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Το ‘γράφημα της επιθυμίας’ του Λακάν ως κομβικό στοιχείο 

του στρουκτουραλιστικού διαβήματος στην ψυχανάλυση 

Γιάννης Γκιάστας 

 

Το γράφημα της επιθυμίας, όπως αυτό κατασκευάστηκε στη διάρκεια του 5ου 

σεμιναρίου του Λακάν: ‘Τα μορφώματα του ασυνειδήτου’ αποτελεί μια από τις πλέον 

σύνθετες και αυθεντικές τοπολογικές μορφοποιήσεις των αρχών και λειτουργιών του 

ασυνειδήτου. Φτιαγμένο για να φωτίσει λεπτές διεργασίες του ασυνειδήτου, 

καταρχήν δομημένου ως γλώσσα, το γράφημα της επιθυμίας δεν ασκεί τη σαγήνη 

των μετέπειτα, κλασικών τοπολογικών δομών που χρησιμοποιεί ο Λακάν (προβολικό 

επίπεδο, τόρος, βορρόμειος κόμβος κτλ.) και που είναι δανεισμένα από τον χώρο των 

μαθηματικών. Ωστόσο, αποτελεί την καταλληλότερη –ίσως- δομή για μια εισαγωγή 

στον πυρήνα του στρουκτουραλιστικού διαβήματος στην ψυχανάλυση. 

Ο Lacan με το Σεμινάριό του [1952-1980] εισήγαγε στην ψυχανάλυση μια 

στρουκτουραλιστική
1  οπτική. Είναι ευρέως γνωστό ότι η στρουκτουραλιστική θεώρηση 

βρίσκει τη ληξιαρχική πράξη γέννησής της στα Μαθήματα Γλωσσολογίας του Ferdinand 

de Saussure στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Τι σημαίνει, όμως, δομή και ποια είναι 

τα προσδοκώμενα οφέλη μιας τέτοιας προσέγγισης; 

 

Η αφαιρετικότητα (abstraction) και τα οφέλη που μας αποφέρει  

Θα μπορούσαμε να πούμε, αρχικά, ότι ο όρος δομή αφορά τη θεώρηση ενός συνόλου 

στοιχείων -καταρχάς ‘αδειασμένων’ από το οντολογικό τους περιεχόμενο- και τις σχέσεις 

μεταξύ αυτών των στοιχείων. Η αφαιρετικότητα αυτή μας αποδεσμεύει από τους 

περιορισμούς των αισθητηριακών δεδομένων και της ‘κοινής λογικής’. Τις απαρχές αυτής 

της αφαιρετικότητας τις βρίσκουμε, μαζί με τον φυσικό Erwin Schrödinger2 στους 

φυσικούς φιλοσόφους της προσωκρατικής αρχαιότητας. Σύμφωνα με τον πρωτεργάτη της 

κβαντομηχανικής, αν ο Θαλής (640-546) βρίσκει στο νερό την αρχή των πάντων, ο 

Παρμενίδης (514-440) αναζητεί τη βαθύτερη ουσία των πραγμάτων και ο Εμπεδοκλής 

(495-435) βλέπει τον κόσμο να διέπεται από το Νείκος και τη Φιλότητα είναι γιατί 

προσπαθούν να δουν ‘πίσω από τα φαινόμενα’, να απαλλαγούν από έναν μυθολογικό και 

ανθρωποκεντρικό τρόπο σκέψης και να ανιχνεύσουν γενικούς νόμους και 
                                                             

1 Μια συζήτηση για το κατά πόσο η λακανική είναι μια στρουκτουραλιστική ή μετα-
στρουκτουραλιστική προσέγγιση ξεπερνάει τους σκοπούς του παρόντος κειμένου. 
2 Schrödinger, E. (1954). Nature and the Greeks. Cambridge University Press. 
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μετασχηματισμούς, που καθιστούν τη φύση ορθολογικά αναγνώσιμη. Αν η Θεογονία του 

Ησίοδου ‘ντύνει’ τον κόσμο με μια μυθολογική αφήγηση, ικανή να τον περιέξει, να του 

δώσει μία τάξη, να τον εξανθρωπίσει, η πεποίθηση του Μιλήσιου φιλοσόφου ότι το ύδωρ 

αποτελεί την κοσμογονική αρχή δεν είναι αφέλεια, αλλά ένα ποιοτικό άλμα στο χώρο της 

νόησης. Η οπτική γωνία αλλάζει και η πολλαπλότητα του αντιληπτού ανάγεται σε 

μετασχηματισμούς ενός περιορισμένου αριθμού δομικών στοιχείων. Κάποιους αιώνες 

αργότερα, ο μαθηματικός Ευκλείδης από την Αλεξάνδρεια (350 π.χ. - 270π.χ.) βγάζει τη 

γεωμετρία από τα χωράφια του Νείλου και την ανάγει σε ένα συνεκτικό αξιωματικό 

σύστημα. Πρόκειται για μια μορφή αφαίρεσης. Δεν έχει πια σημασία το βάθος της 

αυλακιάς ή το είδος του εργαλείου. Η γραμμή που αφήνει το ίχνος της πένας μας έχει –

θεωρητικά- μηδενικό πάχος και ως έννοια δεν έχει συγκεκριμένο υλικό υπόβαθρο. Τα 

οφέλη είναι πολλαπλά. Θα σημειώσουμε, χαρακτηριστικά, την γένεση της αστρονομίας 

από τον Ίππαρχο περίπου δύο αιώνες αργότερα και, σε τεχνικό επίπεδο, την κατασκευή 

του αστρολάβου. 

Ένας επόμενος σταθμός σε αυτή την πορεία της αφαιρετικής νόησης είναι η επινόηση της 

άλγεβρας από τους Άραβες. Αν σημειώσουμε με x την άγνωστη ποσότητα που 

αναζητούμε μέσα στους αριθμητικούς της μετασχηματισμούς και γράψουμε το προς 

επίλυση πρόβλημα ως εξίσωση, όχι μόνο διευκολυνόμαστε στους χειρισμούς μας, αλλά 

μπορούμε να χειριστούμε με απλό σχετικά τρόπο ένα σύνολο-σύστημα τέτοιων 

προβλημάτων-εξισώσεων με περισσότερες, αλληλοεξαρτώμενες άγνωστες ποσότητες-

μεταβλητές.  

Στο σημείο αυτό, εφόσον αναφερόμαστε στους Άραβες προσπαθώντας να αρθρώσουμε 

κάτι για την επίπτωση της στρουκτουραλιστικής αφαίρεσης στην ψυχανάλυση, θα 

παραθέσουμε παρενθετικά ένα ανέκδοτο. Πρόκειται για ένα ανέκδοτο που 

χρησιμοποιούσε ο Ελβετός ψυχαναλυτής και κατόπιν πατέρας της Daseinanalysis, ο 

Metard Boss, προκειμένου να δείξει αυτό που παρέχει ο αναλυτής στη θεραπευτική 

διαδικασία. Να σημειωθεί ότι ο Boss είχε γνωρίσει αναλυτικά τον Freud (συνέχισε την 

ανάλυσή του με άλλον αναλυτή στην πατρίδα του) και είχε ως μέντορά του τον 

Heidegger.: 

Ένας πατέρας, λίγες στιγμές πριν κλείσει για πάντα τα μάτια του, κάλεσε τους τρεις γιούς 

του και τους είπε: Ξέρετε πως έχω 17 καμήλες. Θέλω ο πρωτότοκος να πάρει τις μισές, ο 

δεύτερος το 1/3 και ο τρίτος το 1/9. Αμήχανοι που δεν μπορούσαν να ζητήσουν 

περισσότερες διευκρινίσεις, οι γιοί απευθύνθηκαν σε ένα σοφό. Αυτός τους πρότεινε να 
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πάρουν την δική του καμήλα και να εκτελέσουν στο σύνολό της την εντολή του πατέρα 

τους. Έκπληκτοι από τη δωρεά ακολούθησαν τη συμβουλή του. Τώρα είχαν 18 καμήλες 

και αυτό που φαινόταν αδύνατο έγινε εφικτό. Ο πρώτος πήρε τις εννιά, ο δεύτερος τις έξι 

και ο τρίτος τις δύο. Αλλά εννιά συν έξι συν δύο μας κάνει δεκαεπτά και έτσι η καμήλα 

του σοφού επέστρεψε στον κάτοχό της! Την δώρισε, αλλά δεν την έχασε.  

Ο στρουκτουραλισμός από τη σκοπιά των μαθηματικών  

Μετά από τους Άραβες θα πρότεινα να σταθούμε σε ένα Γάλλο έφηβο των αρχών του 

19ου αι. Πρόκειται για τον Évariste Galois που πέθανε 21 ετών από επιπλοκές ενός 

τραυματισμού του σε μονομαχία και τού οποίου οι μαθηματικές επινοήσεις φαίνεται πως 

απασχόλησαν και τον Lacan (ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το σημείο του μονικού συστήματος 

αρίθμησης (trait unaire)). Οι εργασίες του Galois, αλλά και ο τρόπος γραφής του, 

εγκαινιάζουν στα μαθηματικά τη Θεωρία Ομάδων (groupes formels). Ας δούμε, λοιπόν, 

τις δομές από τη σκοπιά των μαθηματικών, και ειδικότερα τις Αλγεβρικές Δομές, όπως 

διαμορφώνονται στα τέλη του 19ου αι. Η Ομάδα, ως θεμελιώδης αλγεβρική δομή, είναι 

ένα σύνολο Α εφοδιασμένο με ένα στοιχείο (α), μία πράξη (#), ένα ουδέτερο στοιχείο (e) 

και διέπεται από τα εξής αξιώματα: 

• κλειστότητα: Αν α∈Α και b∈Α ⇒ α # b∈A 

• προσεταιριστική ιδιότητα: (α # b) # c = α # (b # c) 

• ύπαρξη αντιστρόφου: ∀ α∈Α ∃ -α∈Α: α # (-α) = e∗ 

o ορισμός ουδετέρου: ∀ α∈Α α # e = e # α = α 

Τι πετυχαίνουμε μέσω της αφαίρεσης, του ‘αδειάσματος’ ενός πεδίου από τα οντολογικά 

του περιεχόμενα και της εστίασης σε ιδιότητες και σχέσεις μεταξύ των στοιχείων του; 

Πετυχαίνουμε να διατυπώσουμε ισχυρές θεωρίες, όπου, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε 

να δούμε το σύνολο των ακεραίων αριθμών ως μια Ομάδα που περιέχει το στοιχείο (1) 

και την πράξη της πρόσθεσης (+). [Ας θυμηθούμε εδώ και την επιμονή του Lacan στον 

κεντρικό ρόλο του μονήρους σημείου (trait unaire3)]. 

                                                             
∗ Θυμίζουμε τα σύμβολα:  1. ∀: καθολικός δείκτης (Διαβάζεται ‘για κάθε’) 2. ∃: υπαρξιακός 
δείκτης (Διαβάζεται ‘υπάρχει’) 3. ∈ το σύμβολο του ανήκειν. 
3 Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι η γραμμή () ‘trait’ είναι το μοναδικό ψηφίο ενός 
συστήματος αρίθμησης με βάση αυτήν ακριβώς τη γραμμή. Οπότε ο αριθμός 2 θα γράφονταν. 
Ο 3 θα γράφονταν  κ.ο.κ. Βασισμένο στο Einziger Zug του Freud, το μονήρες σημείο του 
Lacan αποτελεί το στήριγμα της διαφοράς και προσδιορίζει τη θέση όπου αρθρώνεται το 
σημαίνον. Ας θυμηθούμε εδώ την γνωστή λακανική φράση: Σημαίνον είναι αυτό που εκπροσωπεί 
το υποκείμενο για ένα άλλο σημαίνον. [Ecrits, Subversion du sujet et dialectique du désir].   
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Ο επόμενος σταθμός μας στην προσπάθεια να δείξουμε τα οφέλη μιας αφαιρετικής 

προσέγγισης θα είναι ο Georg Cantor (1845-1913). Οι ανακαλύψεις του στη Θεωρία 

Συνόλων μας απαλλάσσουν από τους περιορισμούς λογικών συνεπαγωγών που 

βασίζονται σε γραφικές αναπαραστάσεις και στις συνήθειες των αισθητηριακών μας 

δεδομένων. Αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο για την κατανόηση και τον χειρισμό των 

τοπολογικών αντικειμένων που μας προτείνει ο Lacan. Θα δώσω δύο παραδείγματα. Ο 

Cantor, δουλεύοντας με πληθικούς αριθμούς απειροσυνόλων (συνόλων με άπειρο αριθμό 

στοιχείων) ξεκινά με την παραδοχή ότι δύο απειροσύνολα έχουν τον ίδιο αριθμό 

στοιχείων όταν –όπως και στα πεπερασμένα σύνολα- μπορούμε σε κάθε στοιχείο του ενός 

να αντιστοιχήσουμε ένα διαφορετικό στοιχείο του άλλου και αντιστρόφως. (Οπότε, ας 

μου επιτραπεί η έκφραση, δεν υπάρχουν στοιχεία που ‘περισσεύουν’ σε κάποιο από τα 

δύο σύνολα και δεν αντιστοιχίζονται). 

