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To θέµα είναι γνωστό: η επιθυµία δεν ικανοποιείται τόσο εύκολα. Η 
παρατήρηση µας καταδεικνύει τους κύκλους και τις παρακαµπτήριες 
που ακολουθεί κυνηγώντας ένα αντικείµενο που µόλις το φτάνει, αυτό 
χάνεται. Όµως γιατί τόση φασαρία για µια τόσο απλή υπόθεση 
ευχαρίστησης; 
Ο Φρόϊντ, στην τραγωδία του Οιδίποδα, είχε αναγνωρίσει ποιο είναι το 
εµπόδιο στην πλήρη ικανοποίηση της επιθυµίας: η σφοδρή ερωτική 
επιθυµία που καταλαµβάνει έναν ανώριµο οργανισµό. Η κουλτούρα µε 
τις απαγορεύσεις της δίνει την συµβολική της αξία σ’ αυτή την πρώτη 
αδυνατότητα. Οι επιθυµίες, των οποίων τα αντικείµενα είναι 
καθορισµένα  ήδη από την παιδική ηλικία και οι οποίες δεν 
εναρµονίζονται καθόλου µεταξύ τους, µ’ αυτόν τον τρόπο ρυθµίζονται 
µέσα στον Νόµο.  Ο οποίος αποπραγµατώνει αυτά τα αντικείµενα και µε 
τη διάρκειά του διαιωνίζει την επιθυµία µέσα στην αφθαρτότητά της,  
έως το όνειρο,  κορύφωση της αφάνισης, που την πραγµατοποιεί. 

 
Ο Λακάν συνέδεσε το άφθαρτο αυτό µε τον νόµο του σηµαίνοντος και 
απέδειξε την καθοριστική θέση της γλώσσας στην συγκρότηση της 
επιθυµίας, µεταθέτοντας το παράδοξο ενός αντικειµένου που χάνει την 
αξία του µόλις το αποκτήσουµε στο παράδοξο µιας επιθυµίας 
ασυµβίβαστης µε την οµιλία που παρόλα αυτά την υποστηρίζει. 
Δίπλα στις αποτυχίες της επιθυµίας πρέπει να αναγνωρίσουµε τις 
επιτυχίες της. Σπάνια µοιάζουν µε επίτευγµα (performance) και 
συνήθως διολισθαίνουν µέσα στην οδύνη του συµπτώµατος, παράδοξη 
ικανοποίηση! Η ψυχανάλυση, µπορεί να παρέµβει, σ’ αυτό το επίπεδο 
για να ελευθερώσει την ευχαρίστηση στα πεδία της  αγάπης και της 
εργασίας  όπως τα είχε ονοµάσει ο Φρόϊντ. Μια ψυχανάλυση µπορεί να 



επιτρέψει στο υποκείµενο να ανακαλύψει ότι είναι ο σκηνοθέτης µιας 
ζωής, της δικής του, ότι ο φόβος του µήπως είναι µόνο µια µαριονέττα, 
το µπερδεύει. 
 
Τελικά δεν µπορεί να υπάρξει ποτέ µια µονοσήµαντη ερµηνεία ενός 
κειµένου, αφού το νόηµά του έρχεται από την φαντασίωση. Ο Λακάν 
σταθµισµένα δεν αναφέρθηκε στον συγγραφέα ως τον ιδανικό ορίζοντα 
µιας ψυχανάλυσης. Ωστόσο το ασυνείδητο κείµενο διαµορφώνει και 
πλήττει το οµιλόν ον όσο και οι ερµηνείες που ως υποκείµενο, µπόρεσε 
και µπορεί να  δώσει. Αυτό το κείµενο µάλιστα είναι ό, τι το πιο 
πραγµατικό έχει το υποκείµενο και ως εκ τούτου το πιο µοναδικό. Έτσι 
ο Λακάν  αφού εντόπισε επιµελώς τη δοµή της επιθυµίας µέσα από τον 
δεσµό της µε τον συµβολικό Άλλο,  περιόρισε την προαγωγή της  προς 
όφελος µιας διερώτησης πάνω στην απόλαυση. 
Πράγµατι το συµβολικό και το φαντασιακό ενώ καθορίζουν την 
επιθυµία και τις διαδροµές της δεν υφίστανται χωρίς ένα πραγµατικό, το 
οποίο δεν περιορίζεται στην αδύνατη ενοποίηση τους. Ηγλώσσα 
(lalangue) εκτός αλυσίδας, φανερώνει εδώ την παρουσία της και τη 
διάστασή της ως αίτιο και  κατευθύνει στην αναθεώρηση αυτού το 
οποίο ταυτοποιεί ένα οµιλ-όν. Το Όνοµα του Πατέρα θα αποκτήσει 
εποµένως έναν νέο ορισµό όπου η πράξη της ονοµατοδότησης σηµαίνει 
(fait signe) µια επιθυµία, την οποία εκείνος που την δέχεται και την 
αποδέχεται µπορεί να θέσει σε λειτουργία. 
 
