
Abstract: In this essay I will attempt to outline what in Lacan’s work is referred to as New Symptoms. The 
question concerning the cause of pain and happiness in regards to the human condition is a crucial one, mul-
tiply asked throughout history. 

Psychoanalysis is par excellence the theoretical field which reflected upon this matter and provided us with 
its own unique answer. Since the Freudian discovery of the unconscious, the human subject found itself in a 
quite awkward position. The conception of the psychic symptom, which led to the birth of the clinic, led to a 
dethronisation of the human subject in reference to its absolute control over the natural and social dimension, a 
view widely established during modernity. This way, psychoanalysis smoothed the way for integrating psycho-
pathology in a daily manner. The so-called symptom, psychoanalysis’ cornerstone, became a commonplace, 
leading to a shift of the classic dichotomy of the normal versus the pathological.

More specifically, Freud’s later work offered a fresh perspective, which aimed at the study and evaluation 
of the social bond through a psychoanalytical lens. In books such as Totem and Taboo, Civilization and its 
Discontents and Beyond the Pleasure Principle, Freud attempts to answer the ancient inquiry we posed in the 
beginning “What makes people unhappy?”. Freud noticed that even though society has achieved great tech-
nological and scientific upheaval, life still seemed filled with pain and misery. During his attempt to answer this 
question, he encountered multiple socio-anthropological challenges, which led his studies beyond the couch. 

Many years later, French psychoanalyst Jacques Lacan, will famously “return to Freud” in order to reiterate 
the initial inquiry of why civilization is a great source of discontent and psychic symptoms. In the aftermath of 
the events of May 1968 in France, Lacan will write in regards to the social bond, as such that is constructed 
beyond the Oedipal complex. He will develop his own clinique and leave behind an abundance of seminars 
and texts, concerning the matter. Drawing from Lacan’s later work we will outline the emergence of new 
symptoms that do not fall under the classic clinical categories of neurosis, psychosis and perversion. Lacan’s 
later seminars provide us with five Discourses, in the form of the matheme, as to understand new symptoms 
in relation to the social bond.
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Περίληψη: Στην παρούσα  εργασία θα επιχειρηθεί μια σκιαγράφηση αυτών που στα ύστερα γραπτά του 
Lacan καλούνται Νέα Συμπτώματα. Το ερώτημα σχετικά με το τι προκαλεί τον πόνο και την ευτυχία 
στους ανθρώπους είναι ένα κρίσιμο ερώτημα που έχει τεθεί πολλάκις στην ανθρώπινη ιστορία. Η 
ψυχανάλυση, ο κατεξοχήν κλάδος που διερωτήθηκε σχετικά με την οδύνη των ανθρώπων, έδωσε 
τη δική της πρωτότυπη απάντηση. Εκκινώντας από την φροϋδική ανακάλυψη του ασυνειδήτου, το 
υποκείμενο βρέθηκε σε μια αμήχανη θέση. H κρίσιμη ανακάλυψη του ψυχικού συμπτώματος, η οποία 
οδήγησε στη γένεση της κλινικής, εκθρόνισε το υποκείμενο από τη θέση του απόλυτου ελέγχου 
επί του κόσμου. Θέση που είχε νομιμοποιηθεί κατά τη νεωτερικότητα. Έτσι, η ψυχανάλυση άνοιξε 
το δρόμο για την ένταξη της ψυχοπαθολογίας μέσα στην καθημερινή μας ζωή και το σύμπτωμα, ο 
ακρογωνιαίος λίθος της ψυχανάλυσης, έγινε κοινοτοπία, πράγμα που συνέβαλλε στη μετατόπιση της 
γραμμής μεταξύ παθολογικού και κανονικού. 