1ο παράδειγμα: 

Η (άπειρη) ευθεία (ε) και το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ έχουν τον ίδιο αριθμό σημείων! 

Απόδειξη: Διατάσσουμε την ευθεία και το ευθύγραμμο τμήμα παράλληλα όπως δείχνει το 

σχήμα παρακάτω. Βρίσκουμε το κέντρο Ο του ΑΒ και φέρουμε ημικύκλιο με διάμετρο 

την ΑΒ. Από κάθε διαφορετικό σημείο Χ του ΑΒ φέρνουμε κάθετο η οποία τέμνει το 

ημικύκλιο σε ένα διαφορετικό σημείο Ι. Ενώνομε και προεκτείνουμε το ΟΙ το οποίο 

τέμνει την ε στο σημείο Υ. Έτσι μπορούμε να αντιστοιχίσουμε κάθε διαφορετικό σημείο 

Χ του τμήματος ΑΒ σε ένα σημείο Υ της ευθείας ε και με την αντίστροφη διαδικασία να 

αντιστοιχίσουμε κάθε διαφορετικό στοιχείο Υ της ε σε ένα στοιχείο Χ του ΑΒ. 
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2ο παράδειγμα: 

Με ανάλογο τρόπο, ο Cantor καταφέρνει να αντιστοιχίσει των αριθμό των σημείων της 

επιφάνειας του τετραγώνου ΑΒCD με τον αριθμό των σημείων της μιας του πλευράς ΑΒ. 

Έκπληκτος από αυτήν την ανακάλυψη, γράφει το 1877 στον συνάδελφό του Richard 

Dedekind: «Ελέγχω την απόδειξή μου και τη βρίσκω σωστή, αλλά δυσκολεύομαι να το 

πιστέψω». 

Ίσως ο σύγχρονος τοπολόγος να είχε λιγότερες αντιστάσεις σε μια τέτοια ανακάλυψη. Οι 

χώροι που εξετάζει ο Cantor, παρά τον γεωμετρικό τρόπο με τον οποίο τους 

αναπαριστούμε, δεν περιέχουν καμιά διάσταση διάταξης ή απόστασης. Βρισκόμαστε πέρα 

από τον χώρο της γεωμετρίας. Αντιλαμβανόμαστε διαισθητικά τις επιπτώσεις, όταν από 

έναν χώρο αφαιρούμε μια διάσταση. Όταν, για παράδειγμα, ο Freud μας υποδεικνύει ότι 

στο ασυνείδητο δεν υπάρχει χρόνος, τι απογίνεται η αιτιότητα; Μπορούμε να μιλάμε για 

συνάφειες, ή για το γνωστό μας ‘εκ των υστέρων’, αλλά εκλείπει το σχήμα: αιτία-

αποτέλεσμα
4.  

Η επόμενη αναφορά αυτής της περιήγησής μας είναι ο σύγχρονος του Cantor Γερμανός 

μαθηματικός και φιλόσοφος Gottlob Frege. Θεμελιωτής της μοντέρνας Μαθηματικής 

Λογικής είχε, επίσης, μια πολύτιμη συνεισφορά στη Φιλοσοφία της Γλώσσας. Με το 

κλασικό του άρθρο: Περί έννοιας και σημασίας (Über Sinn und Bedeutung) διαφοροποιεί 

την έννοια από τη σημασία, με τον τρόπο όπου η γραφή a=b δεν ανάγεται στη γραφή a=a.  

Για παράδειγμα Αυγερινός και Αποσπερίτης είναι διαφορετικές έννοιες, που έχουν, όμως, 

την ίδια σημασία (τον πλανήτη Αφροδίτη). 

Τέλος, θεωρούμε αναγκαίο να αναφερθούμε στην ομάδα των Γάλλων μαθηματικών που 

συγκροτήθηκαν το 1935 με προτροπή του André Weil και εξέδιδαν με το ψευδώνυμο 

Nicolas Bourbaki. Ας σημειωθεί ότι ο André Weil συνεργάστηκε με τον Claude Lévi-

Strauss στην προσπάθεια του τελευταίου να εισάγει στην ανθρωπολογία μια 

στρουκτουραλιστική θεώρηση. Η ομάδα Bourbaki, βασιζόμενη στην έννοια της δομής και 

στη θεωρία συνόλων, προσπάθησε να δώσει μια συνεκτική παρουσίαση των μαθηματικών 

ως ένα ενιαίο πεδίο. Για αυτό δίνει στη σειρά των βιβλίων που εκδίδει τον τίτλο: Στοιχεία 

Μαθηματικού (βάζοντας το όνομα των μαθηματικών στον ενικό! Éléments de 

Mathématique.)  

 

                                                             
4 Σημειώνουμε ότι το σχήμα: αιτία-αποτέλεσμα ενέχει τη διάσταση του χρόνου, αφού η 
αιτία προηγείται του αποτελέσματος.  
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Το στρουκτουραλιστικό διάβημα στην ψυχανάλυση 

Μετά από αυτήν την περιήγηση που είχε ως στόχο να αναδείξει την έννοια της δομής στα 

μαθηματικά, θα επιχειρήσουμε μια απάντηση στο ερώτημα: τι είναι στρουκτουραλισμός 

στις ανθρωπιστικές επιστήμες; Με έναν επιγραμματικό τρόπο θα λέγαμε ότι πρόκειται για 

μια θεώρηση σύμφωνα με την οποία το ανθρώπινο μπορεί να γίνει αντιληπτό μόνο μέσα 

από ένα δίκτυο συμβολικών σχέσεων-δομών. Εκείνο, δηλαδή, που εισάγει ο 

στρουκτουραλισμός είναι η ύπαρξη ενός συμβολικού πεδίου, πέρα από την 

πραγματικότητα και τη φαντασία. Έτσι οι στρουκτουραλιστές βλέπουν πίσω από τις 

εκφάνσεις του ανθρώπινου φαινομένου ένα συμβολικό που είναι ηθικής (éthique) και όχι 

οντολογικής τάξης5. 

Σε ό,τι αφορά τη δομή, τα στοιχεία της δεν προσδιορίζονται από ένα περιεχόμενο, αλλά 

από τη θέση τους σε αυτή και από τις σχέσεις που σηματοδοτεί αυτή η θέση. Άρα, όπως ο 

Ferdinand de Saussure βρίσκει στο φώνημα την μικρότερη γλωσσική μονάδα και 

αναδεικνύει τη σχέση σημαινόμενου/σημαίνοντος ως θεμελιώδη για τη γλωσσική δομή 

(κάτι που δεν μπορεί παρά να μας θυμίσει τον ορισμό της Ομάδας ως Αλγεβρική Δομή), ο 

Lévi-Strauss, στο πλαίσιο της ανθρωπολογικής του θεώρησης, ενδιαφέρεται για τις 

μοναδικότητες της αφήγησης (μυθήματα)6. Κατά ανάλογο τρόπο, ο Lacan ενδιαφέρεται 

για το σημείο του μοναδιαίου συστήματος που εκλαμβάνεται και ως το μικρότερο 

διαφοροποιόν χαρακτηριστικό (trait unaire) ή για το βήμα του νοήματος (pas de sens), 

όπως θα δούμε παρακάτω. Επίσης, όπως παρατηρεί ο Deleuze7, σε κάθε 

στουκτουραλιστική θεώρηση διακρίνουμε ένα ‘άδειο κουτί’ (βλ. το ουδέτερο στοιχείο των 

ομάδων στα μαθηματικά). Έτσι, ο Lévi-Strauss θέτει τα σημαίνοντα μηδενικής αξίας στις 

πολιτισμικές δομές που μελετά και ο Lacan θέτει τον φαλλό ως –φ, κεντρικό όσο και 

‘άδειο’ σημαίνον στη δομή του ασυνειδήτου (βλ. παρακάτω).  

 

Το σχήμα L ως τοπολογικό ‘αντικείμενο’ 

Τα τοπολογικά ‘αντικείμενα’ βρίσκονται πέρα από τον τρόπο που τα σχεδιάζουμε, πέρα 

από την στερεοσκοπική τους αναπαράσταση. Είναι αφαιρετικές έννοιες, δομές. Ο ίδιος ο 

                                                             
5 Δηλαδή βρίσκεται πέρα από τα επιμέρους περιεχόμενα και προσδιορίζει τη θέση οποιαδήποτε 
διάταξη. 
6 Lévi-Strauss, C. (1974). La structure des mythes. In : Anthropologie structurale. Paris, librairie 
Plon, p. 235-265. 
7 Deleuse, G. Πώς αναγνωρίζουμε τον στρουκτουραλισμό; In: F. Châtelet (2006). Η Φιλοσοφία. 
Αθήνα, Γνώση, τομ. Β’ σ. 669-707. 
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Lacan (4 Ιουνίου 1958) στο σεμινάριό του για το γράφημα της επιθυμίας, μιλώντας για το 

σχήμα του Freud στο: Το Εγώ και το Αυτό [1923] μας λέει ότι «είναι ακριβώς η δυσκολία 

του ότι για να παραστήσουμε τοπολογικά πράγματα (choses) χρησιμοποιούμε σχήματα στο 

χώρο. Είναι μια αναγκαιότητα από την οποία δε γλυτώνω ούτε εγώ, αφού κι εγώ 

παρουσιάζω την τοπική μου με ένα χωρικό σχήμα. …πρόκειται για σχέσεις δεσμού, τάξης». 

Με άλλα λόγια, το ενδιαφέρον μας εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται οι 

‘κόμβοι’ των τοπολογικών αντικειμένων. 

Τη δεύτερη χρονιά του σεμιναρίου του, και συγκεκριμένα στις 2 Φεβρουαρίου 1955, ο 

Lacan θέτει για πρώτη φορά το γνωστό έκτοτε ως σχήμα L (βλ. παρακάτω) προκειμένου 

να διαχωρίσει τη φαντασιακή λειτουργία του εγώ (moi) από το λόγο του ασυνειδήτου (Es 

(το φροϋδικό Αυτό), όπου τοποθετεί και το υποκείμενο S). Αυτή η φαντασιακή 

λειτουργία έρχεται ως αντίσταση «στην οποία υπόκειται αυτό το κάτι που είναι να 

μεταδοθεί στην αναλυτική δραστηριότητα…»  

 

Ο ένας άξονας του σχήματος (moi � α) παριστάνει τη φαντασιακή σχέση του Εγώ με τον 

αντικατοπτρικό μικρό άλλο (φαντασιακή σχέση) ενώ ο άλλος άξονας είναι αυτός που 

συνδέει το υποκείμενο (στο Es του φροϋδικού Αυτό) με τον μεγάλο Άλλο στο ασυνείδητο 

(στο μέτρο που το ασυνείδητο διέπεται από το συμβολικό ως ο τόπος του λόγου του 

Άλλου). Στο κάτω μέρος του σχήματος έχουμε τη σχέση Α�m που μας αφήνει να 

σκεφτούμε ότι από τον μεγάλο Άλλο λαμβάνουμε το μήνυμά μας αντεστραμμένο. Αυτό 

το σχήμα το συναντούμε συχνά στη λακανική σκέψη και δεν μπορεί παρά να μας θυμίζει 

τον Hegel για τον οποίο αποκτάει κανείς τη συνείδηση του εαυτού του (κύριος ή δούλος) 

μέσα από τον άλλο.  

