κρίσιμο σημείο εδώ είναι η αντιστρεψιμότητα που παίρνει τη μορφή του 

αντι-δώρου και της θυσίας, καταστρέφοντας έτσι κάθε έννοια πρωταρχικής 

συσσώρευσης εξουσίας, δύναμης, πλούτου σε έναν πόλο, ο οποίος δυνητικά θα 

μπορούσε να αυτονομηθεί και να επιβάλει την εξουσία του.  Επομένως η συμβολική 

ανταλλαγή εννοείται ως μια κοινωνική μορφή ριζικά ανταγωνιστική προς τις 

πατριαρχικές και κεφαλαιοκρατικές κοινωνίες που γνωρίζουμε, οι οποίες βασίζονται 

στο νόμο της Αξίας. Υπάρχει ένας ρυθμός, μια μετρική τομή αναγκαία στη 

συμβολική ανταλλαγή: ένα πράγμα πρέπει να ανταποδοθεί κατά την ίδια κίνηση και 

σύμφωνα με τον ίδιο ρυθμό, αλλιώς δεν υπάρχει αμοιβαιότητα και απλούστατα δεν 

ανταποδίδεται
147

. Η στρατηγική του συστήματος της εξουσίας είναι ακριβώς να 
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 Για την υποστήριξη αυτής της θέσης, που θέλει το συμβολικό να στηρίζεται στην εξολόθρευση της 
αξίας, ο Μπωντριγιάρ ανατρέχει στα Τετράδια Αναγραμμάτων του Σωσσύρ. Εκεί ο Σωσσύρ 
ανακαλύπτει στην ποιητική γλώσσα μια διεργασία που διέπεται από τους απλούς νόμους της 
συνήχησης, της παρήχησης , του αναγραμματισμού, όπου κάθε λέξη ανταποκρίνεται σε ένα αριθμό 
στοιχείων και όλα τα στοιχεία μεταξύ τους, έτσι που δεν μένει τίποτα ως υπόλοιπο: «καλό ποίημα 
είναι εκείνο που δεν μένει τίποτα υπόλοιπο, που έχει αναλωθεί όλο […]». Ο Σωσσύρ εγκατέλειψε την 
ανακάλυψή του αυτή και στράφηκε στην επιστημονική θεμελίωση της γλωσσολογίας. Σ’ αυτήν τη 
δύναμη του ποιητικού λόγου, που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την έμπνευση ή τη μούσα, 
εκτιμώ ότι αναφέρεται και ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στην περίφημη διάλεξή του για το Ντουέντε: 
«Όλες οι Τέχνες μπορούν να΄χουν ντουέντε. Το πεδίο όμως είναι πιο πλούσιο 
στη μουσική, στο χορό και στην ποίηση που απαγγέλλεται, γιατί απαιτούν για ερμηνευτή ένα σώμα 
ζωντανό – είναι μορφές που γεννιούνται και πεθαίνουν ακατάπαυστα και καθορίζονται από ένα 
ακριβές παρόν.  [….]  Μα αξίζει να τονιστεί πως το ντουέντε δεν επαναλαμβάνεται ποτέ, όπως τα 
σχήματα της θάλασσας δεν επαναλαμβάνονται ποτέ στη θύελλα.  (…) Είναι φανερό πως κάθε τέχνη 
έχει το δικό της ξέχωρο ντουέντε. Όλα όμως ενώνουν τις ρίζες τους στο σημείο όπου προβάλλουν 
οι «μαύροι ήχοι» του Μανουέλ Τόρες, ύστατη ύλη, αδέσποτη κι ολότρεμη κοινή βάση του μουσαμά –
 “μαύροι ήχοι” που πίσω τους ανακαλύπτουμε τρυφερά αδελφωμένα, ηφαίστεια, μερμήγκια, 
ζέφυρους και τη μεγάλη νύχτα να ζώνει σφιχτά στη μέση της το Γαλαξία. Κυρίες και Κύριοι: 
έστησα τρεις αψίδες και με χέρι αδέξιο τοποθέτησα πάνω τη μούσα, τον άγγελο και το ντουέντε. 
Η μούσα μένει ακίνητη. Μπορεί να κρατήσει τον πολύπτυχο χιτώνα της, τα αγελαδίσια μάτια της που 
ατενίζουν την Πομπηία ή την πλατιά μύτη με τα τέσσερα πρόσωπα που της έδωσε ο φίλος της 
ο Πικάσσο. Ο άγγελος μπορεί να ανεμίσει στα μαλλιά που ζωγράφισε ο Αντονέλλο ντε Μεσσίνα ή να 
φτερουγίσει στις πτυχές του Λίππι και στο βιολί του Μασσολίνο και του Ρουσσώ. Μα το ντουέντε; 
Πού είναι το ντουέντε; Μέσα από την άδεια αψίδα υψώνεται ένας άνεμος του νου που πνέει 
ακατάπαυστα πάνω από τα κεφάλια των νεκρών σε μια ατελείωτη αναζήτηση για καινούρια τοπία κι 
ανυποψίαστους τόνους. Ένας άνεμος που μυρίζει σάλιο παιδιού, φρεσκοκομμένο χορτάρι και πέπλο 

μέδουσας αγγέλλοντας το αιώνιο βάπτισμα των νιογέννητων πραγμάτων», Φεντερίκο Γκαρθία 

Λόρκα, «Ντουέντε» (Ρόλος και Θεωρία), μτφρ. Καράγιωργα Ολυμπία, Αθήνα: «Εστία», 1999. 
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ελέγξει, να βραχυκυκλώσει το κύκλωμα της συμβολικής ανταλλαγής και να 

μεταθέσει τον χρόνο της ανταλλαγής, να υποκαταστήσει τη συστροφή, το άμεσο 

αντιγύρισμα με τη συνέχεια, με τη θανάσιμη γραμμικότητα της συσσώρευσης και της 

εργασίας.
148

  

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το συμβολικό δεν θα κυριαρχείται πλέον από 

τον νόμο του Πατέρα και την αιμομικτική απαγόρευση –στα οποία βασίζεται η αξία 

και κορυφώνεται στο σύστημα της ανταλλακτικής αξίας όπως το γνωρίζουμε– αλλά 

ούτε και παλινδρόμηση εντεύθεν του νόμου προς ένα αιμομικτικό κλείσιμο στο ίδιο –

η οποία είναι το ίδιο εξαρτημένη από το νόμο του Πατέρα, που υποτίθεται ότι 

παραβιάζει. Σημαίνει επίσης ότι η συμβολική ανταλλαγή δεν αποτελεί μορφή 

εναλλακτικής οργάνωσης της κοινωνίας, εάν δεν συνοδεύεται από την 

αντιστρεψιμότητα μια αντιστρεψιμότητα που ο Μπωντριγιάρ ωθεί  στα άκρα για να 

συναντήσει το πραγματικό του θανάτου. 