Ειδικότερα, τα ύστερα γραπτά του Freud μας παρείχαν μια νέα ματιά, η οποία στόχευε στη 
μελέτη και κατανόηση του κοινωνικού δεσμού μέσω του ψυχαναλυτικού βλέμματος. Σε κείμενα 
όπως το Τοτέμ και Ταμπού, η Δυσφορία μες στον Πολιτισμό, Πέραν της Αρχής της Ηδονής, ο Freud 
προσπαθεί να απαντήσει  στο πανάρχαιο ερώτημα που θέσαμε στην αρχή: «τι κάνει τους ανθρώπους 
να δυστυχούν;». Παρά την τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη, παρατηρούσε ο Freud ότι η ζωή 
των ανθρώπων έμοιαζε ακόμα οδυνηρή. Απάντησε αυτό το ερώτημα, πολλαπλά, οδηγώντας την 
ψυχαναλυτική θεωρία πέραν του ντιβανιού, σε ύδατα ανθρωπολογικά και κοινωνιολογικά. Πολλά 
χρόνια αργότερα, ο Γάλλος ψυχαναλυτής Jacques Lacan θα “επιστρέψει στον Freud” και θα ασχοληθεί 
και με το ερώτημα αυτό, προσπαθώντας εκ νέου να απαντήσει στο γιατί ο πολιτισμός μας είναι πηγή 
συμπτωμάτων. 

Στον απόηχο του Γαλλικού Μάη, ο Lacan θα μιλήσει για τον κοινωνικό δεσμό, ως τέτοιο που 
συγκροτείται “πέραν του Οιδίποδα”. Θα αναπτύξει τη δική του κλινική και θα αφήσει πίσω του μια 
πληθώρα κειμένων, άξιων για μελέτη για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αφουγκραστεί αυτά τα 
ερωτήματα. Αντλώντας από τα παραπάνω, θα σκιαγραφήσουμε το αρχικό ερώτημα το οποίο αφορά 
την ανάδυση νέων συμπτωμάτων που εκπίπτουν των κλασικών κατηγοριών: νεύρωση, ψύχωση, 
διαστροφή. Το ύστερο λακανικό έργο μάς παρέχει μια πρωτότυπη τυποποίηση πέντε Λόγων (discours-
es), προκειμένου να συνδέσουμε τα νέα αυτά συμπτώματα με το σύγχρονο κοινωνικό δεσμό. Είναι 
κατανοητό ότι μια θεωρία, η οποία αξιώνει για τον εαυτό της μια περατότητα και μια “κλειστότητα” όσον 
αφορά αυτά που καλείται να απαντήσει, είναι καταδικασμένη να εμπλακεί σε μια αυτοαναφορικότητα, 
παρά σε μια διαλεκτική όσον αφορά τα ενδεχόμενα “τυφλά” της σημεία. Έτσι, η εργασία φιλοδοξεί 
περισσότερο να ανοίξει ένα γόνιμο διάλογο προβληματισμού, παρά να δώσει οριστικές απαντήσεις 
στα ερωτήματα που θέτει. 

Νέα Συμπτώματα
Μαρία - Αθανασία Μπιτσαρά 
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Στον Γ.Ε., για την έμπνευση.

Ο κοινωνικός δεσμός: τέσσερις συν ένας Λόγοι
Στο βιβλίο του Δυσφορία στον Πολιτισμό, ο Freud κάνει μια απόπειρα αναζήτησης 
της σχέσης του υποκειμένου και του κοινωνικού δεσμού. Προκειμένου να αναχθεί 
από το ατομικό στο κοινωνικό, ο Freud κάνει μια αναλογία μεταξύ συλλογικού και 
ατομικού Υπερεγώ. Ο πολιτισμός πρέπει να πασχίσει για να θέσει όρια στις επιθε-
τικές ενορμήσεις των ανθρώπων, για να αναχαιτίσει μέσω αντιδραστικών σχημα-
τισμών τις εξωτερικεύσεις του. Έτσι εξηγείται η χρήση μεθόδων που ωθούν τους 
ανθρώπους σε ταυτίσεις και στοχοανεσταλμένες σχέσεις αγάπης, έτσι ο περιορι-
σμός της σεξουαλικής ζωής και έτσι η ιδανική εντολή να αγαπάς τον πλησίον ως 
σεαυτόν, που, όντως, εξηγείται από το γεγονός ότι τίποτε άλλο δεν αντιβαίνει τόσο 
πολύ στην αρχέγονη ανθρώπινη φύση.1 Ο άνθρωπος, ισχυρίζεται ο Freud, γίνεται 
νευρωτικός με την είσοδο στον πολιτισμό. Αυτό που εννοούσε, στην πραγματικότη-
τα, αφορούσε την επιταγή του πολιτισμού προς το Υποκείμενο να παραιτηθεί από 
ένα ενορμητικό στοιχείο της απόλαυσής του, να πειθαρχήσει δηλαδή στην άμεση 
ικανοποίηση της ενόρμησης. Αυτό, κατά τον Freud, επιτυγχανόταν μέσω μετουσίω-
σης, για παράδειγμα στη τέχνη, ή μέσω της εργασίας ή ακόμα και της εκπαίδευσης. 