Η αρχική σύλληψη του σχήματος L μας παραπέμπει σε ένα είδος μοντέλου σύμφωνα με 

το οποίο το ‘μήνυμα’ του ασυνειδήτου –αρθρωμένου ως γλώσσα στον τόπο του Α 

‘περνάει’ στο μέτρο που του το επιτρέπει η φαντασιακή σχέση moi � α. Ο ίδιος ο Lacan 

το παραλληλίζει με μια τριοδική λυχνία. Γρήγορα, όμως, το σχήμα αυτό ανάγεται σε 

τοπολογικό αντικείμενο, στο μέτρο που βρίσκεται στο επέκεινα των μορφών-σχημάτων 
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που μπορεί να πάρει στον φαντασιακό μας ορίζονται και μας υποδεικνύει τις ιδιότητες, τις 

σχέσεις και τις θέσεις των κομβικών του σημείων και άπτεται του συμβολικού. Όπως μας 

πληροφορεί ο ίδιος ο Lacan, η υπαρξιακή συνθήκη του υποκειμένου εξαρτάται από αυτό 

που εκτυλίσσεται στον Άλλο (Α) στο μέτρο που το ασυνείδητο είναι ο λόγος του Άλλου. 

Θα λέγαμε δε, μαζί με τον Lacan, ότι το υποκείμενο ‘έλκεται’ από τα τέσσερα άκρα του 

σχήματος: από το S ως η άρρητη, βλακώδης του ύπαρξη, από το α ως τα αντικείμενά του 

(με την φροϋδική, επίσης, έννοια: συμβατή με τους άλλους-ομοίους του και στηρίγματα 

του Εγώ του), από το α΄ ως το Εγώ του «δηλαδή αυτό του αντικατοπτρίζεται από τη μορφή 

του στα αντικείμενά του8» και από το Α, τον τόπο από όπου θέτει το ερώτημα της ύπαρξής 

του
9. Ερώτημα που ο Lacan επιχειρεί να διατυπώσει με τη φράση: Τι είμαι εδώ;( Que suis-

je là?) και αφορά το φύλο και την ενδεχομενικότητα της ύπαρξής του. Είναι άντρας ή 

γυναίκα, θα μπορούσε να μην είναι, και αυτή η έμφυλη θέση το συνδέει με την 

αναπαραγωγή και τον θάνατο. Ας σημειώσουμε στο σημείο αυτό πως αν ο δεσμός α-

α΄μας δίνει την τοπολογία της ναρκισσιστικής σχέσης μεταξύ μητέρας-παιδιού, στο Α 

βλέπουμε τον τρίτο όρο, αναγκαίο για την οιδιποδειοποίηση.  

Στο σημείο αυτό, οδηγούμενος από το ερώτημα της δομής του ιδεώδους του Εγώ, του 

υπερεγώ και της πραγματικότητας μέσα στο υποκείμενο, ο Lacan επεκτείνει –αν μας 

επιτραπεί αυτή η φράση- το σχήμα L μια νέα τοπολογική δομή, το σχήμα R. 

         

Βλέπουμε σε αυτό την πραγματικότητα R (που σε επόμενη εννοιολόγηση θα αναχθεί στο 

λακανικό Πραγματικό) να περικλείεται από τους ‘κόμβους’ Ι (Ιδεώδες του Εγώ), Μ 

                                                             
8 Θα μπορούσαμε, ενδεχομένως, να δούμε το ‘στάδιο του καθρέφτη’ ως αυτή ακριβώς τη δομή. 
Άλλωστε, η κλινική εμπειρία μας δείχνει τον ρόλο του βλέμματος του Άλλου σε αυτό που η Dolto 

ονομάζει Εικόνα σώματος. (Dolto F. (1984). L’image inconsciente du corps. Paris, Seuil.) 
9 Lacan, J. (1996). D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose. 
In : Écrits II, Paris, Éd. du Seuil, p. 27. 
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(σημαίνον του πρωταρχικού αντικειμένου10), i και m οι «δύο φαντασιακοί όροι της 

ναρκισσιστικής σχέσης11» δηλαδή το Εγώ και η αντικατοπτρική εικόνα (εγώ-άλλος12). 

Το σχήμα R είναι ‘εφοδιασμένο’ (για να χρησιμοποιήσουμε μια μαθηματική έκφραση) με 

δύο ‘ακολουθίες’ που προσδιορίζουν το Ιδεώδες του Εγώ και τον φαντασιακό άλλο της 

ερωτικής επίθεσης: «Μπορούμε έτσι να θέσουμε από το i στο M, ως α, τα άκρα των 

τμημάτων Si, Sa1, Sa2, San, SM όπου τοποθετούμε τις μορφές του φαντασιακού άλλου στις 

σχέσεις ερωτικής επιδρομής13 όπου αυτές [οι μορφές] πραγματώνονται, και το ίδιο από το 

m στο Ι, ως α’, τα άκρα των τμημάτων Sm, Sa’1, Sa’2, Sa’n, SI όπου το Εγώ ταυτίζεται, 

ορμώμενο από την αντικατοπτρική πρωταρχική του εικόνα Urbild, μέχρι την πατρική 

ταύτιση του ιδεώδους του εγώ14». 

Όπως θα δούμε παρακάτω, ο Lacan ενσωματώνει ρητά το σχήμα L στο γράφημα της 

επιθυμίας. Ωστόσο, ακόμη και αν δεν το επισημαίνει με τον ίδιο κατηγορηματικό τρόπο, 

μπορούμε να δούμε τις παραπάνω τοπολογικές ακολουθίες του σχήματος R να φέρονται 

από το γράφημα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η τοπολογία του 

σχήματος R αποτελεί μια ‘περιοχή’ της τοπολογίας του γραφήματος της επιθυμίας που θα 

εξετάσουμε παρακάτω. Βεβαίως, οφείλουμε να επισημάνουμε, ότι 8 χρόνια αργότερα, το 

1966, ο Lacan κάνει μια προσθήκη στο αρχικό κείμενο της επεξεργασίας του για το σχήμα 

R. Σε αυτή την προσθήκη συστρέφει την περιοχή MimI σε ταινία του Moebius15. (Βλ. 

σχήμα).16 

 

                                                             
10 σημαίνον του τόπου όπου παρέχεται η μητρική παρουσία-φροντίδα 
11 Lacan, J. (1996). ο.π. σ. 31. 
12 Θα μπορούσαμε εδώ να δούμε το ‘σημείο εκκίνησης’ των προβολικών διαδικασιών (προβολή, 
προβολική ταύτιση κτλ.). 
13 aggression 
14 Lacan, ο.π. [Πρόκειται δηλαδή για ακολουθίες που εκκινούν από το i και το m και έχουν ως 
όριο (συγκλίνουν στο) το M και το I αντίστοιχα.] 
15 Μονόπλευρη επιφάνεια, όπου για δύο οποιαδήποτε σημεία της πάντα υπάρχει μια ευθεία που τα 
ενώνει. 
16 Με αυτή την ενέργεια τo σχήμα R μετατρέπεται σε προβολικό επίπεδο [plan projectif], 
αφήνοντας το συμβολικό πεδίο να ‘πέσει’ πάνω στο φαντασιακό. Έτσι τα τρία πεδία καθίστανται 
αλληλένδετα. Η τοπολογία του βορρόμειου κόμβου είναι ήδη εκεί! Η κεντρική ιδέα είναι ότι οι 
τρεις υποστάσεις, του Πραγματικού, του Συμβολικού και του Φαντασιακού είναι αλληλένδετες ως 
τρεις όψεις μίας δομής, δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν και η καθεμία οριοθετεί και 
προσδιορίζει τις άλλες δύο.  
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Το γράφημα της επιθυμίας 

Η βελονιά του παπλωματά 

Όπως κάναμε παραπάνω για τα σχήματα L και R, έτσι και το γράφημα της επιθημίας 

οφείλουμε να το δούμε όχι ως ένα σχήμα, αλλά ως ένα τοπολογικό αντικείμενο. Το 

θεμελιώδες ερώτημα από το οποίο εκκινεί είναι η λειτουργεία του σημαίνοντος στο 

ασυνείδητο. Ως προς αυτό, οφείλουμε, μαζί με τον Lacan, να εκκινήσουμε από το γνωστό 

σχήμα του Ferdinand de Saussure που απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει ένα 

αέναο γλύστρημα του σημαινόμενου επί του σημαίνοντος.  

 

Σε αυτό θα αντιπαραθέσει το σχήμα του, της βελονιάς του παπλωματά. Πρόκειται για την 

αντίστροφη διασταύρωση δύο γραμμών προκειμένου να δειχτεί η εκ των υστέρων δράση 

του σημαίνοντος. (Για παράδειγμα, το νόημα μιας φράσης αναδύεται όταν έχει ειπωθεί η 

τελευταία της λέξη). 

 

Σχήμα της βελονιάς του παπλωματά 

Σε αντίθεση με αυτό του F. de Saussure, το παραπάνω σχήμα τοποθετείται ολοκληρωτικά 

στο επίπεδο του σημαίνοντος. Η γραμμή δ → δ’ είναι αυτή του καθημερινού λόγου της 

κοινής πραγματικότητας. Η γραμμή γ → A είναι εδώ η σημαίνουσα αλυσίδα που 

διαπερνάται από την μετωνυμία και τη μεταφορά17 ως επιπτώσεις του σημαίνοντος. 

                                                             

17Η Μετωνυμία είναι σχήμα λόγου κατά το οποίο μια λέξη αντικαθιστά μια άλλη  (που κανονικά 
θα έπρεπε να επιλεγεί) καθόσον έχει στενή σημασιολογική σχέση μαζί της. Π.χ. η Αθήνα αντί: η 
ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή η μετωνυμία βασίζεται στην εγγύτητα, ενώ αντίθετα η μεταφορά 
απαιτεί μια εσωτερική σύνδεση μέσω της οποίας η σημασία μιας λέξης επεκτείνεται σε άλλες 
περιστάσεις. Π.χ. έχει χρυσή καρδιά αντί: είναι καλός άνθρωπος. Ο Lacan μελετά τη σχέση αυτών 
των γλωσσικών φαινομένων με το ασυνείδητο. Από αυτήν την οπτική εξετάζει επίσης το 
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Περιέχει όλες της δυνατότητες αποσύνδεσης και επανερμηνείας μέσα στη γλώσσα. 

Βλέπουμε να σημειώνεται εδώ, από την αρχή, η θέση του μεγάλου Άλλου [Α] στο μέτρο 

που αποτελεί «τον σύντροφο της γλώσσας» (compagnon de langage). 

Προκειμένου να εντοπιστεί η λειτουργία του συμβολικού και η (εκ των υστέρων) θέση 

του μηνύματος στη  συνάντηση ενός ‘Εγώ του λόγου’ [β: Je] με το ‘αντικείμενό’ του [β΄: 

objet], το σχήμα παίρνει την παρακάτω μορφή:  

 

Σχήμα 1 

Στο πρώτο σημείο τομής α σημειώνεται η θέση του Α ως «κώδικα» ή, επίσης, «θησαυρού 

των σημαινόντων». Στο δεύτερο σημείο τομής γ, όπου στο σχήμα της βελονιάς του 

παπλωματά δημιουργείται το νόημα, σημειώνεται η θέση του μηνύματος (Message). Εδώ 

αναδύεται, σύμφωνα με τη λακανική οπτική, η ανακοινώσιμη αλήθεια που έχει ως 

αναγκαία συνθήκη την επικύρωσή της από τον Άλλο. Συνήθως, βέβαια, καμία αλήθεια 

δεν ανακοινώνεται, αφού ο λόγος δ → δ’ δεν συναντά τη σημαίνουσα αλυσίδα γ → A, 

αλλά βραχυκυκλώνει στο β → β’ ανάμεσα σε ένα Εγώ (Je) που δείχνει τη θέση αυτού που 

μιλάει και στο ‘μετωνυμικό του αντικείμενο’(objet β΄). (Μετωνυμικό, καθόσον μπορεί 

εύκολα να υποκατασταθεί.) Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για ένα μπλα-μπλα που 

δηλώνει απλά ότι πρόκειται για όντα που μιλούν.  

Σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα, είναι το κύκλωμα ανάμεσα στο γ και το Α (όπως 

φαίνεται στον πάνω βρόγχο μεταξύ κοινού λόγου και σημαίνουσας αλυσίδας) που 

                                                                                                                                                                               

ευφυολόγημα. Σημειώνουμε ότι ο Freud το 1905 έγραψε το: Der Witz und seine Beziehung zum 
Unbewussten (Το αστείο και η σχέση του με το ασυνείδητο.) Στα γαλλικά το Witz έχει 
μεταφραστεί ως : mot d'esprit που είναι στα ελληνικά το ευφυολόγημα. (Σε μία μετάφραση λέξη 
προς λέξη το mot d'esprit σημαίνει: πνευματώδης λέξη.)  
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καθιστά δυνατό το αστείο, ειδικά δε το ευφυολόγημα. Ας θυμηθούμε εδώ το έργο του 

Freud (1905): Το αστείο και η σχέση του με το ασυνείδητο». Πρόκειται για ένα μήνυμα που 

διαφέρει από τον κώδικα, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται εκεί δυνητικά. Ο Άλλος βρίσκεται 

εκεί για να το επικυρώσει, ενώ –όπως και σε μια γλωσσική παραδρομή- ανακοινώνεται 

κάτι από την αλήθεια του υποκειμένου. Η παροιμία γλώττα λανθάνουσα τ’ αληθή λέγει 

είναι δηλωτική αυτού του γεγονότος. Θα παρατηρήσουμε ότι μια κεντρική διαφορά των 

δύο φαινομένων αφορά την πρόθεση αυτού που μιλάει. Το ευφυολόγημα, αντίθετα από τη 

γλωσσική παραδρομή, είναι εμπρόθετο και εμφανίζεται ως αστείο. Ας σημειωθεί ότι η 

διαφορά με το κωμικό είναι πολύ πιο ριζική. Όπως παρατηρεί ο Lacan, στη συνέχεια του 

Freud, το κωμικό είναι μια δυική συνθήκη η οποία δεν απαιτεί δοκιμασία και επικύρωση 

από τον Άλλο. 

 

Ο αναδιπλασιασμός του αρχικού σχήματος 

Στην επεξεργασία του προηγούμενου σχήματος (Σχήμα 1), κατά τη διάρκεια του 

σεμιναρίου Τα μορφώματα του ασυνειδήτου, υπάρχουν ήδη δύο γραμμές σκέψης. Η μία 

αφορά τη σχέση μεταξύ της ανάγκης, του αιτήματος και της εκφοράς και η άλλη το 

ζήτημα της επιθυμίας. Το υποκείμενο δεν βρίσκεται στη θέση της ανάγκης (δ΄) από όπου 

εκκινεί ο λόγος. «Το υποκείμενο είναι όλο το σύστημα και ίσως κάτι που ολοκληρώνεται 

μέσα σε αυτό το σύστημα».18 Από αυτή την οπτική, από τη στιγμή που μπαίνουμε στον 

κόσμο του συμβολικού, το αίτημα γίνεται νοητό ως το όριο μιας αέναης ακολουθίας 

εκφορών μηδαμινού νοήματος. Ο Lacan χρησιμοποιεί εδώ την αμφισημία της γαλλικής 

φράσης pas de sens που σημαίνει ταυτόχρονα ‘μη νόημα’ και ‘βήμα του νοήματος’ όπως 

για παράδειγμα λέμε ‘βήμα’ μιας βίδας την απόσταση που χωρίζει δύο διαδοχικές βόλτες 

της. Ας σημειωθεί ότι στον κόσμο του συμβολικού, το αίτημα αρχίζει να διατυπώνεται 

ξεκινώντας από τον Άλλο. (Είναι ο Άλλος που του παρέχει/αποδίδει σημαίνοντα.) 

Η άλλη γραμμή σκέψης αγορά το ευφυολόγημα19 και εστιάζει στην την προθετικότητα 

του ευφυολογήματος και τη συγκρότηση του Άλλου που παίρνει τη σκυτάλη του λόγου. Ό 

Άλλος στο ευφυολόγημα έρχεται να συμπληρώσει το χάσμα, ένα χάσμα της 

αφήγησης/διατύπωσης που βρίσκεται στον πυρήνα της επιθυμίας. Εδώ βρίσκουμε την 

επαφή του ευφυολογήματος με το ασυνείδητο για την οποία μας πληροφορεί ο Freud, σε 

παραλληλία με το γεγονός ότι το ευφυολόγημα λέει περισσότερα από αυτό που 

                                                             
18 Lacan, J. (1998). Les formations de l’inconscient. Paris, Éd. du Seuil σ. 122. 
19 Βλ. προηγούμενη υποσημείωση 



13 

 

διατυπώνει. Παράγεται, βέβαια, στη θέση του μηνύματος, αλλά είναι αναγκαία η έλευση 

του Άλλου για να επιβεβαιώσει τη γνησιότητά του ως ευφυολόγημα. Έτσι, το αστείο δεν 

ολοκληρώνεται παρά όταν το διηγηθούμε, το θέσουμε σε δοκιμασία και οι άλλοι 

γελάσουν. Κατά συνέπεια οι άλλοι πρέπει να έχουν μια κοινή αναφορά με τον αφηγητή, ο 

Άλλος να έχει επίσης σχέση με το μετωνυμικό αντικείμενο β΄. (Με έναν σχηματικό, 

κάπως απλοποιητικό τρόπο θα λέγαμε ότι το ευφυολόγημα ενέχει έναν υπαινιγμό ο οποίος 

είναι αντιληπτός από τον άλλο. Δηλαδή η σύνδεση την οποία επικαλείται το ευφυολόγημα 

είναι εγγεγραμμένη στον Άλλο, σε έναν τόπο του Άλλου στον οποίο μετέχουν ο ομιλητής 

και ο/οι ακροατής/ές. Η απρόσμενη αποκάλυψη της υπαινισσόμενης –ασυνείδητης- 

αλήθειας είναι η ουσία του ευφυολογήματος ως προς την ικανοποίηση ή/και το γέλιο που 

προκαλεί.) Το΄ευφυολόγημα απαιτεί να αντηχήσει στον Άλλο το σχήμα που εξετάζουμε, η 

σχέση β → β΄ να αντηχήσει σε μια σχέση β΄΄ → β΄΄΄. Αντιστοίχως από τη θέση του 

μηνύματος γ θα βρεθούμε σε μια θέση γ΄. Η επεξεργασία αυτή οδηγεί τον Lacan στις 18 

Δεκεμβρίου 1957 να δώσει στο σχήμα την παρακάτω μορφή:  

 

Σχήμα 2 

Το σχήμα αυτό αποτελεί ένα εργαλείο για να εξετάσουμε την ουσία του ευφυολογήματος 

που έγκειται στο γεγονός ότι επικαλείται κάτι περισσότερο από αυτό που λέει. Ανοίγει 

έτσι τον δρόμο τόσο για το ζήτημα της μεταφοράς –στο επέκεινα της μετωνυμίας- όσο και 

για τη θέση της επιθυμίας που ικανοποιείται μέσα στον λόγο. Ας θυμηθούμε ότι η 

επιθυμία του υποκειμένου είναι η επιθυμία του Άλλου και –κατ’ επέκταση- οι μόνες 
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επιθυμίες που έχουν πρόσβαση στο ασυνείδητο είναι αυτές που διατηρούν τη συμβολική 

μορφή τους. 

 

 

Το γράφημα της επιθυμίας 

Το κεντρικό λακανικό ερώτημα στο οποίο απαντάει το γράφημα της επιθυμίας είναι: α) 

πώς από την είσοδό μας στον λόγο εισαγόμαστε, επίσης, στο συμβολικό σύστημα και β) τι 

σηματοδοτεί αυτή την παρουσία του συμβολικού. Έτσι, ο κάτω όροφος του γραφήματος 

υποδηλώνει τον αρθρωμένο λόγο -στον οποίο αρθρώνεται εν γένει το αίτημα του 

υποκειμένου- και ο επάνω όροφος μας δείχνει το επέκεινα του αρθρωμένου λόγου στο 

συμβολικό. Η κατασκευή του, ως τοπολογικό αντικείμενο, θα συνεχιστεί σε όλη τη 

διάρκεια του σεμιναρίου για Τα μορφώματα του ασυνειδήτου. Την επόμενη χρονιά, στο 

σεμινάριο για την Επιθυμία θα συμπληρωθεί με τη θέση του υπαρξιακού ερωτήματος που 

συγκροτεί το υποκείμενο: «Che vuoi?» (Τι θέλεις;) που απευθύνεται στον Άλλο. Τρία 

χρόνια αργότερα θα αντιμετατεθούν οι όροι m και i(α) στην παράσταση του γραφήματος. 

Αυτή είναι και η τελική του μορφή, όπως θα επιχειρήσουμε να το παρουσιάσουμε 

παρακάτω. 

Ο λόγος ως εκφορά, ιδιαίτερα δε ο γραπτός λόγος, μας επιβάλλει τη γραμμικότητά του (τη 

διαδοχική παρουσίαση των πραγμάτων) ακόμη και σε ζητήματα που δεν είναι γραμμικά, 

που η πολλαπλότητά τους ενεργοποιείται ταυτόχρονα και οι διαστάσεις τους απαιτούν 

περισσότερες από μία οπτικές γωνίες. Σε ότι αφορά το γράφημα της επιθυμίας, θα θέλαμε 

να θυμίσουμε, ως αρχική συνθήκη, τη φύση του λόγου όπως αποκαλύπτεται στο 

ευφυολόγημα και στη μεταφορά. Συγκεκριμένα, η μεταφορά ακούγεται πέρα από αυτό 

που λέει, αποκαλύπτοντας ένα νόημα που παραμένει αδιατύπωτο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το 

ευφυολόγημα αναπτύσσεται σε μια διάσταση υπαινιγμού, μεταφορικότητας, που θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πέρα από το σημαίνον20, με την έννοια ότι επιχειρεί να 

σημάνει κάτι άλλο από αυτό που είναι δυνητικά αναμενόμενο. Ο Άλλος είναι εκεί για να 

αναγνωρίσει αυτή τη διάσταση, συνένοχος στην απαγορευμένη σήμανση και ταυτόχρονα 

θεματοφύλακας της απαγόρευσης!21 

                                                             
20 Ακριβέστερα, πέρα από το γράμμα που υλοποιεί το σημαίνον (βλ. Lacan, J. (1966).L’instance 
de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud. In: Écrits, v. I. (p. 490-526). Paris: 
Éditions du Seuil. (Édition en poche, 1999), p. 492.) 
21 Αυτό μας δίνει μια ιδέα για το πόσο ευαίσθητη είναι η θέση του, ώστε να νομιμοποιήσει την 
εμφάνιση μιας ορμής χαλιναγωγημένης, συμβολοποιημένης. Σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσε 
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Γράφημα της επιθυμίας 1: 
21 Ιανουαρίου 1959 

Γράφημα της επιθυμίας 2: 
9 Μάιου 1962 

 

Αν δούμε στη βάση του γραφήματος, στο σημείο εκκίνησης, την αρχική ώση, την ανάγκη 

Δ, αλλά και το υποκείμενο $ του κοινού, συγκεκριμένου λόγου, τότε οι δύο γραμμές G1 

και G2 μας δίνουν τους δύο ορίζοντες του αιτήματος, δηλαδή:  

-του αιτήματος [1] όπως αρθρώνεται, ως αίτημα ικανοποίησης μιας ανάγκης, καθόσον 

κάθε αίτημα ικανοποίησης μιας ανάγκης πρέπει υποχρεωτικά να περάσει από την 

κλεισώρεια της άρθρωσης μέσα στη γλώσσα. Δηλαδή την καθιστά υποχρεωτική. 