 Ριζικότερη είναι η υπόθεση που τοποθετεί την επιβολή και την τήρηση  του 

νόμου στο όριο ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Ο θεμελιώδης νόμος, πέρα από τη 

σεξουαλικότητα και τη γλωσσική ιδιαιτερότητα του ανθρώπου είναι αυτός που 

φρουρεί τις πύλες του θανάτου. Ο Μπωντριγιάρ χρησιμοποιεί πολλές μεταφορές για 

να αποδώσει αυτήν τη σύλληψη : διαχωριστικό φράγμα, διόδια, δύο όχθες
149

. Στην 

απώθηση αυτής της αρχικής σχάσης εγκαθίσταται η εξουσία με ιστορικά 

εξακριβωμένη αρχικά την ιερατική εξουσία
150

. Η ομάδα διαχωρίζεται από τους 

νεκρούς της με τους οποίους διακόπτεται η ανταλλαγή ή τελείται τελετουργικά με τη 

μεσολάβηση του ιερέα. Ωστόσο εδώ βρίσκεται ο θεμελιώδης διαχωρισμός που θα 

αποτελέσει το πρότυπο κάθε διαχωρισμού που θα γίνει στη συνέχεια.  

Κατά τον ίδιο τρόπο θα εγκατασταθεί αργότερα και η εξουσία ανάμεσα στο 

υποκείμενο και το χωριστό σώμα του, ανάμεσα στο άτομο και το χωριστό 

κοινωνικό σώμα, ανάμεσα στον άνθρωπο και τη χωριστή εργασία του: στην 

τομή ξεπροβάλλει η αρχή μεσολάβησης και εκπροσώπησης. Όμως πρέπει να 

δούμε ότι το αρχέτυπο αυτής της διεργασίας είναι η επιχείρηση που χωρίζει μια 

ομάδα από τους νεκρούς της ή καθέναν μας σήμερα από τον δικό του θάνατο. 

Όλες οι μορφές εξουσίας θα έχουν πάντα γύρω τους κάτι από αυτή την οσμή 
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 Μπωντριγιάρ, Ζαν, : Η Συμβολική Ανταλλαγή και ο Θάνατος, ό.π., 76-77 και υποσημ. 22, σ. 98.  
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 Ό.π., 275-277. 
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 Η αρχική διαχείριση του θανάτου από τις Εκκλησίες περνάει στα χέρια του κράτους, το οποίο 
θεμελιώνει την εξουσία του ισχυρότερα, όχι στο φαντασιακό του επέκεινα αλλά στο φαντασιακό 
αυτής εδώ της ζωής ως αντικειμενικής επιβίωσης (ό.π., 303-304).  
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επειδή η εξουσία, σε τελική ανάλυση, θεμελιώνεται ακριβώς στη χειραγώγηση 

του θανάτου, στη διαχείρισή του.
151

  

Απώτερος θεματοφύλακας του διαχωρισμού που κρατάει χωριστά το σημαίνον από 

το σημαινόμενο, το καλό από το κακό κ.ο.κ. είναι ο Θεός. Στην απόσταση ανάμεσα 

στους δύο πόλους κάθε διακριτής αντίθεσης (άνδρας-γυναίκα, λευκός-μαύρος, 

ανώτερος-κατώτερος) αρθρώνεται κάθε φορά ο ορθός λόγος. Όταν ο ορθός λόγος 

γίνει πολιτικός, όταν δηλαδή ο ένας πόλος διεκδικήσει και πάρει την εξουσία προς 

όφελός του, ο Θεός είναι πάντα από εκείνη τη μεριά
152

. Κατασκευάζεται έτσι το 

μοντέλο για κάθε χώρο αποκλεισμού και εγκλεισμού: ο χώρος του γκέτο, του 

εργοστασίου, του φρενοκομείου, του στρατώνα, της φυλακής, του γυναικωνίτη. 

Κυρίως όμως πρόκειται για τον αποκλεισμό του καθενός από εμάς από τον δικό του 

θάνατο. Η εξουσία κάθε κυρίου στηρίζεται στη διαχείριση του θανάτου και στο 

βραχυκύκλωμα της συμβολικής ανταλλαγής, μέσω του ελέγχου του νοήματος ή του 

ομοιώματος σε κάθε εποχή
153

. Όταν όμως η ζωή διαχωριστεί από τον θάνατο, τότε 

είναι μια υπολειμματική ζωή, μια ζωή αλλοτρίωσης στην οποία μπορούμε εφεξής να 

δίνουμε θετική αξία και να την υποτάσσουμε στους νόμους του υπολογισμού και της 

συσσώρευσης
154

.   

 Λέγοντας υπολειμματική ζωή, εδώ εννοείται ό,τι δεν μπόρεσε να αναληφθεί 

στη συμβολική διεργασία της κοινότητας
155

. Ο ισχυρός χρόνος αυτής της διεργασίας 

είναι η τελετουργία της μύησης. Στη μύηση, όπως τη συναντάμε στους πρωτόγονους, 

στόχος δεν είναι να εξορκιστεί η αταξία του θανάτου (ένας ιδεαλισμός που 

παραπέμπει στην νίκη επί του θανάτου και την αιώνια ζωή), αλλά να γίνει δυνατή μια 
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 Ό.π., 276. 
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 Ό.π., υποσημ. 7,  σ. 382. 
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 Έτσι, πρόδρομος κάθε μελλοντικής εξουσιαστικής σχέσης (δουλοπάροικος, εργαζόμενος κλπ.) 
είναι η δουλεία. Ο δούλος, ο ηττημένος του πολέμου, ο αιχμάλωτος, αντί να θανατωθεί επιτόπου και 
τιμητικά όπως έκαναν οι πρωτόγονοι, του χαρίζεται η ζωή ως ανεσταλμένος θάνατος. «Πάντα η 
εξουσία του κυρίου προέρχεται κατ’αρχάς από την αναστολή του θανάτου. Συνεπώς, αντίστροφα 
απ’ότι φαντάζεται κανείς, η εξουσία δεν είναι ποτέ εξουσία να θανατώσεις αλλά εντελώς το 
αντίθετο: να αφήσεις στη ζωή – μια ζωή που ο σκλάβος δεν έχει δικαίωμα να τη δώσει πίσω» (ό.π.,  
83).  
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 Αυτός ο διαχωρισμός είναι κάτι σαν συμφωνία με τον Διάβολο. Ο Μπωντριγιάρ αναφέρει το  έργο 
του Adelmbert von Chamisso (1781-1838) Η αλλόκοτη ιστορία του Πέτερ Σλέμιλ: ο ήρωας πουλάει τη 
σκιά του σε κάποιον που αποδεικνύεται ότι είναι ο Διάβολος, με αντάλλαγμα ένα πουγκί χρυσά 
νομίσματα που δεν τελειώνουν ποτέ. Η απώλεια της σκιάς προκαλεί αποστροφή και χλευασμό και 
τον θέτει εκτός ανθρώπινης κοινωνίας. Στην Καταναλωτική κοινωνία αυτή η συμφωνία με τον 
Διάβολο καταγγέλλεται ως  η «καθαυτό δομή της εμπορευματικής κοινωνίας» (βλ. Μπωντριγιάρ, 
Ζαν, Η καταναλωτική κοινωνία, οι μύθοι και οι δομές της, ό.π., 239-252, και του ιδίου, Η συμβολική 
ανταλλαγή και ο Θάνατος, ό.π., 277 και υποσημ. 8, 383. 
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 Ο Μπωντριγιάρ αναλύει περαιτέρω την έννοια του υπολοίπου στο Ομοιώματα και Προσομοίωση, 
ό.π., 215 -222.  
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κοινωνική σχέση που δεν γνωρίζει όρια και άκρα, που δεν βασίζεται στην 

απαγόρευση αλλά στην αμοιβαία συμπερίληψη. 