Η κοινωνία που περιέγραφε ο Freud ήταν μια κοινωνία νευρωτικών με πολύ συγκε-
κριμένα χαρακτηριστικά. Το σύμπτωμα θεματοποιήθηκε στις παρυφές του φυσιολο-
γικού και του παθολογικού, καθώς αποτελούσε ένα μέσο συμβιβαστικής επίλυσης 
ψυχικών απωθήσεων, οι οποίες προκαλούνται στη βάση της εισόδου μας στον πο-
λιτισμό. Το όνειρο, η παραλεξία, η παραπραξία και το ευφυολόγημα συνιστούν μια 
έκφραση της ασυνείδητης απωθημένης νευρωσικής επιθυμίας. Με έναν ορισμένο, 
δηλαδή, τρόπο, το σύμπτωμα, μαζί με τα υπόλοιπα μορφώματα του ασυνειδήτου, 
συνιστούν για το υποκείμενο έναν τρόπο εκπλήρωσης μιας ικανοποίησης, ο οποίος 
υπακούει στην Αρχή της Ηδονής. Στο ύστερο έργο του αναπτύσσει μια αρχή που είναι 
πέραν της αρχής της ηδονής και με τη βοήθεια αυτής, στοιχειοθετεί το σύμπτωμα ως 
μια διαδικασία η οποία παρέχει ταυτόχρονα οδύνη και ευχαρίστηση στο Υποκείμενο. 

Η λακανική επιστροφή στον Freud στοιχειοθετήθηκε μέσω της τριαδικής τοπολογίας 
(Πραγματικό, Συμβολικό, Φαντασιακό), μέσω της οποίας o Lacan αφηγήθηκε την Οιδι-
πόδεια προβληματική. Όπως ο Freud, τοποθέτησε τη νεύρωση σαν τρόπο άρθρωσης 
ενός αιτήματος, το οποίο χαρακτηρίζει την κατεύθυνση της επιθυμίας του υποκειμέ-
νου. Στο πρώτο και δεύτερο μέρος του λακανικού corpus2, ο Γάλλος ψυχαναλυτής δίνει 
έμφαση στο Συμβολικό, μετατόπιση την οποία βλέπουμε από το 17ο Σεμινάριο και μετά. 

1  Freud (2013): σ. 78.
2  Πρόκειται για ένα εύρος κειμένων που εκτείνεται από το 2ο έως και το 17ο Σεμινάριο.
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Ο Lacan διέβλεψε στην εποχή του μια αντιφατική τάση, την οποία μπορούμε να 
παρατηρήσουμε στο σύγχρονο κοινωνικό δεσμό. Αυτή αφορούσε την ανάδυ-
ση υποκειμένων, των οποίων το σύμπτωμα δεν αρθρωνόταν μέσα από τις κλα-
σικές κατηγορίες της ψυχαναλυτικής κλινικής: υστερία, ιδεοψυχαναγκασμός, 
φοβία, ψύχωση και διαστροφή. Μια πιθανή αιτιολογία αφορά το γεγονός ότι αφε-
νός ο σύγχρονος πολιτισμός επιβάλλει την παραίτηση από τα ενορμητικά αντι-
κείμενα (α)3, αφετέρου «το άτομο βαδίζει με στόχο την άμεση ικανοποίηση της 
ενόρμησης, χωρίς να θέλει να πληρώσει το τίμημα για την επιθυμία του».4 Προ-
κειμένου να κατανοήσει τη νέα συμπτωματολογία της κλινικής, ο Lacan στοι-
χειοθέτησε τέσσερις Λόγους (discourses), προκειμένου να αναδείξει ότι πλέ-
ον η κλινική πρέπει να προσανατολιστεί πέραν της Οιδιπόδειας σύλληψης. 