-αυτού που προκύπτει [2] στο επίπεδο του Άλλου, στον οποίο το αίτημα απευθύνεται (από 

το γεγονός και μόνο ότι βρισκόμαστε στο επίπεδο του σημαίνοντας, από την ύπαρξή 

του και όχι πλέον από την άρθρωσή του). Όπως μας πληροφορεί ο Lacan, πρόκειται 

για ένα αίτημα αγάπης άνευ όρων, καθώς αυτό (το αίτημα) συνδέεται με το γεγονός 

πως αυτός στον οποίο απευθυνόμαστε είναι ο ίδιος συμβολοποιημένος, δηλαδή 

εμφανίζεται ως παρουσία σε φόντο απουσίας, (δηλαδή) μπορεί να καταστεί παρών ως 

                                                                                                                                                                               

να μας αφήσει αμήχανους, εγκλωβισμένους μέσα σε έναν διπλό δεσμό (βλ. Bateson), όπως μας 
υποδεικνύουν ψυχωτικά υποκείμενα που ακούνε το ευφυολόγημα κατά γράμμα. 
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απών
22. Η ίδια η γραμμή G2 είναι το φόντο και το επέκεινα κάθε σημαίνουσας 

άρθρωσης, είναι ο συμβολικός ορίζοντας που καθιστά τη γλώσσα «το σπίτι του 

είναι
23». Είναι σε αυτό το επίπεδο όπου το ασυνείδητο είναι δομημένο σαν γλώσσα. 

Πρόκειται για αυτό το τμήμα αρθρωμένου λόγου «ως υπερ-ατομικού, που το 

υποκείμενο δεν έχει στη διάθεσή του προκειμένου να αποκαταστήσει τη συνέχεια του 

συνειδητού του λόγου…24». Τη δυνατότητα αυτής ακριβώς της άρθρωσης στηρίζουμε 

ως ψυχαναλυτές.  

Ας δούμε διεξοδικά τους κόμβους του γραφήματος: 

Στη βάση βρίσκουμε το –διχασμένο όπως θα δούμε- υποκείμενο $ (στο σημείο 

‘εκκίνησης’) και το Ι (Ιδεώδες του Εγώ) που μας υποβάλλει την ιδέα της φοράς αυτής της 

κίνησης του συγκεκριμένου λόγου. Στον κάτω ‘όροφο’ σημειώνεται με m το φροϋδικό 

Εγώ (όπου αρχικά είχε σημειωθεί το Je, το Εγώ του λόγου. Βλ. σχήμα 1) και i(α) η εικόνα 

του αντικατοπτρικού άλλου που συναντήσαμε στο σχήμα R. Επάνω στη γραμμή G1 (που 

είναι η γραμμή άρθρωσης του αιτήματος D) σημειώνεται ο μεγάλος Άλλος Α (ως ο 

θησαυρός των σημαινόντων) και s(A) τα σημαινόμενα του Α. Αν η σχέση m→i(α) μας 

θυμίζει τη φαντασιακή σχέση του σχήματος L, με την αντιστροφή i(α)→m που 

επιχειρείται το 1962, η δομή αυτού του κάτω ορόφου φαίνεται ισόμορφη με τη δομή του 

σχήματος R. Αυτό γίνεται εμφανέστερο σε ό,τι αφορά την ταυτισιακή ακολουθία από το 

m στο Ι. Στον επάνω ‘όροφο’ σημειώνεται η επιθυμία d και η φαντασίωση $◊◊◊◊α ως 

στήριγμα της επιθυμίας.(Πρόκειται για τη σχέση του υποκειμένου $ με το αντικείμενο 

α
25). Πιο πάνω βρίσκουμε την ορμή ως $◊◊◊◊D (η σχέση του υποκειμένου $ με το αίτημα D) 

και το σημαίνον του διαγραμμισμένου Άλλου S(Ⱥ) όπως αυτός σημαδεύεται από το 

σημαίνον. Ο ρόμβος ◊◊◊◊ είναι η δομή του σχήματος L όπου εγγράφεται η σχέση του 

υποκειμένου με τον Άλλο, με τον τρόπο που αυτή συναντά το φράγμα της φαντασιακής 

σχέσης α → α΄.  

                                                             
22 Αυτή η αναγκαιότητα της παρουσίας του Άλλου σε φόντο απουσίας εμφανίζεται ανάγλυφα στην 
κλινική προβληματική του ψυχαναγκαστικού υποκειμένου, όπως θα δούμε παρακάτω.  
23 «Η γλώσσα είναι το σπίτι του είναι» Heidegger, M. (1989). Για τον ουμανισμό/Über den 
Humanismus. Θεσσαλονίκη, University Studio Press, σ. 33. 
24 Lacan, J. (1966). Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse. In: Écrits, v. I. 
(p. 235-321) Paris: Éditions du Seuil. (Édition en poche, 1999), p. 257. 
25 Ας σημειώσουμε ότι στο σεμινάριο: Τα μορφώματα του ασυνειδήτου τα αντικείμενο α συγχέεται 
με τον άλλο. Σε επόμενα σεμινάρια, ιδιαίτερα από αυτό για Το άγχος και μετά, το α γίνεται το 
αντικείμενο μικρό α στο οποίο δεν θα επεκταθούμε περαιτέρω, καθότι υπερβαίνει το σκοπό του 
παρόντος κειμένου.  
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Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τη συμβατότητα μεταξύ των 

τοπολογικών προτάσεων του Lacan. Ο ίδιος μας υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το 

σχήμα L εντάσσεται στο γράφημα της επιθυμίας. Είδαμε παραπάνω πώς εμφανίζεται στο 

γράφημα η ‘πατρική ταύτιση του ιδεώδους του εγώ’ με τον τρόπο που μας υποδεικνύει, 

ήδη, το σχήμα R. (Βλ. αντίστοιχη ενότητα παραπάνω.) Είδαμε, επίσης, στην αντίστοιχη 

υποσημείωση, ότι στο μέτρο που η δομή του σχήματος R είναι αυτή του προβολικού 

επιπέδου, η σχέση μεταξύ του Πραγματικού, του Συμβολικού και του Εικονικού-

Φαντασιακού είναι ομόλογη με τη σχέση των τριών υποστάσεων του βορρόμειου κόμβου, 

όπως αυτή αναδεικνύεται στα τελευταία έτη του λακανικού Σεμιναρίου. Κατ’ αυτήν την 

έννοια, η κάθε δομή που εμφανίζεται διαδοχικά στο προχώρημα της λακανικής σκέψης 

όχι μόνο δεν αναιρεί την προηγούμενη, αλλά αποτελεί έκφανση ή θεώρηση ενός κοινού 

και ενιαίου τοπολογικού χώρου. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι το γράφημα της επιθυμίας 

προσδιορίζει κατά βάση τη θέση του λόγου στη λακανική τοπολογία. Το σχήμα L 

προσδιορίζει την φαντασιακή σχέση με τον αντικατοπτρικό άλλο. Θέτοντας το σχήμα L 

στη θέση του ρόμβου ◊◊◊◊, ο Lacan προσδιορίζει τη θέση της φαντασιακής σχέσης στον 

σχηματισμό της ορμής και της φαντασίωσης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η 

σχέση τέμνεται από το συμβολικό που κυκλοφορεί μέσω του λόγου. Αντίστοιχα, κάπως 

επιγραμματικά, μπορούμε να δούμε ότι το σχήμα R μας δείχνει τη θέση του πραγματικού 

στο πλαίσιο της δομής του υποκειμένου, ενώ ο βορρόμειος κόμβος αναδεικνύει τη σχέση 

μεταξύ των τριών υποστάσεων του λακανικού τοπολογικού χώρου, του Πραγματικού, του 

Συμβολικού και του Φαντασιακού. 

 

Κλινικές παρατηρήσεις επάνω στη δομή και τους κόμβους του γραφήματος 

Το σύμπτωμα 

Είδαμε ήδη, στο σχήμα 1, τον τόπο (γ) όπου παράγεται το μήνυμα του υποκειμένου, εκεί 

όπου ο λόγος συναντά τη σημαίνουσα αλυσίδα έχοντας περάσει από τη θέση του Α που 

είναι ο θησαυρός των σημαινόντων. Στο μέτρο που το αίτημα περνάει από τη στενωπό 

του λόγου –στο επίπεδο της σημασίας που στο γράφημα σημειώνεται με s(A)- παράγεται 

το σύμπτωμα. (Θα μπορούσαμε σε αυτό το πέρασμα στον λόγο να ανιχνεύσουμε έναν 

αρχικό ευνουχισμό λόγω της εισόδου στη γλώσσα.) Βρισκόμαστε στη θέση του 

μηνύματος. (Βλ. κόμβος γ στο σχήμα 1). Το σημαίνον εισάγει στη ζωή του υποκειμένου 

την έλλειψη στο είναι. Αναγνωρίζουμε εδώ τη φροϋδική θέση ότι το σύμπτωμα έχει μια 

σημασία (είναι ένα σημαινόμενο σύμφωνα με τη λακανική ανάγνωση). Το s(A) 
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υποδηλώνει το σημαινόμενο του Άλλου που έρχεται στον τόπο της ομιλίας. Ο Φρόυντ μας 

πληροφορεί πως το σύμπτωμα είναι πάντα υπερ-προσδιορισμένο. Δεν υπάρχει σύμπτωμα 

που το σημαίνον του να μην έρχεται από μια προηγούμενη εμπειρία, η οποία δεν αφορά 

μόνο το υποκείμενο. Είναι όλη η ιστορία του που εμπλέκεται σε αυτό. Παράλληλα, ο 

πυρήνας του συμπτώματος φέρει αυτό που είναι κατεσταλμένο στο υποκείμενο και θα 

σημειωθεί στον επάνω όροφο ως S(Ⱥ). Εδώ, στο επίπεδο του s(A), θα το βρούμε ως 

τραυματισμό ή ως πρωταρχική σκηνή, εν τέλει ως επίπτωση ενός σημαίνοντος που 

εγγράφεται στο ασυνείδητο στη θέση S(Ⱥ). 

 

Το υπερεγώ 

Τοποθετείται στη σημαίνουσα αλυσίδα του κάτω ορόφου (G1), στο επίπεδο του 

αιτήματος. Σε αυτό το επίπεδο ο Lacan θα τοποθετήσει τη φωνή [Voix] με τον ίδιο τρόπο 

που ο Freud, στο Εγώ και το Αυτό (1923) θα θέσει το υπερεγώ σε έναν ακουστικό πόρο 

[akoust.] στο πεδίο του προσυνειδητού [Vbw]. Έτσι, το υπερεγώ παίρνει το χαρακτήρα 

των εντολών που διατυπώνονται στην προστακτική και επιβάλλονται άκριτα στο 

υποκείμενο. Αντίθετα από τον Νόμο που κυκλοφορεί στη σημαίνουσα γραμμή του επάνω 

ορόφου (G2) δεν έχει τον ‘αέρα’ της μεταφορικότητας του συμβολικού συστήματος και 

μπορεί να φανεί παράλογο και σαδιστικό. Είναι σαν ‘το γράμμα του νόμου’, 

εγκλωβισμένου στην κυριολεξία (στη γραμμή G1), στην αντίθεσή του με το πνεύμα του 

Νόμου που εδράζει στον συμβολικό ορίζοντα (G2). Μπορεί, όπως είπαμε, να γίνει 

παράλογο και σαδιστικό, αφού εδώ ο Άλλος δεν είναι χαλιναγωγημένος από την επίπτωση 

του σημαίνοντος, όπως μας υποδεικνύει η διαγράμμισή του στον επάνω όροφο26. 