Η μύηση είναι εκείνη η κρίσιμη στιγμή, το κοινωνικό πλέγμα, ο σκοτεινός 

θάλαμος όπου γέννηση και θάνατος παύουν να είναι οι όροι ή τα τελικά όρια 

της ζωής και επαναστρέφονται ο ένας στον άλλο – όχι προς κάποια μυστική 

συγχώνευση, αλλά για να μεταβάλλουν τον μυημένο σε αληθινά κοινωνικό ον. 

Το μη μυημένο παιδί απλώς γεννήθηκε βιολογικά, ακόμα έχει μόνο έναν 

«πραγματικό» πατέρα και μια «πραγματική» μητέρα, για να γίνει κοινωνικό ον 

πρέπει να περάσει από το συμβολικό συμβάν της μυητικής γέννησης/του 

μυητικού θανάτου, πρέπει να κάνει τον γύρο της ζωής και του θανάτου για να 

εισέλθει στη συμβολική πραγματικότητα της ανταλλαγής.
156

   

Εάν δεν συμβεί αυτή η μυητική διεργασία τόσο η γέννηση όσο και ο θάνατος 

είναι απλά βιολογικά γεγονότα, σαφώς διαχωρισμένα μεταξύ τους, με μη 

αναστρέψιμο,  ατομικό χαρακτήρα, και η εξιδανίκευση της ζωής ως το θετικό γεγονός 

δείχνει τον δρόμο για κάθε μελλοντικό αναδιπλασιασμό και επεκτατισμό, που φτάνει 

μέχρι την ανάσταση και την αιώνια ζωή. Μιλάμε επομένως για μια πραγματικότητα 

της ζωής από την οποία έχει επιμελώς αφαιρεθεί το πραγματικό του θανάτου και 

μόνο υπ’αυτή την έννοια θεμελιώνεται η περίφημη αρχή της πραγματικότητας στην 

οποία στηρίζεται η δυτική ορθολογικότητα. Στη διάζευξη αυτή ο αποκλεισμένος όρος 

αποτελεί αναγκαστικά το φαντασιακό του άλλου, την ουτοπία του.  

 Στον Μπωντριγιάρ, το συμβολικό δεν είναι ούτε έννοια ή αρχή ούτε 

κατηγορία ή “δομή”, είναι μια πράξη ανταλλαγής και μια κοινωνική σχέση που βάζει 

τέλος στο πραγματικό, που διαλύει το πραγματικό και την ίδια στιγμή την αντίθεση 

μεταξύ πραγματικού και φαντασιακού. Η συμβολική ανταλλαγή είναι αναπόδραστη 

και δεν σταματάει ούτε ανάμεσα στους ζωντανούς και τους νεκρούς ούτε με τον 

έμψυχο (ζώα) και άψυχο (πέτρες) κόσμο. «Πρόκειται για απόλυτο νόμο: η 

υποχρέωση και η αμοιβαιότητα είναι ανυπέρβατες»
157

.  Η ελευθερία που υπολόγισε ο 

άνθρωπος για τον εαυτό του απέναντι στη άψυχη φύση και τα ζώα συνιστά ένα 

«χρέος καθολικό και ακατάπαυστο», το οποίο δεν θα μπορέσουμε ποτέ να 

ανταποδώσουμε. Αυτή η αυτονόμηση του ανθρώπου συνιστά το ασυνείδητο, το οποίο 

δεν εξηγείται ούτε με την οικονομία της λίμπιντο και τη θεωρία των ενορμήσεων 

ούτε με τη θεωρία της επιθυμίας.  
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Το ασυνείδητο έγκειται εξ ολοκλήρου στη διαστρέβλωση του θανάτου, που από 

συμβολική διαδικασία (ανταλλαγή, τελετουργικό) γίνεται οικονομική διαδικασία 

(εξαγορά, εργασία, χρέος ατομικό).   

Έτσι, στην απαγορευτική, αρνητική λειτουργία του Πατέρα (που αφορά την 

αιμομιξία με τη μητέρα) αντιτίθεται η θετική λειτουργία της ανταλλαγής (που αφορά 

την αδελφή) και τις γαμικές κυκλοφορίες.  

 Ο Μπωντριγιάρ απορρίπτει την αναγκαιότητα του Νόμου του Πατέρα, που 

μέσα από ένα τέχνασμα (όπως είδαμε στο πρώτο μέρος για τη λακανική θεωρία)  

βάζει φραγμό στο υποκείμενο και στην φαντασιωτική συγχώνευση με τη μητέρα, 

καθιστώντας δυνατή την πρόσβαση στη δική του επιθυμία και κατ’επέταση στο 

συμβολικό
158

. Οι πρωτόγονες κοινωνίες έχουν πρόσβαση στο συμβολικό, χωρίς όμως 

τη μεσιτεία ενός αναλλοίωτου Νόμου, της τάξης του Πατέρα, του Αρχηγού, του 

Σημαίνοντος, του Φαλλού, που προαναγγέλλει κάθε υπερβατική αρχή και 

απομακρυσμένη εξουσία. Το συμβολικό εν προκειμένω δεν έχει τη μορφή ενός 

πυραμιδικού συστήματος, στο οποίο με τη μεσολάβηση του Πατέρα το παιδί θα βρει 

την θέση του στο κοινωνικό οικοδόμημα, αλλά τη μορφή ενός κύκλου, στον οποίο 

όλα (πρόγονοι, γλώσσα, γη) δεν αποτελούν ανεξιχνίαστες μορφές αλλά είναι 

παρόντα. 

 Ωστόσο, όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι προκρίνεται ένας τύπος κοινωνικής 

οργάνωσης στη βάση μιας θαυματουργής αθωότητας, όπου οι επιθυμίες θα είναι 

ανεμπόδιστες και θα εκφορτίζονται χωρίς απαγόρευση. Μια τέτοια αντίληψη 

(φροϋδοραϊχική, φροϋδομαρξιστική κλπ.) δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια 

μετατόπιση της δυτικής ορθολογικότητας στην άλλη άκρη, σε εκείνη του 

ανορθόλογου, του ακατέργαστου, του πρωτογενούς και δεν παύει να είναι η ίδια 

(καρτεσιανή και καντιανή) προβληματική που αναπαράγει τα προβλήματα της 

αναγκαιότητας και της ελευθερίας.     