Οι Λόγοι τυποποιούνται στη μορφή μαθημίου (mathéme) και ορίζονται ως: λόγος 
του κυρίου, λόγος του πανεπιστημίου, υστερικός λόγος και αναλυτικός λόγος. Η αρ-
χιτεκτονική τους διέπεται από μια συνδυαστική τεσσάρων όρων κατανεμημένων σε 
τέσσερις θέσεις, σύμφωνα με έναν κανόνα περιστροφικής μετάθεσης κατά ένα τε-
ταρτημόριο, αποκλείοντας τις αντιμεταθέσεις. Υπό αυτούς τους περιορισμούς, οι 24 
δυνατοί συνδυασμοί περιορίζονται σε τέσσερις.5Οι θέσεις καταλαμβάνονται από τις 
εξής μεταβλητές: S1 (το κύριο σημαίνον), S2 (le savoir, η γνώση), a (objet petit a), 
$ (το διαγραμμένο υποκείμενο). Η κάθε θέση αποτελεί και μια διαφορετική εννοιο-
λογική συνισταμένη. Αυτές είναι: ο φορέας ή δρων (το κύριο σημαίνον ή αυτός που 
εκφέρει το Λόγο), ο Άλλος (εκεί όπου απευθύνεται ο Λόγος), η παραγωγή (αυτό που 
προκύπτει από τον Λόγο) και η Αλήθεια (αυτό που πραγματικά αρθρώνει ο Λόγος). 
Θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τους τέσσερις Λόγους συνοπτικά, προκειμένου 
να συλλάβουμε τη λακανική αντίληψη για το κοινωνικό δεσμό, εκκινώντας από το 
λόγο του κυρίου, καθώς ο Lacan «εκεί εντοπίζει την αρχαιότερη μήτρα αποκρυ-
στάλλωσης του κοινωνικού δεσμού (lien social)».6 Ο λόγος του κυρίου συμβολίζεται 
ως εξής:

3  Το ενορμητικό αντικείμενο α ή αλλιώς objét petit à εισάγεται από νωρίς στη λακανική θεωρία, αλλά αναπτύσσεται 
περισσότερο στα ύστερα έργα του Lacan. Η θεωρία του μικρού αντικειμένου α είναι σύνθετη και δεν δύναται να αναλυθεί 
εκτενώς στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Θα αρκεστούμε στην οριοθέτησή του ως το ενορμητικό στοιχείο που δημιουρ-
γείται ως υπόλειμμα με την είσοδο στο Συμβολικό.
4  Περτέση (2006): σ. 112.
5  Lacan (2014).
6  Αυτ., σελ. 11.
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Ο  λόγος του κυρίου βασίζεται την εγελιανή διαλεκτική Κυρίου – Δούλου. Ο κύριος 
(S1) απευθύνεται στο δούλο (S2), θέτοντάς τον στην υπηρεσία του. Η παραγωγή 
αυτής της διαδικασίας είναι το μικρό αντικείμενο α. Το αντικείμενο μικρό α συμ-
βολίζει την υπεραξία που καρπώνεται ο Κύριος από την εργασία του Δούλου. Η 
αλήθεια του διαγραμμένου υποκειμένου στη κάτω αριστερή θέση, συμβολίζει την 
πραγματικότητα της σχέσης Κυρίου – Δούλου. Ο Κύριος, σύμφωνα με το περίφημο 
χωρίο, μην έχοντας κατακτήσει τη τεχνογνωσία που έχει κατακτήσει ο Δούλος από 
την εργασία του, δεν έχει έρθει σε επαφή με τη γνώση της έλλειψής του. O Lacan 
αναδιατυπώνει: ο Κύριος έχει έρθει σε επαφή με την έλλειψή του, αλλά την απωθεί 
και καθηλώνεται σε μια φαντασίωση πληρότητας. Θεωρεί ότι το προϊόν του Δούλου 
τού ανήκει: «Ο κύριος επιτρέπει στον Άλλο (τον υπηρέτη), να είναι φορέας αυτής 
της γνώσης, που ο ίδιος απεχθάνεται και της οποίας τις συνέπειες θέλει να συγκαλύ-
ψει, επειδή “δεν θέλει να την ξέρει”. Ως συμβολικά ευνουχισμένος, εμφανίζεται ως 
εκείνος που θυσιάστηκε (γνώρισε νικηφόρα τη βία, το πρόσωπο του θανάτου) και 
“πλήρωσε” για τους άλλους, που δεν είχαν αυτήν την εμπειρία. Έτσι, θεμελιώνει την 
τάξη, την ενότητα και την ειρήνη στην παραδοσιακή κοινότητα µέσω του χαρίσµατός 
του και γι’ αυτό γίνεται αντικείµενο της λατρείας των άλλων. Ο κύριος δεν κατέχει 
µια πραγµατική δύναµη, αλλά µια τυπική (θεσµική) εξουσία επάνω στον Άλλο, µέσω 
της εκμετάλλευσης και της αλλοτρίωσής του, στον οποίον επιβάλλει να εργάζεται 
γι’ αυτόν. Στο βαθµό που λειτουργεί ως φετίχ και αντικείµενο του θαυµασµού, εξα-
ναγκάζει, στην παραδοσιακή κλειστή κοινότητα, τον Άλλο να παράγει µερικώς ένα 
έργον μετουσίωσης. Έτσι, συνεισφέρει μερικώς στο έργον πολιτισµού. Εδώ διαφαί-
νεται ο διφορούμενος χαρακτήρας κάθε Λόγου».7 Από τη σκοπιά του Δούλου, ο 
Κύριος μοιάζει, όπως και στο εγελιανό χωρίο - όπως το αναπτύσσει ο A. Kojéve - να 
κατέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης, δηλαδή τη φαλλικότητα σε λακανική ορολογία 
και επιθυμεί να τον φονεύσει. Γνωρίζει, όμως, μέσω της ίδιας του της επαφής με την 
εργασία - τη μάχη για τη ζωή και το θάνατο - την αδυνατότητα της πληρότητας της 
φαλλικότητας. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, το μικρό αντικείμενο α, που 
τίθεται εκτός σημαίνουσας αλυσίδας, απαιτείται αέναα από τον Κύριο και η αλήθεια 
του παραμένει η αλήθεια ενός υποκειμένου διχασμένου ανάμεσα στα σημαίνοντα 
και σε μια έλλειψη που του διαφεύγει.

Με μια στροφή προς τα δεξιά στο βασικό σχήμα του Λόγου του Κυρίου, προκύπτει ο 
Λόγος της Υστερικής. Τυποποιείται ως εξής:

7  Λίποβατς (2005): σ. 33.
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Ο Λόγος της Υστερικής προκύπτει ως αντίδραση στο Λόγο του Κυρίου. Όπως 
μας πληροφορεί και η λακανική κλινική για την υστερία και την έναρξη μιας ανά-
λυσης μέσω της υστερικοποίησης του υποκειμένου, το υποκείμενο, διχασμένο στα 
σημαίνοντα του Άλλου, εγκαλεί το κύριο σημαίνον να το προσδιορίσει, να αποδώ-
σει νόημα στην απόλαυσή του, προϋποθέτοντας ότι κατέχει μια γνώση που για το 
ίδιο είναι απρόσιτη: «Η υστερική ζητά από τον κύριο να αναγνωρίσει εκείνο που 
αυτή θέλει. Ο κύριος θα παραγάγει σημαίνοντα (S2), αυτά όμως θα αποτυγχά-
νουν πάντοτε να ορίσουν «τι θέλει η γυναίκα» (que veut la femme). Η γυναικεία 
απόλαυση παραμένει έτσι ασύλληπτη για (από) τη γλώσσα: γι’ αυτό η αλήθεια 
της υστερικής είναι το αντικείμενο α, το ανεπανόρθωτα χαμένο αντικείμενο».8 