                                                             
26 Αυτό γίνεται εμφανέστερο στην αντίθεση μεταξύ των κανόνων και του Νόμου. Οι κανόνες 
διατυπώνονται συνήθως με ένα Μη… ή ένα Πρέπει να… και απαιτούν μια καθολική εφαρμογή, 
ανεξάρτητα από τις συνθήκες εφαρμογής τους. (Αυτό δεν αποκλείει προβλεπόμενες εξαιρέσεις 
που ρυθμίζονται με άλλους κανόνες.) Ο Νόμος, τον οποίο γράψαμε με Ν κεφαλαίο για να 
υπογραμμίσουμε ότι βρίσκεται πέρα από τις γραπτές διατυπώσεις του, επικαλείται τη δικαιοσύνη 
και δεν αγνοεί την αλήθεια του υποκειμένου. 
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Freud (1923): Το Εγώ και το Αυτό 

 

Το σημαίνον S(Ⱥ) και η προβληματική της ψυχαναγκαστικής δομής 

Από μία τοπολογική οπτική, σε αντιστοιχία με το μήνυμα που παράγεται στον άξονα του 

αιτήματος (G1) στη θέση s(A), αυτό που θα παραχθεί στη δεύτερη γραμμή (G2) είναι το 

μήνυμα ενός σημαίνοντος, [S(Ⱥ)] σημαίνον όπου ο Άλλος σημαδεύεται από το σημαίνον 

(εξού και η διαγράμμισή του). Το σημαίνον αυτό δεν υποδεικνύει ότι αυτό το μήνυμα 

παράγεται, αλλά σημειώνει τη δυνατότητά του να παραχθεί27. 

Είδαμε προηγουμένως ότι στον επάνω όροφο (G2), που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε 

και σκέπη του συμβολικού επί του αιτήματος (G1), το αίτημα D καθίσταται αίτημα 

αγάπης. Είναι σε αυτόν τον ορίζοντα που μπορούμε να αντιληφθούμε την αμφισημία της 

αγάπης και του μίσους. Εδώ εδράζει, επίσης, το τρίτο από τα κατά Lacan πάθη, η άγνοια, 

που βλέπουμε να συνηχεί με το υπαρξιακό ερώτημα: «Che vuoi?» Ο ίδιος ο Lacan 

παρατηρεί ότι «ο Άλλος καλείται να απαντήσει από την αξία του θησαυρού των 

σημαινόντων (Α) δηλαδή από τη θέση του στην κάτω αλυσίδα, αλλά μέσα στα σημαίνοντα 

που συγκροτούν την πάνω αλυσίδα28». Το S(Ⱥ) είναι το σημαίνον του διαγραμμένου 

μεγάλου Άλλου. Η διαγραφή αφορά τη φαντασιακή παντοδυναμία του Άλλου που κατ’ 

αυτόν τον τρόπο χαλιναγωγείται από τον Νόμο. Εν τέλει είναι μέσω αυτού του Νόμου που 

καθίσταται παρών στο φόντο της απουσίας του. Έτσι, ως σημαίνον, αρθρώνεται μέσα στο 

σύμπλεγμα ευνουχισμού και -μετέχοντας στην αλυσίδα των μεταφορών G2 την οποία 

θεμελιώνει- εισάγει το Όνομα του Πατέρα ως σημαίνον της πατρικής μεταφοράς. Η 

                                                             
27 Η υπογράμμιση δική μας.  
28 Lacan, J. (1966). Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien. In: 
Écrits, v. II. (p. 273-308) Paris: Éditions du Seuil. (Édition en poche, 1999), p. 299. 
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συμβολοποίηση του ευνουχισμού, της πρωταρχικής σκηνής, αλλά και του τραυματικού 

συμβάντος (σε μια διαδικασία ιστορικοποίησης του τραύματος, όταν αυτό καταφέρνει να 

περάσει στον λόγο και εν μέρει να απωθηθεί) συνδέονται ακριβώς με αυτή τη θέση. 

Σε αυτό το σημείο είναι ενδιαφέρον να δούμε –ως αποσαφηνίζουσα αντίστιξη- την 

παρατήρηση του Lacan για τη σχέση της ψυχαναγκαστικής δομής με τον Άλλο. Ο 

ψυχαναγκαστικός διατυπώνει ένα αίτημα, μόνο που αυτό είναι ένα αίτημα θανάτου. Ένα 

αίτημα θανάτου, ιδιαίτερα όταν είναι πρώιμο, έχει ως αποτέλεσμα να καταστρέψει τον 

Άλλο και σε πρώτο πλάνο να καταστρέψει την επιθυμία του Άλλου. Ασφαλώς, μαζί με 

τον Άλλο καταστρέφει ό,τι το ίδιο το υποκείμενο έχει να αρθρώσει. [Lacan, 25 Ιουνίου 

1958] 

Στην προκειμένη περίπτωση ο Άλλος δεν έχει συμβολοποιηθεί επαρκώς. Είναι πολύ 

‘ζωντανός’ και η επιθυμία του δεν έχει χαλιναγωγηθεί από την αναγνώριση του Νόμου. 

Φαίνεται πως είναι σε αυτήν ακριβώς τη θέση όπου ο Φρόυντ αισθάνεται την ανάγκη να 

τον σκοτώσει, ως τον αχαλιναγώγητο πατέρα της πρωτόγονης ορδής, ή ως τον Μωυσή 

που επιβάλει την επιθυμία του στον ‘εκλεκτό’ (που ο ίδιος μόνος του επέλεξε) λαό του. 

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να δούμε τη σχέση του 

ψυχαναγκαστικού υποκειμένου με την επιθυμία του (για τη θέση της οποίας στο γράφημα 

θα μιλήσουμε παρακάτω). Η σχέση του ψυχαναγκαστικού με την επιθυμία του βασίζεται 

στην άρνηση της επιθυμίας του Άλλου. Πρόκειται, ακριβώς, για τον μηχανισμό της 

άρνησης [Verneinung] που περιγράφει ο Φρόυντ. Η επιθυμία είναι αρθρωμένη, 

συμβολοποιημένη
29, αλλά, δευτερογενώς εφοδιάζεται με το σημείο «όχι». 

 

Η επιθυμία 

Όπως επισημαίνεται από τον ίδιο30, ο Lacan εισήγαγε το γράφημα για να δείξει πού 

τοποθετείται η επιθυμία για ένα υποκείμενο το οποίο ορίζεται από την άρθρωσή του από 

το σημαίνον, σύμφωνα με τα δεδομένα της ψυχαναλυτικής εμπειρίας. Θα υπενθυμίσουμε 

από την αρχή ότι η επιθυμία για την οποία μιλάμε είναι αρθρωμένη (δηλαδή εντοπισμένη 

στο συμβολικό πεδίο), αλλά όχι αρθρώσιμη μέσα σε κάποια διατύπωση. Ξεκινά στο 

περιθώριο που εμφανίζεται όταν το αίτημα διαχωρίζεται από την ανάγκη και αποτελεί 

ζήτημα ηθικής και όχι ψυχολογικής τάξης.  

                                                             
29 Προτιμούμε τον όρο συμβολοποίηση/συμβολοποιημένος από τον όρο 
συμβολισμός/συμβολισμένος αφού με αυτόν θέλουμε να δηλώσουμε την εγγραφή στο συμβολικό 
και όχι την αντιστοίχιση ενός συμβόλου. 
30 Lacan, J. ό.π. σ.285. 
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Είναι σε αυτή την ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ των γραμμών G1 και G2) όπου τοποθετείται η 

επιθυμία (d) που είναι η επιθυμία του Άλλου, δηλαδή που είναι πέρα από την άρθρωση 

της ανθρώπινης ανάγκης και ταυτόχρονα- αρθρώνεται μέσα στον Άλλο. Δηλαδή 

παράγεται στο περιθώριο που υπάρχει ανάμεσα στο αίτημα ικανοποίησης μιας ανάγκης 

[G1] και στο αίτημα αγάπης [G2] και κρατάει διαφοροποιημένα αυτά τα δύο επίπεδα. 

Όπως μας υποδεικνύεται στο γράφημα, το στήριγμα της επιθυμίας είναι η φαντασίωση 

[$◊◊◊◊α].  

 

Η φαντασίωση 

Σύμφωνα με την οπτική που εισάγει το γράφημα, η φαντασίωση αποτελεί τον εγγυητή της 

επιθυμίας, το στήριγμά της, το σημείο όπου αυτή στεριώνεται στο αντικείμενό της. Το 

αντικείμενο αυτό δεν είναι ένα φυσικό αντικείμενο, αλλά συγκροτείται από μια 

συγκεκριμένη θέση του υποκειμένου σε σχέση με τον Άλλο. Σημειώνεται με [$◊◊◊◊α] και 

αποτελεί, εν τέλει, στήριγμα του ίδιου του υποκειμένου. Είναι με τη βοήθεια αυτής της 

φαντασιωσικής  σχέσης (βλ. τον ρόμβο μεταξύ του S και του α) που ο άνθρωπος ‘βρίσκει 

τον εαυτό του’ και τοποθετεί την επιθυμία του. Η κλινική εμπειρία μας υποδεικνύει ότι 

στη φαντασίωση ανιχνεύεται ένα είδος ταύτισης -μέσα από τη φαντασιακή σχέση- που 

παρέχει στο υποκείμενο μια ικανοποίηση κατά την οποία ο άλλος είναι μια ‘μαριονέτα’ 

της φαντασίωσης. Μέσω της φαντασίωσης το υποκείμενο στηρίζει τη θέση του ως 

επιθυμούν
31.  

Φαλλός: Πρόκειται για το σημαίνον αυτής της μεταφοράς που ονομάζουμε επιθυμία του 

Άλλου. Ως μεταφορά κυκλοφορεί στον επάνω όροφο του γραφήματος (G2). Έτσι, ο 

φαλλός είναι κάτι άλλο από ένα σύμβολο της ισχύος, είναι το σημαίνον μέσω του οποίου 

αυτό που συμβαίνει μεταξύ ανδρός και γυναικός είναι συμβολοποιημένο. Είναι μέσω της 

λειτουργίας αυτού του σημαίνοντος που το υποκείμενο αναλαμβάνει τη γενετήσια 

επιθυμία του. Κάτω από αυτό το πρίσμα, σύμφωνα με τον Lacan, φαλλικό στάδιο θα πει 

«πρόσβαση στη σημασία της γενετήσιας επιθυμίας». (Lacan, 25 Ιουνίου 1958) Το 

υποκείμενο βρίσκεται στην ίδια θέση που κατέχει ο φαλλός στη σημαίνουσα αλυσίδα. 

                                                             
31 Ο Lacan έχει ήδη θέσει το ότι η επιθυμία του υποκειμένου είναι η επιθυμία του Άλλου. 
Καταλαβαίνουμε λοιπόν, μέσα από τον τύπο της φαντασίωσης $◊◊◊◊α ότι η κατάρρευση της 
επιθυμίας ισοδυναμεί με την κατάρευση του ίδιου του υποκειμένου.  
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Αυτή, σύμφωνα με τον Lacan, είναι η έννοια του φροϋδικού “Wo Es war, soll Ich 

werden“32(«Όπου ήταν το Αυτό οφείλει να επέλθει το Εγώ»).  

Η ορμή 

Είδαμε ότι η κάτω γραμμή του γραφήματος (G1) είναι η γραμμή του αιτήματος. Όμως, το 

αίτημα συναντάει το εμπόδιο της επιθυμίας του Άλλου. Όσο ο Άλλος δεν απαντά πια –

που σημαίνει ότι υπήρξε ένας λογικός χρόνος όπου ο Άλλος απάντησε τόσο ώστε να 

αρθρωθεί το συστατικό για το υποκείμενο ερώτημα της επιθυμίας του (Che vuoi?)- το 

υποκείμενο, σημαδεμένο από το αίτημά του απέναντι σε αυτόν τον διεγραμμένο Άλλο, 

τίθεται σε μια ορισμένη σχέση με το αίτημά του: ($◊◊◊◊D). Αυτή η σχέση, σημειωμένη στον 

επάνω όροφο (G2), εκεί όπου η σημαίνουσα άρθρωση τέμνει το εκφερόμενο του ομιλ-

όντος (parlêtre), είναι η ορμή. Στον ρόμβο αυτής της γραφής ($◊◊◊◊D) αναγνωρίζουμε τη 

δομή του σχήματος L. Το αίτημα αρθρώνεται με τη μορφή σημαίνοντος μιας ανάγκης. 