Αυτή η πρόοδος, που διαχωρίζει την επιθυµία από κάθε 
εξουσιοδοτηµένη αναπαράσταση, έχει µέγιστες επιπτώσεις τόσο στην 
ψυχανάλυση, στην εµπειρία της και στην µετάδοσή της, όσο και στην 
ανάγνωση των φαινοµένων της εποχής. Είµαστε ακόµη στην 
καταγραφή αυτών των επιπτώσεων ως προς την πρώτη, ιδιαίτερα µε 
την λακανική ρήση του τέλους µέσα από την ταύτιση µε το σύµπτωµα, 
ωστόσο η εποχή δεν µας περίµενε για να προχωρήσει σε µια τέτοια 
αποδιοργάνωση η οποία συχνά αποδίδεται στην παρακµή  του πατέρα, 
την ίδια στιγµή που αυτή η παρακµή συνδέεται µε την κυριαρχία των 
κύριων σηµαινόντων τα οποία διαµορφώνουν την συλλογικότητα και τα 
οποία ρύθµιζαν την κοινωνία µέχρι την εποχή του Φρόϊντ. 
Διαπιστώνουµε δε ότι αυτή η αλλαγή δεν διευκολύνει την ζωή των 
υποκειµένων, τα οποία δεν έχουν πια την ενέργεια να αντιτεθούν σ’ 
αυτά τα ιδεώδη, που  έχουν τόσο λίγη υπόσταση. 
  
Εποµένως, ποιες µπορούν να είναι οι µορφές της επιθυµίας που το 
µοντέρνο υποκείµενο οφείλει να επινοήσει, µορφές µε τα αδιέξοδά τους 
- µιας και τόσα  συµπτώµατα αποτελούν αδιέξοδα-, που επί τη ευκαιρία 
ορίζονται ως νέα; Το ερώτηµα έχει αντίκτυπο έως τους ερωτικούς, τους 
σεξουαλικούς, τους οικογενειακούς δεσµούς, τη στιγµή που ο δεσµός 
ανάµεσα στο πραγµατικό του σηµαίνοντος και το φαντασιακό του 
σεξοποιηµένου σώµατος έχει χαλαρώσει και µάλιστα ραγίσει. Στα 
πλαίσια αυτά, πώς οι ψυχαναλυτές µπορούν να υποστηρίξουν την 



επιθυµία τους ώστε να γίνουν οι συνοµιλητές της οδύνης που τους 
ακολουθεί κατά πόδας; 
 
Μαρκ Στρως 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
Ι Η επιθυµία: αυτή η ενσαρκωµένη απορία - Le dιsir, cette apor 
Αυτή η έκφραση του Λακάν στο κείµενο «Κατεύθυνση της θεραπείας» 
µας δηλώνει ότι η επιθυµία, επίπτωση του σηµαίνοντος, δεν 
αρθρώνεται χωρίς να ληφθεί υπόψη το σώµα και η απόλαυση που το 
σηµαδεύει, όσον αφορά την έλλειψή της, ευνουχισµός, όπως και το 
ενορµητικό της υπόλοιπο. Οι διάφορες κλινικές δοµές θα έπρεπε να 
ταξινοµηθούν  ξεκινώντας από αυτή την σχέση. 
 
ΙΙ Νέες επιθυµίες 
Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από µια πολλαπλασιαζόµενη 
προσφορά ικανοποιήσεων που φαίνονται απορυθµισµένες σε σχέση µε 
τα κύρια σηµαίνοντα που είχανε ακόµη ισχύ την εποχή του Φροϊντ. 
Ποια είναι η επίπτωση της µοντερνικότητας πάνω στη  θέση της 
επιθυµίας στην υποκειµενική οικονοµία, στον δεσµό της µε αυτό που 
αποκτά την µάσκα µιας τρελής απόλαυσης; 

 
ΙΙΙ Τα ονόµατα της επιθυµίας 
Μέσα από την αναθεώρηση που έκανε ο Λακάν του σηµαίνοντος, και το 
οποίο δεν είναι πλέον αίτιο της τοµής από την απόλαυση, αλλά που 
είναι το ίδιο απόλαυση, η επιθυµία αποκτά µια νέα διάσταση, 
συνδεδεµένη µε το λέγειν. Η επιθυµία δεν είναι πια επιθυµία 
αναγνώρισης, ούτε µοναχά επιθυµία του Άλλου, αλλά αποκτά ιδιαίτερη 
αξία για το οµιλον. Η διαδροµή µιας ανάλυσης, µέχρι τέλους, απαιτεί 
εποµένως έναν εκ νέου ορισµό. 
 
ΙV Τι είναι η ερµηνεία της επιθυµίας; 
Εάν η επιθυµία είναι η ερµηνεία της, τότε η ερµηνεία αυτή προϋποθέτει 
κάποιες συνθήκες που να αντιστοιχούν στις συνθήκες της συγκρότησης 
της. Ο ψυχαναλυτής, µέσω της µεταβίβασης, είναι εποµένως 
αδιαχώριστος από τον ίδιο τον ορισµό του ασυνειδήτου, και 
εµπεριέχεται µέσα στην δοµή της επιθυµίας. Η επιθυµία του,  για να 
παρέµβει µε τρόπο αποτελεσµατικό σε αυτό, θα έπρεπε να έχει άλλες 
συντεταγµένες οι οποίες θα προέρχονταν από την ίδια του την 
ανάλυση. 
 
Μετάφραση: Μαργαρίτα Νικολαϊδου 

 