Με μια ακόμη δεξιόστροφη κίνηση προκύπτει ο Λόγος του αναλυτή. Η ουσία 
του Λόγου του αναλυτή είναι ότι γίνεται αίτιο επιθυμίας - μέσω της μεταβιβαστι-
κής σχέσης - για τον αναλυόμενο. Η σχέση αυτή φέρνει σε επαφή τον αναλυό-
μενο με τα κύρια σημαίνοντα που τον έχουν καθορίσει (S1) και αυτά παράγει 
μέσω της ομιλίας του στην ανάλυση. Η αλήθεια (S2) ανήκει στον αναλυτή, η οποία 
εάν γίνει γνωστή, μετατρέπει το Λόγο του αναλυτή στο Λόγο του Πανεπιστημίου.  

Ο Λόγος του Πανεπιστημίου έχει τη θέση αυτού που εγκαλεί τη γνώση (S2). Η έγκλη-
ση απευθύνεται σε άτομα χωρίς καμία ουσιαστική ιδιότητα και γι’ αυτό συμβολίζονται 
με το μικρό αντικείμενο α. Η αυθεντία του Λόγου του Πανεπιστημίου, συμβολίζεται 
από τον Lacan διττά στο πρότυπο αυτού του Λόγου. Αφενός, το S2, η γνώση, τίθεται 
στη θέση του δρώντος και αφετέρου η «κρυμμένη» αλήθεια, στην κάτω  αριστερή  
θέση,  είναι  το  κύριο  σημαίνον  S1.  Ο  Λόγος  του Πανεπιστημίου «υποχρεώνει τον 
Άλλο να αισθανθεί ως υποκείµενο την έλλειψή του. Το ίδιο ισχύει και για τον δρώντα, 
που δεν είναι τίποτ’ άλλο από συσσωρευμένη γνώση (και ιδιοκτησία, αυθεντία) S2. 
Η ιδιαιτερότητα αυτού του Λόγου έγκειται στο ότι εδώ το απωθημένο σηµαίνον S1 
λειτουργεί και ως πρότυπο ταύτισης. Έτσι, δηµιουργείται φαινοµενικά η εντύπωση 
ότι τα πανεπιστήµια είναι οι φύλακες της γνώσης των «µεγάλων συγγραφέων» και 
γι’ αυτό οι τελευταίοι γίνονται το σηµείο αναφοράς της «αληθούς γνώσης». Όµως, 
αυτός ο Λόγος απαγορεύει την επιπλέον µετουσίωση που ανήκει αποκλειστικά στις 
αυθεντίες. Έτσι, αυτός ο Λόγος δεν αφήνει ούτε τον δρώντα ούτε τον Άλλο να έχει 
πρωτογενή πρόσβαση στη µετουσίωση και αυτό συσχετίζεται µε τη µερική αποτυχία 
κάθε παιδαγωγικής και µαθησιακής µεθόδου, εφόσον το ιδεώδες είναι ανέφικτο. Η 
αποτυχία και η ανηµπόρια αυτή εκδηλώνεται ως έλλειψη, ως το βάραθρο στο οποίο 
χάνεται το υποκείµενο, όταν πιστεύει ότι οφείλει να υπο-θέτει έναν δηµιουργό, αυ-
τουργό της γνώσης. Ο δρων εδώ υποχρεώνει τον Άλλο να κάνει την εµπειρία της 
“έλλειψής” του, γιατί η µετουσιωµένη γνώση (το γραπτό κείµενο), που έχει ιδιοποι-
ηθεί ο δρων, είναι αδύνατον να μεταδοθεί στον Άλλο. Αυτός που θέλει να µάθει, 
πρέπει ο ίδιος να µάθει να εργάζεται µε τα κείµενα για να µάθει. Η αλήθεια αυτού 
του Λόγου είναι το απωθηµένο σηµαίνον S1 του Νόµου, που λειτουργεί ως ένα τυ-
ραννικό υπερ-εγώ και παράγει µίσος. Ο καθένας µισεί τον Άλλον εδώ, γιατί τον υπο-