 Πολύ περισσότερο δεν σημαίνουν την άρθρωση άλλης μιας ουτοπίας. Η 

συμβολική ανταλλαγή δεν είναι ουτοπική, γιατί δεν γνωρίζει το συνειδητό και το 
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 Ο Μπωντριγιάρ δεν αγνοεί  το πρόβλημα της ψύχωσης, που υποφώσκει εδώ. Αναφέρεται ρητά 
σ’αυτό: ναι, οι πρωτόγονες κοινωνίες είναι «ψυχωτικές», επειδή δεν γνωρίζουν ούτε τη διεργασία 
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Κατ’αυτόν όμως, εμείς  ξαποστείλαμε τις πρωτόγονες κοινωνίες στη «γλυκιά τους τρέλα», είναι ο 
ιμπεριαλιστικός ορθολογισμός  της  Δύσης και ο επεκτατισμός  της ψυχανάλυσης που μας εμποδίζει 
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εξάλλου αρχίζει να γίνεται φανερό στον δυτικό κόσμο, καθώς το συμβολικό καταρρέει στην 
προσομοίωση (ό.π., 289, και υποσημ. 17 , 385). 
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ασυνείδητο ως χωριστούς τόπους οι οποίοι ανταγωνίζονται στο παρόν και 

συμφιλιώνονται σε κάποιο μέλλον, δεν είναι νοσταλγική ούτε συγχωνευτική, γιατί 

δεν κρύβει κανένα «χαμένο αντικείμενο».  

Καθένα από τα «ρήματα» του ασυνειδήτου προϋποθέτει μια τομή, μια ρήξη, τη 

διαχωριστική κάθετο που ξαναβρίσκουμε παντού στη ψυχανάλυση και την 

ενοχή την οποία αυτή επιφέρει, το παιχνίδι και την επανάληψη του 

απαγορευμένου. Αντίθετα, τα «ρήματα» του συμβολικού προϋποθέτουν μια 

αναστρεψιμότητα, μια απεριόριστη κυκλική μετάβαση από το ένα στάδιο στο 

άλλο. 
159

 

[….] Εδώ τίποτα δεν είναι νοσταλγικό ούτε χαμένο ούτε χωρισμένο ούτε 

ασυνείδητο. Τα πάντα είναι ήδη παρόντα, και αναστρέψιμα και θυσιασμένα
160

.  

 

 Ακόμα και η βία έχει άλλο περιεχόμενο στα πλαίσια της συμβολικής 

ανταλλαγής. Ο «φόνος του πατέρα» δεν περιστρέφεται γύρω από ένα φαλλικό 

διακύβευμα  αύξησης της ισχύος, ισχυροποίησης της εξουσίας και πυροδότησης της 

ενοχής. Στην πρωτόγονη τάξη ο φόνος δεν είναι acting out της απωθημένης 

επιθετικότητας και συνεπώς ο βασιλιάς/πατέρας  

δεν υφίσταται τον φόνο: εκείνος δίνει τον θάνατό του ως ανταλλαγή, και η 

ανταλλαγή αυτή χαρακτηρίζεται από τη γιορτή, ενώ ο φόνος του πατέρα σε 

επίπεδο φαντασίωσης βιώνεται μέσα στην ενοχή και το άγχος
161

.  

 

 Σύμφωνα με τον Μπωντριγιάρ, όλα αυτά αποτελούν τις ναρκισσιστικές 

προβολές του δικού μας πολιτισμού στην πρωτόγονη τάξη, προκειμένου να 

μπορέσουμε από τη θέση του πολιτισμένου να ανακτήσουμε την πρόσβαση στα 

«αρχαϊκά ιζήματα» μιας ορισμένης επιθετικότητας που μας κατατρύχει ή μιας 

επιθυμίας που περιστρέφεται γύρω από ένα χαμένο αντικείμενο. Το ασυνείδητο και 

γενικά η ψυχική τάξη, είναι η δική μας αρχή της πραγματικότητας που μας δίνει τη 

δυνατότητα να εξάγουμε τον ψυχολογικό λόγο πάνω σε όλα τα προγενέστερα 

ατομικά και κοινωνικά μορφώματα, «ευνουχίζοντας» το συμβολικό σύμφωνα με τις 

δικές μας προτεραιότητες υπεράσπισης της αξίας, 
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[…] αν το ασυνείδητο είναι ο νεωτερικός μας μύθος και η ψυχανάλυση ο 

προφήτης του, η απελευθέρωση του ασυνειδήτου (η Επανάσταση της Επιθυμίας) 

είναι η χιλιαστική του αίρεση
162

.  

Απέναντι στη θετικότητα του υποκειμένου της συνείδησης, η ψυχανάλυση θέτει ένα 

ανεύρετο χαμένο αντικείμενο «α», το για πάντα απρόσιτο πραγματικό της απόλαυσης 

[…] που της επιτρέπει να περιφρουρήσει τις πύλες του συμβολικού. Αυτό το 

αντικείμενο «α» είναι στην πραγματικότητα ο αληθινός καθρέφτης της 

Επιθυμίας και ταυτόχρονα ο καθρέφτης της ψυχανάλυσης
163

.   

Έτσι η Επιθυμία, για εμάς απόλυτα συνδεδεμένη με την απαγόρευση, το χαμένο 

αντικείμενο της απόλαυσης και την απερίσταλτη μπάρα, παραπέμπεται στο 

φαντασιακό, εκεί όπου την περιμένει μια «ονειρεμένη υλικότητα». Η Επιθυμία είναι 

ο σωρός των υπολοίπων, αυτών που δεν μπόρεσαν να ανταλλαγούν, ό,τι στοιχειώνει 

ως απόρριμμα την τρελή πορεία της ανάπτυξης της δυτικής κοινωνίας. Ενώ στο 

Ομοιώματα και Προσομοίωση, η Επιθυμία δεν αντίκειται πλέον στο Νόμο, αλλά 

αποτελεί την ύστατη μεταμόρφωσή του. Η σύζευξη της Επιθυμίας με το Νόμο, της 

απόλαυσης (juissance) με την αξία και το κεφάλαιο, αποτελούν την απόδειξη της 

ανάμειξης όλων των αναφορικών μέσα στην προσομοίωση και τον έλεγχο των 

συστημάτων, σε ένα «κυκλικό, μποέμικο ψυχαναγκασμό»: 

Πριν λίγο καιρό το σεξ και η εργασία ήταν όροι έντονα αντιτιθέμενοι: σήμερα 

και τα δύο απολήγουν στον ίδιο τύπο ζήτησης. Άλλοτε ο λόγος περί ιστορίας 

αντλούσε την ισχύ του από τη βίαιη αντίθεσή του στον λόγο περί φύσης, όπως ο 

λόγος περί επιθυμίας από την αντίθεσή του στον λόγο περί εξουσίας – σήμερα 

ανταλλάσσουν σημαίνοντα και σενάρια
164

.  

  

στ) Ατυχήματα, Καταστροφές, «Πανδημία» : Ο εκβιασμός της ασφάλειας. 