Όπως μας πληροφορεί ο Lacan, «είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε το υποκείμενο 

οπουδήποτε, ως υποκείμενο του εκφερόμενου όταν δεν ξέρει ούτε ότι μιλάει. Εξ ου και η 

έννοια της ορμής που την προσδιορίζουμε με έναν οργανικό εντοπισμό (στοματικό, 

πρωκτικό κτλ.) που ικανοποιεί αυτή την απαίτηση να είναι τόσο πιο μακριά από την ομιλία 

όσο πιο πολύ μιλάει33.» Όπως είδαμε ήδη, ο Άλλος καλείται να απαντήσει από τη θέση του 

στην κάτω αλυσίδα (G1), ως ο θησαυρός των σημαινόντων, αλλά μέσα στον ορίζοντα της 

επάνω αλυσίδας (G2), δηλαδή με όρους ορμής. Ως συνέπεια αυτής της θεώρησης, η 

παλινδρόμηση έγκειται στο ότι το αίτημα διατυπώνεται μέσα σε αρχαϊκά σημαίνοντα, 

δηλαδή με σημαίνοντα που σχηματίστηκαν σε κάποιο συγκεκριμένο στάδιο της 

ανάπτυξής του. 

 

Το πραγματικό στο γράφημα 

Το γράφημα επινοείται από τον Lacan στη διάρκεια του σεμιναρίου του για Τα 

μορφώματα του ασυνειδήτου προκειμένου να μελετηθεί η είσοδος του ομιλούντος 

υποκειμένου στο συμβολικό. Είναι αυτή η είσοδος του συμβολικού, θεμελιακή για το 

στρουκτουραλιστικό διάβημα, που απασχολεί τον Lacan σε αυτά τα πρώτα σεμινάρια. Το 

πραγματικό δεν έχει ακόμη διαφοροποιηθεί από την πραγματικότητα με τον ριζικό τρόπο 

                                                             
32 Lacan, J. (1998). Les formations de l’inconscient. Paris, Éd. du Seuil σ. 486. 
33 Lacan, J. (1966). Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien. In: 
Écrits, v. II. (p. 273-308) Paris: Éditions du Seuil. (Édition en poche, 1999),  σ. 297. 
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που θα επιχειρηθεί στα επόμενα σεμινάρια, ειδικά μετά από το 10o για Το άγχος και το 

11o για τις Τέσσερις θεμελιακές έννοιες της ψυχανάλυσης34.  

Θα λέγαμε λοιπόν, μαζί με τον Lacan, ότι στην γραμμή του αιτήματος (G1) έχουμε από 

την μια πλευρά τον Άλλο (Α) ως θησαυρό των σημαινόντων και από την άλλη το σημείο 

s(A) που είναι η στίξη και όπου η σημασία συγκροτείται ως τελικό προϊόν. Έτσι, το Α 

είναι ένας τόπος (θέση παρά χώρος) και το s(A) είναι μια στιγμή (ρυθμός, στίξη παρά 

διάρκεια). (Το s υποδηλώνει και ένα σημαινόμενο.) Μέσω του λόγου επιτελείται «μια 

τρύπα στο πραγματικό που συγκροτείται ως προσφορά στο σημαίνον: Α: κρύπτη s(A): 

όρυγμα για την έξοδο ως εξόρυξη35».  

 

Η ψύχωση 

Ήδη από το 3ο σεμινάριο για τις ψυχώσεις και την κατασκευή του σχήματος R που είδαμε 

παραπάνω, ο Lacan έθεσε στον πυρήνα της ψυχωσικής δομής τον αποκλεισμό του 

Ονόματος του Πατέρα. Αυτό το Όνομα είναι ένα σημαίνον S στην αλυσίδα της 

συμβολικής άρθρωσης (G2). Είδαμε ότι ο ορίζοντας της γραμμής του επάνω ορόφου (G2) 

είναι φορέας τις μεταφορικής διάστασης των σημαινόντων. Το Όνομα του Πατέρα είναι 

ακριβώς το σημαίνον μιας μεταφοράς που ονομάστηκε πατρική μεταφορά. Από την άλλη, 

η επιθυμία της μητέρας (που εδώ θα τη γράψουμε ως x και που θα τεθεί σε επερώτηση με 

το «Che vuoi?») θα αναχθεί σε ένα σημαίνον S΄. Αυτό το σημαίνον S΄ θα σημανθεί στο 

φαντασιακό πεδίο με το σημαίνον φαλλός36. Εν τέλει, αυτό το σημαίνον S΄ στο συμβολικό 

πεδίο θα αντικατασταθεί –μέσω της πατρικής μεταφοράς- με το σημαίνον S (Όνομα του 

Πατέρα) σύμφωνα με την παρακάτω, αρκετά γνωστή, λακανική διάταξη:  

 

                                                             
34 Βέβαια, στο 4ο σεμινάριο «Η σχέση αντικειμένου» ο Lacan θίγει αυτό το ζήτημα εισάγοντας μια 
διάκριση ανάμεσα στην πραγματικότητα (Réalité) και στον φροϋδικό όρο Wirklichkeit που αφορά 
–κατά μία έννοια- την ανθρώπινη διάσταση της πραγματικότητας. 
35 Lacan, J. ό.π. σ. 286. Σημειώνουμε ότι ο Άλλος στο Α είναι «ο θησαυρός των σημαινόντων» 
ενώ στο s(A) παράγονται τα σημαινόμενα του Α, στη θέση του μηνύματος.  
36 Ο Lacan θα επιχειρήσει να ‘αδειάσει’ αυτό το σημαίνον από τα περιεχόμενά του, προκειμένου 
να εστιάσει στη λειτουργία του. Για αυτόν τον λόγο θα το γράψει με το σύμβολο  –φ. 
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Έτσι, η θέση του Ονόματος του Πατέρα που στο σχήμα R σημειώνεται με P βρίσκεται στο 

γράφημα της επιθυμίας στην περιοχή του S(Ⱥ)37. Παράλληλα, η θέση του πατρικού 

σημαίνοντος στο συμβολικό πεδίο θεμελιώνει τη θέση του φαλλού στο φαντασιακό πεδίο. 

Υπενθυμίζουμε τη θέση που υποστηρίξαμε στην προηγούμενη ενότητα ότι το σχήμα L, το 

σχήμα R, το γράφημα της επιθυμίας και η δομή του βορρόμειου κόμβου αποτελούν πτυχές 

(ή καλύτερα θεωρήσεις) του ίδιου, ενιαίου τοπολογικού χώρου. 

Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια παρέκβαση, προκειμένου να αναδείξουμε με συντομία 

κάποιες κλινικές συνέπειες. Καταρχάς θα σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει υποκείμενο αν 

δεν υπάρχει σημαίνον που να το θεμελιώνει. Εδώ έγκειται η σημασία του υπαρξιακού 

ερωτήματος «Che vuoi?» και η αξία αυτού που λέμε επιθυμητό παιδί. Επιθυμητό παιδί 

σημαίνει ότι η μητέρα καθίσταται έδρα της επιθυμίας και σημείο εκκίνησης για τη 

διαδικασία που αναφέραμε. Τι γίνεται, όμως, στην περίπτωση που η πατρική λειτουργία 

είναι προβληματική; Η κλινική μας υποδεικνύει μια γκάμα υποκειμενικών στρατηγικών.  

Κάποια υποκείμενα, προκειμένου να στηρίξουν την παρουσία του φαντασιακού 

σημαίνοντος, θα μπουν τα ίδια στη θέση του φαλλού. Από αυτή τη θέση θα επιχειρήσουν 

διαρκώς το ακατόρθωτο (συχνά θα έχουν μια αξιοζήλευτη πορεία σε αναφορά με το 

περιβάλλον στο οποίο ζουν) και τη στιγμή που αυτό δεν θα είναι πλέον εφικτό θα 

φθάσουν στην καταθλιπτική κατάρρευση ή/και στην αυτοκτονία38. Θα λέγαμε ότι με τα 

κατορθώματά τους απαντούν στην υπαρκτή ή υποτιθέμενη (αλλά σε κάθε περίπτωση μη 

επαρκώς συμβολοποιημένη) επιθυμία του πρωταρχικού αντικειμένου. 

Στην περίπτωση που το υποκείμενο δεν έχει την παραπάνω ‘επιλογή’ βρίσκεται 

εγκλωβισμένο στον κάτω όροφο του γραφήματος (G1). Αναγκαστικά ο Άλλος θα 

παραμείνει ως ο θησαυρός των σημαινόντων, αλλά δεν θα αναχθεί στη διάσταση του 

σημαίνοντος (S(Ⱥ)). Το συμβολικό θα υποκαθίσταται από το φαντασιακό. Ο Άλλος θα 

του μιλά ασταμάτητα, ως ο τόπος της ομιλίας. Ο Άλλος μπορεί να είναι το σύνολο όσων 

του προσφέρονται στο πεδίο της αντίληψης. Αυτό που μιλάει (μέσα στον Άλλο) παίρνει 

                                                             
37 Στην ίδια περιοχή βλέπουμε να εδράζει ο Νόμος στη συμβολική του μορφή, ως ο Νόμος που 
διέπει την επιθυμία. Με απλά λόγια ο πατέρας, απαγορεύοντας το αντικείμενο της μητρικής 
επιθυμίας το αναγάγει στη συμβολική τάξη. 
38 Εδώ βρίσκεται, με όρους δομής, η ναρκισσιστική κατάρευση. Σημειώνουμε ότι βρισκόμαστε 
μακριά από την προβληματική του Ιδεώδους, αφού το Ιδεώδες του Εγώ έχει μια συμβολική 
διάσταση, οπότε και έναν πιο μεταφορικό και διαλεκτικό χαρακτήρα. Έχει ήδη επιτελεστεί η 
πρώτη, ναρκισσιστική ταύτιση. Το Ιδ. του Εγώ συγκροτείται μέσω της δευτερογενούς ταύτισης με 
τα εμβλήματα του Άλλου. Ο Άλλος έχει ήδη συγκροτηθεί. (Βλ. Lacan, J. (1998). Les formations 
de l’inconscient. Paris, Éd. du Seuil. p. 287-317.  (19-03-1958 και 26-03-1958)) 
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εδώ τη μορφή του πραγματικού, μέσα από την ψευδαίσθηση. Το παραλήρημα επιχειρεί, 

εν γένει, να αναπληρώσει την απουσία του σημαίνοντος του Άλλου (S(Ⱥ)), σημαδεμένου 

από την επίπτωση του σημαίνοντος, και της επιθυμίας του. 

[Παρενθετικά θα αναφέρουμε ότι το παραλήρημα λειτουργεί ως ερώτημα για τον κώδικα 

που συγκροτεί τον Άλλο. Ο Gaudillère το διατυπώνει με την υπόθεση ότι το ψυχωτικό 

υποκείμενο είναι σαν ένας ερευνητής, ή ένας πομπός που εκπέμπει προς όλες τις 

κατευθύνσεις, μέχρι να βρεθεί εκείνο το σημείο που θα παραλάβει το σήμα του39. Από 

αυτή την οπτική, το ζηλοτυπικό παραλήρημα είναι κάτι που προσπαθεί να αποκαταστήσει 

την επιθυμία μέσα στον Άλλο (οπότε και να παραχθεί η μεταφορά που δίνει στην επιθυμία 

του Άλλου αυτό το πρωταρχικό σημαίνον που ονομάζεται σημαίνον φαλλός). 