8  Sánchez Estop (2010): σ. 8.
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ψιάζεται ότι “δεν ξέρει αρκετά”. Ωστόσο, οι θεσµοί της γνώσης, που µεταφέρουν µια 
ήδη συγκροτηµένη γνώση (ως “έργον”, ως το “γράµµα”), δεν αποκλείουν µια κριτική 
σκέψη, και αντιτίθενται στο Λόγο του κυρίου, του άμεσου κυρίαρχου».9Ο λόγος του 
Πανεπιστημίου συμβολίζεται ως εξής:

Ο πέμπτος Λόγος: ο Λόγος του καπιταλιστή

Ο Lacan αναπτύσσει έναν πέμπτο Λόγο, στον οποίο αποδίδει άμεσο συσχετισμό με την 
ανάδυση των νέων συμπτωμάτων. Αυτός είναι ο Λόγος του Καπιταλιστή. Αν ο Hegel 
αναδείκνυε στη διαλεκτική Κυρίου - Δούλου τη θετική όψη της εργασίας, μέσω της οποί-
ας παράγεται ο πολιτισμός και αποτελεί πηγή δημιουργικότητας για το δούλο, ο Marx 
μπόρεσε να δει μέσω της Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας ότι η αξία του προϊόντος 
που παράγεται, κάθε άλλο παρά ισότιμη είναι με αυτό που επιστρέφεται στο δούλο. 

Ο Λόγος του Καπιταλιστή σηματοδοτεί μια αντιστροφή σε σχέση με την εποχή του 
Freud, όπου ο πολιτισμός επιτάσσει να απολέσει για πάντα ένα τμήμα της απόλαυ-
σής του. Στο σχήμα του Lacan μπορούμε να διαβάσουμε τη σύγχρονη επιταγή
«Απόλαυσε!». Αυτή η επιταγή συνιστά μια μετατόπιση από την απαγόρευση του Πα-
τέρα, σε μία προτροπή προς αναζήτηση όλο και περισσότερο εντασιακών μορφών 
απόλαυσης. Σχηματικά, έχουμε μια επιστροφή στο Μητρικό Άλλο, όπου το Όνομα 
- του - Πατρός διακλείεται. Η ψυχική περίοδος του Μητρικού Άλλου παραπέμπει 
σε  μια τοπολογική σύνθεση Πραγματικού - Φαντασιακού, όπου δεν έχει τελεστεί 
η συμβολοποιητική διαδικασία δια μέσου της Πατρικής Μεταφοράς. Στη σύγχρονη 
εποχή, διαβλέπει ο Lacan την κατάρρευση των κύριων σημαινόντων (S1), όπως για 
παράδειγμα της Θρησκείας, της έννοιας του Θεού, ολόκληρων δομών σημαινόντων, 
όπως αρθρώνονται μέσω της πατριαρχικής οικογένειας, αλλά και των μεγάλων αφη-
γήσεων που σημάδεψαν τη νεωτερικότητα. Το υποκείμενο ($) υπό την αιγίδα της 
απόλαυσης του Μητρικού Άλλου, καλείται να καταναλώσει εμπορεύματα (S2). Αυτό 
δεν έχει το αποτέλεσμα της πλήρωσης που προσδοκά το υποκείμενο (α) και έτσι ο 
κύκλος κατανάλωσης επανεκκινείται. Στη θέση της «κρυμμένης αλήθειας» βρίσκε-
ται η κατηγορική προσταγή (S1) που αρθρώνεται ως παρότρυνση για συνεχόμενη 
απόλαυση. Ο τύπος που στοιχειοθετεί ο Lacan είναι ο εξής: 