 

Η συμπληρωματική εκδοχή του κυρίαρχου λόγου περί της απόλαυσης είναι ο λόγος 

περί της κρίσης. Για τις δυτικές κοινωνίες, αποτελεί την άλλη όψη της ίδιας απώθησης 

του Θανάτου. Ο Μπωντριγιάρ ασχολείται σε όλο το έργο του με το Ατύχημα, την 
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 Ό.π., υποσημ. 28, 387. 
164

 Baurdillard , Jean, Ομοιώματα και Προσομοίωση, ό.π., 52. 
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Καταστροφή, το Τυχαίο
165

. Το ατύχημα, ο ξαφνικός και μάλιστα δραματικός θάνατος 

(αυτός που συμβαίνει κατά την διάρκεια μιας ληστείας, μιας ομηρίας, μιας 

πυρκαγιάς), τα καιρικά φαινόμενα κλπ., αποτελούν κορυφαία γεγονότα που 

εκπέμπουν μια αδιόρατη σαγήνη, η οποία επιτείνεται από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. Τα ΜΜΕ σκηνοθετούν το πραγματικό ως «υπερπραγματικό», 

αναλαμβάνουν δηλαδή να εξορκίσουν το κακό, το αναπάντεχο, δημιουργώντας ένα 

σενάριο, μια κειμενοποίηση του γεγονότος που το καθιστά αντικειμενικό, εξωτερικό 

και απόβλητο από την ευταξία και την ορθολογικότητα που διέπει το κοινωνικό. Για 

τις κοινωνίες που έχουν συσταθεί πάνω στο βάθεμα του ορθού λόγου και της τεχνικής 

κυριαρχίας της φύσης, η καταστροφή και η βλάβη προβάλλουν ως ανυπόφορος 

παραλογισμός.  

Ένας πονηρός δαίμονας υπεισέρχεται για να χαλάει πάντα η πανέμορφη 

μηχανή. Το παραμικρό επεισόδιο, η παραμικρή ανωμαλία, η παραμικρή 

καταστροφή, ένας σεισμός, η κατάρρευση ενός κτιρίου, η κακοκαιρία –πρέπει 

να υπάρχει ένας υπεύθυνος– όλα είναι επιβουλή, δολοφονική επίθεση. Έτσι, 

αυτή η ορθολογιστική κουλτούρα προσβάλλεται όσο καμία άλλη από συλλογική 

παράνοια
166

. 

Για τους «πρωτόγονους», όπως τους έχουμε ονομάσει, το τυχαίο, το αναπάντεχο, 

αυτό που θα ονομάζαμε το εκτός του ανθρώπινου ελέγχου, το πραγματικό, 

αντιστοιχούσε στη λογική των αμοιβαίων και αμφίθυμων συναλλαγών τους με ό,τι 

τους περιέβαλλε, και ο θάνατος ή η φυσική καταστροφή δεν ήταν κάτι απαράδεκτο 

και ανεπίλυτο, το τυχαίο δεν ήταν κατατρεγμός. Για εμάς όλα αυτά τα γεγονότα 

ερμηνεύονται, σε τελική ανάλυση, ως η αντίσταση μιας ακατανόητης και μοχθηρής 

«ύλης» που αρνείται να στοιχηθεί στις επιταγές των «αντικειμενικών» νόμων. 

Συμβαίνει λοιπόν εμείς να οδηγούμαστε σε έναν «πρωτογονισμό» (που χρεώνουμε 

στους πρωτόγονους) αποδίδοντας σε μια κακή βούληση κάθε απειλή που αντίκειται 

στον ορθό λόγο, την απόλαυση της ευημερίας μας και τη διαφάνεια του κώδικα. Εξ 

ου και η γοητεία που ασκούν οι ειδήσεις για καταστροφές και η εμμονική προβολή 

τους από τα ΜΜΕ: είναι η γοητεία της αντεκδίκησης απέναντι στον ορθό λόγο, μια 

αντεκδίκηση που όμως παραμένει ακίνδυνη για το σύστημα, καθώς είναι 
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 Έντονα τον είχε απασχολήσει το AIDS, ο καρκίνος (από τον οποίο και τελικά πέθανε), το πυρηνικό 
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αποστειρωμένη, φιλτραρισμένη, δέσμια της γοητείας και αδιάφορη, επιμολυσμένη 

από τη μόλυνση των εικόνων
167

. 

 Για μια τάξη που μπορεί να εφαρμόζεται μόνο στο ορθολογικό, σε αιτίες και 

σκοπούς, επί ενός καθορισμένου κόσμου, τα λεγόμενα «ασύμμετρα» γεγονότα -

φυσικά και ιστορικά- παίζονται ως σενάρια, μικρές δόσεις του πραγματικού σε μια 

προσπάθεια αναφορικότητας και ενίσχυσης της εξουσίας που είναι πάντα εδραιωμένη 

στην απώθηση του πραγματικού. Είναι όμως αυτή η ορθολογικότητα του συστήματος 

που εκκρίνει την κρίση, σε μια προσπάθεια να εισάγει παντού ακίνδυνες δόσεις 

«πραγματικού» σε έναν αγώνα ανάκτησης της αναφορικότητας και της ετερότητας 

και συνεπώς δικαιολόγησης του ρόλου της κυρίαρχης τάξης.  

Όμως κάθε δομή που είναι ταγμένη στον γιγαντισμό και την απόλυτη 

κυριαρχία, κάθε κοινωνικό σώμα που ξεριζώνει τα αρνητικά, κριτικά στοιχεία του, 

που έχει εξουδετερώσει στην ομοιομορφία του κώδικα τον απολύτως άλλο, διατρέχει 

τον κίνδυνο να υποκύψει σε μια καταστροφή που προκαλείται από την επιχειρησιακή 

τελειότητά του, όπως ακριβώς κάθε βιολογικό σώμα που κυνηγά και εξολοθρεύει όλα 

τα μικρόβια, τους βακίλους και τα παράσιτά του, διατρέχει τον κίνδυνο να το 

καταβροχθίσουν τα ίδια τα αντισώματά του, τα οποία δεν έχουν πια να κάνουν τίποτα 

άλλο
168

.  

Σ’αυτόν τον καμβά διαπλέκεται ο εκβιασμός για ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι 

ένα παράγωγο του δικού μας πολιτισμού που σήμερα ηρωοποιείται, όπως παλαιότερα 

εξυμνήθηκε η παραγωγή. Το αίτημα για ασφάλεια έχει εξελιχθεί σε ένα νέο 

ιδεοληπτικό ψυχαναγκασμό, στον οποίο υποτάσσονται όλα. Πρόκειται για μια 

σύγχρονη ασκητεία, μια προοικονόμηση του θανάτου:  

από προστασία σε προστασία, από άμυνα σε άμυνα, μέσα από όλες τις 

δικαιοδοσίες, τους θεσμούς, τους νεωτερικούς υλικούς μηχανισμούς, η ζωή δεν 

είναι τίποτα παραπάνω από μια πένθιμη αμυντική λογιστική, κλεισμένη στην 
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 Baurdlliard, Jean, Η Διαφάνεια του Κακού, ό.π., 49. 
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 Ο Μπωντριγιάρ αναφέρει πολλά παραδείγματα, ένα από τα οποία είναι η εισαγωγή από τον ίδιο 

τον κατασκευαστή ενός λογισμικού μιας «soft bomb» στο πρόγραμμα, παίζοντας με την καταστροφή 
του ως μέσο πίεσης ή τον περιορισμένο χρόνο ζωής των αντικειμένων κλπ. (ό.π., 51). «Σε κάθε 
καταναγκαστική εξομοίωση, σε κάθε εκτομή των διαφορών, σε κάθε περίπτωση που τα πράγματα 
συνομιλούν μόνο με την ίδια τους την εικόνα ή συμπλέκονται με τον ίδιο τους τον κώδικα, υπάρχει ο 
κίνδυνος της αιμομικτικής επιδημίας μιας διαβολικής αντιστροφής, η οποία αναστατώνει τον 
θαυμάσιο μηχανισμό» (Μπωντριγιάρ, Zαν, Επιδημία ή προφύλαξη,  εφ.  Libération φ. 1/6/87, 
διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο: https://www.aftoleksi.gr/2020/03/10/zan-mpontrigiar-epidimia-i-
profylaxi)  

https://www.aftoleksi.gr/2020/03/10/zan-mpontrigiar-epidimia-i-profylaxi
https://www.aftoleksi.gr/2020/03/10/zan-mpontrigiar-epidimia-i-profylaxi
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κατά παντός κινδύνου σαρκοφάγο της. Λογιστική της επιβίωσης, αντί για ριζική 

συμβατότητα της ζωής και του θανάτου
169

.  