 

Η μεταβίβαση και η κλινική του τραύματος 

Ο Φρόυντ μας λέει ότι η μεταβίβαση είναι ένα είδος υποβολής, αλλά τη χειριζόμαστε με 

διαφορετικό τρόπο, αφού την ερμηνεύουμε. Με άλλα λόγια, η μεταβίβαση τοποθετείται 

σε έναν άλλο χώρο, πέρα από τον άξονα μιας φαντασιακής εξουσίας του αναλυτή επί του 

αναλυόμενου. Στο επίπεδο του γραφήματος, ενώ η υποβολή τοποθετείται στον πρώτο 

όροφο (G1) και εγκλωβίζει το υποκείμενο μέσα στο αίτημά του, η μεταβίβαση είναι ένα 

ανοικτό πεδίο, η δυνατότητα μιας σημαίνουσας άρθρωσης που τοποθετείται στον 

συμβολικό ορίζονται (G2) και στη δυνητική μεταφοπρικότητα του λόγου. Έτσι, το αίτημα 

παράγει τη συμβολοποίηση του Άλλου, γίνεται δηλαδή αίτημα άνευ όρων αγάπης και 

αίτημα αναγνώρισης του είναι. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι αν ικανοποιηθεί το αίτημα η 

γραμμή της μεταβίβασης συγχέεται με αυτήν της υποβολής. Ευτυχώς, όπως μας 

υποδεικνύει το γράφημα της επιθυμίας, υπάρχει ανάμεσά τους η επιθυμία του 

υποκειμένου που αντιτίθεται σε αυτή τη σύγχυση. Άρα ο αναλυτικός νόμος ότι κανένα 

αίτημα του υποκειμένου δεν θα ικανοποιηθεί στοχεύει, ακριβώς, στο να παραχθεί στην 

ανάλυση κάτι πέρα από το επίπεδο του εκφερόμενου που το φέρει (το αίτημα). Η επιθυμία 

αναδύεται στη βάση αυτής της θεμελιώδους ματαίωσης. Βέβαια, αυτό σημαίνει πως το 

υποκείμενο έχει τη δυνατότητα –θα λέγαμε τα εφόδια- να υπομείνει αυτή την ματαίωση, 

να την εγγράψει, να τη δεχτεί ως κλήση να κάνει κάτι άλλο με το αίτημά του. 

                                                             
39 J.-M. Gaudillère. Στο σεμινάριο των F. Davoine & J.-M.Gaudillère: «Τρέλα και κοινωνικός 
δεσμός» EHESS, προφορικές παραδόσεις, Νοέμβριος 2013. 
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Ασφαλώς, αυτή η ματαίωση ενέχει το ρίσκο να εκληφθεί ως ‘καπρίτσιο’ από μια θέση 

εξουσίας, ή ως τιμωρία. Όταν, μάλιστα, δεν υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης της 

ετερότητας, όταν το υποκείμενο είναι εγκλωβισμένο στον άξονα α-α’ του σχήματος L ή 

του κάτω ορόφου του γραφήματος της επιθυμίας, τότε το αίτημά του είναι ένα αίτημα 

στον άλλο για αναγνώριση του είναι. Κατά συνέπεια η παραπάνω ματαίωση 

εκλαμβάνεται ως άρνηση εκ μέρους του αναλυτή από τη θέση του ομοίου. Σε αυτή τη 

σύγκρουση με τον όμοιο βλέπουμε έναν μεγάλο αριθμό περιπτώσεων αρνητικής 

μεταβίβασης. 

Οι παραπάνω δομικές αποσαφηνίσεις που μας υποβάλλει το γράφημα αποτελούν μια 

σταθερή βάση για να θέσουμε τα δύο επόμενα, θεμελιώδη για την κλινική ερωτήματα: 

Το πρώτο αφορά αυτό που ενεργεί στη θεραπεία. Θα λέγαμε, επιγραμματικά, ότι η 

θεραπεία επιτελείται στο μέτρο που μπορεί να παραχθεί κάτι στον επάνω όροφο του 

γραφήματος (G2).Αυτό ισχύει είτε πρόκειται για μια σαμανιστική τελετή είτε για 

ψυχανάλυση. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, το 

συμβολικό θα υποκαθίσταται από το φαντασιακό. Ο Άλλος θα παραμείνει ως ο θησαυρός 

των σημαινόντων, αλλά δεν θα αναχθεί στη διάσταση του σημαίνοντος (S(Ⱥ))40. 

Το δεύτερο ερώτημα αφορά τη θεραπεία των μετα-τραυματικών καταστάσεων και των 

ψυχώσεων με τον τρόπο που προτείνουν ο H. S. Sullivan ή ο T. Salmon στον 

αγγλοσαξονικό κόσμο, ή οι Davoine & Gaudillère στη Γαλλία. (Οι αναφορές αυτές 

αποτελούν κάποια ενδεικτικά, χαρακτηριστικά παραδείγματα.) Σε αυτές τις περιπτώσεις 

έχουν διαρραγεί τα θεμέλια του Άλλου ως εγγυητή του λόγου (ή ο Άλλος δεν έχει 

συγκροτηθεί, ελλείψει τέτοιων εγγυήσεων.) Το υποκείμενο δεν έχει την ‘επιλογή’ του 

επάνω ορόφου του γραφήματος (G2) και βρίσκεται εγκλωβισμένο στον κάτω όροφο (G1). 

Οπότε αυτός που βρίσκεται στη θέση του αναλυτή είναι μάταιο να περιμένει να 

συναντήσει τον θεραπευόμενο στον χώρο της μεταφορικότητας του λόγου. (Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, μάλιστα, θα μπορούσε να εκληφθεί από το εν λόγω υποκείμενο ως 

ταχυδακτυλουργός, ή και απατεώνας.) Αναγκαστικά, ο αναλυτής θα τον συναντήσει στον 

ορίζοντα του αιτήματος. Έχουμε τη γνώμη ότι αυτή είναι, ακριβώς, η έννοια της 

αμεσότητας και της εγγύτητας του Salmon41. Παράλληλα, όμως, στο μέτρο που είναι 

                                                             
40 Είναι σε αυτό το επίπεδο όπου μια θεραπευτική προσπάθεια μπορεί να πετύχει -ακόμη και αν 
βασίζεται σε ‘λανθασμένες’ υποθέσεις ή θεωρίες- ή ένα αναλυτικό εγχείρημα να αποτύχει. Είναι, 
ακριβώς, ως προς αυτό που ο χειρισμός της μεταβίβασης έχει πρωτεύουσα σημασία. 
41 Για παράδειγμα, εδώ μπορούμε να εντάξουμε και την ‘αυθεντικότητα’, όπως και την ‘άνευ όρων 
αποδοχής’ του εισηγητή της «Προσωποκεντρικής προσέγγισης » C. Rogers. 
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κάποιος αναλυτής, έχει στραμμένο το βλέμμα του στη δυνητικότητα μιας ανάδυσης στο 

συμβολικό πεδίο (G2). Σε αυτή τη δυνητικότητα βλέπουμε να αποσκοπεί η expectancy 

(προσδοκία ανάκαμψης) του Salmon.  

Αυτή η θεώρηση μας επιτρέπει έναν ειδικό χειρισμό των μετα-τραυματικών 

καταστάσεων. Στην προκειμένη περίπτωση τα εκφερόμενα του υποκειμένου δεν είναι 

φορείς μιας μεταφορικότητας του λόγου μέσα στην οποία κυκλοφορεί το συμβολικό. Οι 

εγγυήσεις του συμβολικού έχουν σπάσει. Το εκφερόμενο οφείλουμε να το εκλάβουμε 

κυριολεκτικά. Δεν επιδέχεται ερμηνείας. Αντίθετα, είναι ο αναλυτής ο οποίος καλείται να 

δώσει σημαίνοντα που φέρουν το συμβολικό και τα οποία θα εκπέσουν στο τέλος της 

θεραπείας
42.  

 

Κάποιες σκέψεις για τις επιπτώσεις του στρουκτουραλιστικού διαβήματος στην 

ψυχανάλυση 

Είδαμε παραπάνω, ενδεικτικά, κάποια κλινικά ζητήματα και τον τρόπο που αυτά 

αναδεικνύονται από την τοπολογία του γραφήματος της επιθυμίας. Ποια είναι, όμως, τα 

όρια μιας τέτοιας προσέγγισης; Οι σκέψεις που παραθέτουμε παρακάτω θα μπορούσαν να 

χωριστούν σε τρις άξονες: 

Καταρχάς θα σημειώσουμε ότι για πολλούς μελετητές της ιστορίας των ιδεών ο Lacan 

είναι μετα-στρουκτουραλιστής. Αυτό αντανακλά τη διαφορά που χωρίζει τη λακανική 

τοπολογία από τον στρουκτουραλισμό του Ferdinand de Saussure, αλλά και του Claude 

Lévi-Strauss. Ας σημειωθεί, επίσης, ότι ο Lacan προχώρησε πολύ μακριά την παραπάνω 

επεξεργασία, αφενός ως προς την επίπτωση [incidence] του συμβολικού και αφετέρου σε 

ότι φορά τη θέση του φαλλού στη δομή της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Έχουν άραγε 

εξαντληθεί τα όρια του δρόμου που ακολούθησε; 

Δευτερευόντως, θα επισημάνουμε μαζί με τον Lacan ότι η προσέγγισή του δεν επιφέρει 

‘αλλαγή παραδείγματος’ με την έννοια που δίνει σε κάτι τέτοιο ο Thomas Kuhn43. 

Σύμφωνα με την οπτική του τελευταίου, ως ‘επανάσταση’ θα βλέπαμε την επινόηση του 

ασυνειδήτου από τον Freud. Κάπως σχηματικά, θα λέγαμε ότι ο Lacan εφαρμόζει τις ιδέες 

και τα εργαλεία του στρουκτουραλισμού στη φροϋδική θεωρία. Ο ίδιος δεν παύει να το 
                                                             

42
 Ως παράδειγμα ενός τέτοιου συμβάντος βλέπουμε την ανάδυση της λέξης «Σέλεξ» στην περίπτωση της 

θεραπείας ενός ψυχωσικού παιδιού που εκθέτει η Μ. Ρουμελιώτου-Καλεώδη στο βιβλίο της: Σέλεξ. Περί 

παιδικής ψυχώσεως. Αθήνα, Εξάντας 2004, σ. 155-166. 
43 Kuhn, T.S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, University of Chicago 
Press. 
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επαναλαμβάνει. Ξαναδιαβάζει τον Freud με τον φακό της στρουκτουραλιστικής 

αφαιρετικότητας. Το προχώρημα που επιτυγχάνει σε ό,τι αφορά την εννοιολόγηση της 

φροϋδικής επινόησης μας δείχνει ακριβώς τη δυναμική αυτής της προσέγγισης. 

Τέλος, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι αυτός ο αφαιρετικός τρόπος σκέψης, ενώ μέσω 

των συνδέσεων που αναδεικνύει μας επιτρέπει μια πιο διεισδυτική ματιά στους ‘κόμβους’ 

που μελετά, ταυτόχρονα ενέχει τον κίνδυνο να μας απομακρύνει από τα δεδομένα της 

εμπειρίας μας, μέσα στη δαιδαλώδη γοητεία των νοητικών επαγωγών. Ως προς αυτό θα 

πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Freud, ο οποίος προτάσσει τα δεδομένα της 

κλινικής εμπειρίας, ακόμη και όταν αυτή τον φέρνει σε αμηχανία σε σχέση με τη θεωρία 

του. Έτσι το στρουκτουραλιστικό corpus θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πυξίδα που 

μας βοηθάει να προσανατολιστούμε μέσα στα δεδομένα που μας παρέχει η κλινική. Αλλά 

μια πυξίδα σε έναν χώρο –με την τοπολογική του έννοια- όπως αυτός της ψυχανάλυσης 

δεν μπορεί να είναι καθοδηγητική. Αντίθετα, οφείλει να είναι συμβατή με την ουσιώδη 

ιδιότητα αυτού του χώρου, την ‘Nachträglichkeit’ (ας μας επιτραπεί να την ονομάσουμε 

‘εκ των υστέρων δυνητικότητα’). Έτσι μπορούμε να αναγνωρίσουμε ‘κομβικά συμβάντα’ 

και να αντιληφθούμε κάτι από αυτό που συμβαίνει σε χώρους που σε διαφορετική 

περίπτωση θα μας ήταν απροσπέλαστοι.  

 

 

 