Δίκαια ο Μπωντριγιάρ έχει αποκληθεί «γκουρού» ή «προφήτης της 

μετανεωτερικότητας». Σήμερα μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι τα λόγια του είναι 

περισσότερο επίκαιρα από ποτέ.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η επιθυμία, από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, εισέρχεται τελευταία αλλά 

θριαμβικά στη σφαίρα της «απελευθέρωσης». Μετά την απελευθέρωση του 

εμπορεύματος από την εργασία, της εργασίας από τον εργάσιμο χρόνο και το προϊόν, 

του σεξ από την ύπαρξη ενός ετέρου άλλου, του φύλου από τη γονιδιακή κληρονομιά, 

της φυλής από τον γενέθλιο-εθνικό τόπο, της τέχνης από το αντικείμενό της, μετά την 

απελευθέρωση των ιδεολογιών από τα κοινωνικά οράματα που τις συνόδευαν, η 

επιθυμία με όχημα τον καταναλωτισμό γίνεται το επίκεντρο των συλλογικών 

διεργασιών της μάζας (η οποία γίνεται πλέον μοιραία καταναλωτική) και 

αναλαμβάνει έναν νέο χαρακτήρα-ρόλο. Σήμερα, κανείς δεν τολμά να εφαρμόσει 

στην «απελευθερωμένη» επιθυμία την παλαιομοδίτικη διάκριση ανάμεσα σε 

«λογικές» και «άλογες» επιθυμίες. Ή να διεκδικήσει την εγκυρότητα της κριτικής 

στάσης που προκύπτει από την ένταση-απόσταση ανάμεσα στις πεποιθήσεις για το 

πώς είναι ο κόσμος και τις επιθυμίες για το πώς θέλω να είναι ο κόσμος. Μάλιστα 

όσο πιο «απελευθερωμένη», όσο πιο άλογη και εξωφρενική είναι μια επιθυμία τόσο 

πιο «αυθεντική» θεωρείται και εξαίρεται. Για παράδειγμα, το να είμαι 60 χρονών και 

να επιθυμώ την εμφάνιση και τη ζωή ενός 20χρονου, όχι μόνο δεν χαρακτηρίζεται ως 

παραλογισμός, αλλά αντιθέτως γίνεται αιτία για να επιστρατευτεί μια στρατιά υλικών 

και άυλων σημείων, από την επιστήμη έως τα ΜΜΕ, για να τα καταφέρω. Τα 

ερωτήματα που μας γεννήθηκαν ήταν: πώς συνέβη αυτή η μετεξέλιξη στην ιστορία 

της ανθρώπινης επιθυμίας; Ποια είναι η σχέση τούτης της απελευθέρωσης με το 

κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο εμφανίζεται και ποιο είναι αυτό; Πώς διαπλέκεται η 

«απελευθερωμένη» επιθυμία με τις πολιτικές χειραγώγησης και τι αλλάζει στις 

κυριαρχικές σχέσεις;   

Προσπαθήσαμε σ’αυτή την εργασία να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. 

Χωρίς να φιλοδοξούμε ότι θα καλύψουμε επαρκώς και σε βάθος το πρόβλημα της 

επιθυμίας (πράγμα αδύνατον) προσπαθήσαμε να ξεφύγουμε, τρόπον τινά, από την 

συμπτωματολογία της έξαρσης, με την οποία αυτή εμφανίζεται στην εποχή μας, και 

να δούμε πώς ο θεωρητικός στοχασμός θεματοποίησε διαχρονικά την επιθυμία ως 

ένα στοιχείο της ανθρώπινης φύσης που αναπόφευκτα σχετίζεται τόσο με ψυχικές 

καταστάσεις όσο και με πρακτικές συμπεριφορές. Η αναζήτηση αυτή μας οδήγησε 

στην ψυχαναλυτική θεωρία, με σημείο εκκίνησης ασφαλώς τον Φρόυντ και τη δική 
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του συνεισφορά στη λιμπιντική οικονομία του ανθρώπινου ψυχισμού. Στην εξέλιξη 

της ψυχαναλυτικής θεωρίας των ενορμήσεων είδαμε τη λακανική εκδοχή, στην οποία 

και εστιάσαμε, ως μια σύγχρονη θεωρία για την υποκειμενικότητα και τη συμβολική 

διαδικασία, πάνω στην οποία δομούνται ευρύτερες συναινέσεις ή ρήξεις στο πεδίο 

του κοινωνικού. Διαπιστώσαμε ότι η επιθυμία εμπλέκεται σε πολιτικές χειραγώγησης 

σχετικές με τη διαχείριση της διπλής έλλειψης, του υποκειμένου και του Άλλου, η 

οποία απωθείται,  μεταβιβάζεται ή παραπέμπεται στο «νησί της ουτοπίας».  

Γνωρίζοντας ότι η λακανική θεωρία της επιθυμίας και της απόλαυσης 

αποτελεί ένα πλαίσιο συγκαιρινών πολιτικών αναλύσεων, αναζητήσαμε σ’ έναν άλλο 

θεωρητικό της μεταμοντέρνας εποχής, τον Ζαν Μπωντριγιάρ, την περιγραφή και την 

ερμηνεία της πραγματικότητας των δυτικών κοινωνιών. Πρόκειται για μια 

πραγματικότητα η οποία διαφέρει από την προγενέστερη μεταπολεμική, κυρίως λόγω 

των επιστημονικών εξελίξεων στον χώρο της πληροφορικής, της επικοινωνίας και της 

αποκωδικοποίησης του γενετικού κώδικα, οι οποίες διαχέονται σε όλα τα επίπεδα του 

κοινωνικού, αναδιαμορφώνουν τον κοινωνικό δεσμό και δίνουν ένα νέο περιεχόμενο 

στην επιθυμία. Πολλές από τις μπωντριγιαρικές θέσεις (π.χ. απτικό, μόδα) ρίχνουν 

φως στις υπόγειες διεργασίες του ομιχλώδους και ρευστού τοπίου της ύστερης 

νεωτερικότητας και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε κάθε αναλυτική θεωρία. Επίσης, 

πολλές από τις κατηγορίες της κοινωνικής ανάλυσης που εισήγαγε (ομοίωμα, 

προσομοίωση, υπερπραγματικότητα κλπ.) κατορθώνουν να αποτυπώσουν με 

οξυδέρκεια και ευστοχία την μετανεωτερική συνθήκη, όπως ιστορικά πραγματώνεται 

την περίοδο της εικόνας και της πληροφορίας, δηλαδή στις μέρες μας, στην εποχή της 

προσομοίωσης.   

Είδαμε ότι στη μετανεωτερικότητα το πρόβλημα της αλήθειας και του 

ψεύδους τείνει να υπερκερασθεί μέσω της προσομοίωσης, στον βαθμό που τη θέση 

του καρτεσιανού «αγαθού Θεού»» παίρνουν οι εικόνες, οι οποίες δημιουργούν μια 

εικονική πραγματικότητα πιο πειστική από την πραγματικότητα και μας εγκλωβίζουν 

ανεπίστρεπτα στην τάξη του υπερ-πραγματικού. Επίσης ο κύκλος του παραγόμενου 

νοήματος τείνει να συντομευτεί μέσα στο κύκλωμα των συστημάτων, τα οποία 

λειτουργούν έχοντας ως πρότυπο την δυαδικότητα της ερωτοαπάντησης 0/1. Την ίδια 

ώρα, πρακτικές όπως ο καταναλωτισμός, η μόδα κλπ., συνιστούν βαθιές τομές στην 

κατανόηση μας για τον κόσμο των αντικειμένων, την καταστατική θέση της 

απόλαυσης και το ίδιο το σώμα.     
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Διαπιστώσαμε ότι οι μπωντριγιαρικές θέσεις βρίσκονται σε μια γόνιμη 

συνομιλία με τη λακανική θεωρία, στον βαθμό που οι δύο προσεγγίσεις, 

αποκηρύσσουν ως ουτοπική φαντασίωση την ιδέα της βελτιωσιμότητας της 

ανθρωπότητας, ιδέα στενά συνδεδεμένη με τον καπιταλιστικό επεκτατισμό, την οποία 

υπηρέτησαν εντέλει πιστά και οι επικριτές του. Στην κοινωνιοκεντρική προσέγγιση 

του Μπωντριγιάρ δεν ενδιαφέρουν τόσο οι διεργασίες που πραγματοποιούνται στο 

ιδιοσυγκρασιακό  επίπεδο του ατόμου, όσο η λειτουργία της «κοινωνικής μηχανής» 

και η παραδοξότητα της αποτυχίας της: ενώ φτάνει σε ύψιστο βαθμό 

λειτουργικότητας, εξάπλωσης της γνώσης σε όλα τα επίπεδα, διαφάνειας και 

αποτελεσματικότητας, ενώ οι κοινωνίες μας γίνονται πιο ανεκτικές και 

πλουραλιστικές, ταυτόχρονα η «μηχανή» επιβάλλει την πιο σκληρή πειθαρχία του 

κώδικα και  αποτυγχάνει  να νοηματοδοτήσει την ανθρώπινη ζωή.  

Και εδώ ο Μεγάλος Άλλος αποκαλύπτεται ελλειμματικός και μάλιστα με τον 

πλέον αθεράπευτο τρόπο: το έλλειμμά του δεν είναι άλλο από την αποκήρυξη  της     

συμβολικής ανταλλαγής, το βραχυκύκλωμα της αντιστρεψιμότητας και την υποταγή 

στο νόμο της αξίας και της συσσώρευσης. Αυτό που μένει έξω από την ιδέα της 

βελτιωσιμότητας της ανθρωπότητας, αυτό που κάνει την εξίσωση της προόδου (σε 

κάθε μορφή της και κυρίως σ’αυτήν της πολιτικής οικονομίας) να λειτουργεί είναι η 

αποκήρυξη του πραγματικού του Θανάτου. Όμως, είναι αυτό το πραγματικό του 

θανάτου που διώξαμε από την πόρτα και μπαίνει από το παράθυρο, το οποίο 

στοιχειώνει τις υπερ-λειτουργικές, υπερ-ανεπτυγμένες κοινωνίες μας και, με τη μια ή 

την άλλη μορφή, ξεχαρβαλώνει τις όμορφες κατασκευές μας.  

Ο στοχασμός του Μπωντριγιάρ εξελίσσεται με τα μάτια στραμμένα σ’έναν 

διάτρητο, φαντασμαγορικό κόσμο, για να εντοπίσει τις «τρύπες», μέσα από τις οποίες 

το υποκείμενο –της γνώσης, της ιστορίας, της τέχνης– και το νόημα διαφεύγουν 

οριστικά, διαρρηγνύοντας κάθε εσωτερική ή εξωτερική συνοχή, δημιουργώντας έτσι 

το κοινό αίσθημα της ρευστότητας που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Όπως ο ίδιος 

αποφαίνεται, ο κόσμος ως το πεδίο της ποικιλομορφίας, του απρόβλεπτου και της 

παραγωγής νοήματος, υποβάλλεται σε διαδοχικές αφαιρέσεις και κωδικοποιήσεις και 

εν τέλει εξουδετερώνεται χάριν των συστημάτων του βιομηχανικού, εμπορευματικού 

και επικοινωνιακού λειτουργισμού. Αυτή την απο-αισθητικοποίηση του κόσμου, το 

κουρέλιασμά του, την παραδειγματική ατροφία του εξέθρεψαν τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, τα οποία μέσα από την σκηνοθεσία των εικόνων, την ακατάσχετη ροή 

της πληροφορίας και του λόγου, μέσα από το ανενδοίαστο παιχνίδι με το φαντασιακό 
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των μαζών, υπόσκαψαν και την τελευταία βεβαιότητα για την ύπαρξη και την αξία 

του. Στη θέση του ελλείποντος πραγματικού κόσμου προβάλλει μια φαντασμαγορική 

ανασύστασή του ως υπερπραγματικού και η πράξη σημαδεύεται είτε από την 

αδιαφορία είτε από τη βία.  

Ως τελευταίο και πιο τελειοποιημένο στάδιο διαχείρισης της έλλειψης 

προβάλλει η επιβολή του κώδικα που, όπως είδαμε, βασίζεται στο μοντέλο της 

δυαδικότητας.   

 

Η αναφορά στη συμβολική ανταλλαγή και την αντιστρεψιμότητα  των 

πρωτόγονων (και ως ένα βαθμό των παραδοσιακών) κοινωνιών δεν γίνεται με τη 

διάθεση κάποιας νοσταλγίας για μια προγενέστερη, αυθεντικότερη εποχή, δεν 

πρόκειται για έναν ρουσσωϊσμό, αλλά ακριβώς για το αντίθετο: για να σπρωχτούν τα 

πράγματα στα άκρα, για τη μέρα εκείνη που δεν θα πιστεύουμε πια σε τίποτα. 

Ασφαλώς οι θέσεις του Μπωντριγιάρ ενέχουν μια ουσιοκρατική αντίληψη σχετικά με 

την αντιστρεψιμότητα που διέπει τον κόσμο και από την άποψη αυτή βρίσκονται 

κοντά σε προσωκρατικούς φιλοσόφους (επικαλείται τον Ηράκλειτο), φλερτάρουν με 

τον μανιχαϊσμό και απηχούν τη νιτσεϊκή απαισιοδοξία και τον μηδενισμό στη 

μετανεωτερική συνθήκη.  

  Ο Μπωντριγιάρ ανήκει σ’αυτούς που υποστηρίζουν ότι η ιστορία τελείωσε,  

κι ότι τον «θάνατο του Θεού», τον «θάνατο των ιδεολογιών» και των μεγάλων 

αφηγήσεων διαδέχθηκε ο «θάνατος του πραγματικού» μέσα από τον αναδιπλασιασμό 

του. Αυτή η εξέλιξη θέτει υπό αμφισβήτηση την ίδια την ψυχανάλυση, η οποία 

θεμελιώνει το γνωστικό της αντικείμενο στη διάκριση ανάμεσα στην αρχή της 

πραγματικότητας και στην αρχή  της επιθυμίας/απόλαυσης. Το ευνουχιστικό τραύμα, 

αξεπέραστο σύμφωνα με την λακανική ανάλυση, θεμελιωμένο πάνω στο Νόμο και 

την απαγόρευση, στον υπερπραγματικό κόσμο χάνει την ιδιάζουσα θέση του.  

Μπορούμε πλέον να μιλάμε για την εξάλειψη του Άλλου και τον αναδιπλασιασμό του 

Ιδίου. Αυτή η μετατόπιση κλονίζει όλο το συμβολικό και ένδειξή της είναι η 

«απελευθερωμένη επιθυμία».    

Η  «απελευθερωμένη» επιθυμία είναι ο τελευταίος αντίλαλος μια μεγάλης 

περιόδου αλυσιδωτών θετικοποιήσεων και ηγεμονιών που εγκαινίασε η εποχή του 

Διαφωτισμού και οι οποίες (θετικοποιήσεις και ηγεμονίες) συντάσσονταν με την ιδέα 

της σωρευτικής γραμμικότητας. Η έξαρση της επιθυμίας συμβαίνει προκειμένου να 

επιτευχθεί επιτυχώς μια εκ νέου μετωνυμία της γραμμικής αντίληψης στον κενό χώρο 
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που άφησε η έννοια της συνεχούς προόδου. Εάν στο νεωτερικό υποκείμενο ως cogito 

αντιστοιχούσε η έννοια της προοδεύουσας ανθρωπότητας, σ’ αυτή την ύστερη φάση 

στο μετανεωτερικό υποκείμενο αντιστοιχεί η έννοια της σε σημείο παροξυσμού 

επιθυμούσας ανθρωπότητας. Το εγχείρημα αυτής της μετωνυμίας θα ήταν 

αξιοθαύμαστο, εάν δεν ήταν παραπλανητικό: από τη μια συντηρείται η ψευδαίσθηση 

μιας προνομιακής υποκειμενικότητας την ίδια στιγμή που αυτή τρεκλίζει χάνοντας 

διαρκώς τις ταυτοτικές και ιδεολογικές βεβαιότητές της και, από την άλλη, 

επιχειρείται η νεκρανάσταση των αξιών του δυτικού πολιτισμού (βλέπε 

αυτοκαθορισμός, ελευθερία της επιλογής και τα συναφή) μόνο που κανείς δεν πιστεύει 

πλέον στην ανάσταση.  

Συμβαίνει όμως και κάτι πλέον της παραπλάνησης, την οποία θα μπορούσε 

κανείς να καταγγείλει ως «ηθικολογία» είναι η ίδια η επιθυμία, σύμφωνα με την 

ψυχαναλυτική εκδοχή που είδαμε στο πρώτο μέρος, που ενέχει την έλλειψη και το 

κενό, και ίσως αυτή η διαπιστωμένη υπερ-μεγέθυνση, ο υπερ-τονισμός της επιθυμίας, 

καθώς και κάθε θεωρία που περιστρέφεται γύρω από την απόλαυση ανήκουν στον 

ίδιο διαστροφικό διαχωρισμό, που θεμελιώνει τις δυτικές κοινωνίες, τον διαχωρισμό 

της ζωής από τον Θάνατο. Είναι, με άλλα λόγια μια από την ανάποδη προσπάθεια 

διαχείρισης της αρνητικότητας και της έλλειψης που διέπει την ανθρώπινη 

κατάσταση, εντός ενός κοινωνικού μεταβολισμού που έχει απολέσει κάθε άλλη 

δυνατότητα συλλογικής ενσωμάτωσης και διεργασίας λόγου γι’αυτές. Έτσι, ο 

υπερτονισμός της επιθυμίας που θα μπορούσε να διασώσει μια έννοια σωρευτικής 

γραμμικότητας, η οποία θα κατέληγε στην απελευθέρωση της ανθρωπότητας από 

τους φυσικούς περιορισμούς, είναι ατυχής, διότι η επιθυμία είναι εκ φύσεως 

εγκλωβισμένη στην κυκλικότητα της επανάληψης και απηχεί κάτι από το πεπρωμένο, 

πράγμα που οι παλιότερες κοινωνίες γνώριζαν και είχαν ενσωματώσει στο 

φαντασιακό και στο τελετουργικό τους, ενώ οι σύγχρονες το βιώνουν ως παράλυση.  

Τέλος, αποτινάσσοντας την απαγόρευση στο Όνομα του Πατέρα, η 

«απελευθερωμένη επιθυμία» οδηγείται στον κατευθυνόμενο ναρκισσισμό στο Όνομα 

της Μητέρας, αυτή τη φορά, και παύει να είναι «η επιθυμία του Άλλου», αλλά «η 

επιθυμία του Ίδιου»: όλοι θέλουν να «είναι ο εαυτός τους», κατά την έκφραση του 

συρμού, κι αυτό αναγνωρίζεται ως το ύψιστο και πιο προωθημένο καθήκον. Όμως 

όπως λέει ο Μπτωντριγιάρ στη Διαφάνεια του Κακού, αυτή είναι η έσχατη μορφή 

δουλείας. Καθώς ο Άλλος αποδεικνύεται παντελώς άχρηστος είτε για την ευτυχία μου 

είτε για τη δυστυχία μου, όλες οι μορφές ελέγχου ενδοβάλλονται υπό τον αστερισμό 



93 
 

της ελευθερίας μου και της απόλαυσής μου. Ο πατέρας και η μητέρα έχουν 

εξαφανιστεί, όχι στο όνομα μιας ενδεχομενικής ελευθερίας του υποκειμένου, αλλά 

χάριν μιας μήτρας, ενός του κώδικα, ο οποίος ονειρεύεται την αιωνιότητα του Ιδίου.   

Φτάνοντας στο τέλος της παρούσας εργασίας, γνωρίζω ότι πολλά θέματα 

τέθηκαν ακροθιγώς και μόνο, ενώ άλλα παραλήφθηκαν εντελώς. Προσπάθησα να 

μείνω όσο μου ήταν δυνατόν κοντά στο θέμα μου. Κατά έναν παράδοξο όμως τρόπο 

αυτή η επιδιωκόμενη εγγύτητα, όχι μόνο δεν «έκλεισε» το θέμα, αλλά άνοιξε 

καινούρια πεδία έρευνας.   
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