9  Λίποβατς (2005): σ. 34.
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Στη λακανική προβληματική βρίσκουμε συγγένειες με την αντίστοιχη φουκωϊκή. Η 
σταδιακή υπονόμευση των κύριων σημαινόντων (S1) αντιστοιχεί στην φουκωϊκή κρι-
τική των θεωριών που τοποθετούν την εξουσία μονοσήμαντα σε κάθετη διάσταση, 
συγκεντροποιημένη και συμπυκνωμένη σε ένα μακροεπίπεδο. Παραδείγματος χάριν 
κράτος, το Κόμμα, Νόμος, Θεός, κ.ο.κ. Ο κοινωνικός δεσμός, πλέον, δεν υπόκειται σε 
μια κατηγορική προσταγή απαγόρευσης και εγγράφεται μέσω τεχνολογιών διακυβέρ-
νησης πάνω στο Πραγματικό του σώματος (βιοπολιτική). Οι θεωρίες που ανέπτυσσαν 
την προβληματική του κοινωνικού δεσμού στη βάση κυρίων σημαινόντων, αντιστοιχούν 
σε μια εποχή που πλέον έχει παρέλθει, μια εποχή που ανήκει στο Λόγο του Κυρίου. 

Τα νέα συμπτώματα τα οποία παρατηρούμε στο σύγχρονο κοινωνικό δεσμό, συσχε-
τίζονται άμεσα με τη συνθήκη της συνεχόμενης, αέναης απόλαυσης που αναφέραμε 
παραπάνω και ανήκουν στο σύμπαν του Λόγου του Καπιταλιστή:
«Γνωρίζουμε ότι η επιθυμία δεν είναι ταυτόσημη με την ενόρμηση, ενέ-
χει όμως και έναν ενορμητικό χαρακτήρα, ο οποίος αν δεν αναγνωριστεί και 
κατ’ επέκταση δεν επεξεργαστεί, εμφανίζεται υπό μορφή υπερ-απόλαυσης 
(plus de jouir)».10 Παραδείγματα αυτών των νέων συμπτωμάτων αφθονούν. 

Χαρακτηριστικό νέο κοινωνικό σύμπτωμα αποτελούν οι καταναλωτικές τάσεις με 
στοιχεία ψυχαναγκασμού. Το υποκείμενο αγοράζει συνεχόμενα όλο και νεότερα 
μοντέλα διαφόρων τεχνουργημάτων, χωρίς ποτέ το εμπόρευμα να καταφέρει να 
εκπληρώσει την υπόσχεση μιας κατάστασης πλήρους απόλαυσης (jouissance). Αντί-
στοιχο παράδειγμα αποτελεί η αβίαστη συμμετοχή σε καταστάσεις πλήρους έκθεσης 
των προσωπικών στοιχείων της ζωής του υποκειμένου, μέσω ναρκισσιστικών αναδι-
πλώσεων, στο πλαίσιο της επικράτησης μιας «ψηφιακής ζωής», στα social media 
ή επαρκώς σκηνοθετημένων talent shows. Τα πεδία αυτά δομούνται στη βάση του 
εικονο-φαντασιακού και οδηγούν στην κατασκευή προφίλ, στα οποία το υποκείμενο 
έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει μια ιδεατή εικόνα του εαυτού του, ενισχύοντας 
περαιτέρω τάσεις ναρκισσισμού και επιθετικότητας ανάμεσα σε μικρούς άλλους 
(α). Η συνεχής προσπάθεια του υποκειμένου να ανταποκριθεί στην προσταγή της 
απόλαυσης ευθύνεται ακόμα για την αυξανόμενη συχνότητα φαινομένων αγχωδών 
διαταραχών και κατάθλιψης. Η αδυναμία της απόλαυσης ταυτίζεται με την αποτυ-
χία και το υποκείμενο συχνά στρέφεται σε πρόσκαιρες θεραπείες, είτε μέσω αγχο-
λυτικών, είτε θεραπειών που υπόσχονται μια προσωπική, εξατομικευμένη γαλήνη. 

10  Περτέση (2006): σ. 112.
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Στη γενικότερη υποχώρηση του Συμβολικού, όπως αυτή εκφράζεται με την υπο-
βάθμιση των κυρίων σημαινόντων, το υποκείμενο απορρίπτει πλέον τη δόμηση της 
ταυτότητάς του στη βάση μεγάλων αφηγήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο σύγχρο-
νος κοινωνικός δεσμός να διέπεται από έντονα στοιχεία κυνισμού. Τέτοιου είδους 
υποκείμενα δρουν στη βάση του ατομικού τους συμφέροντος, έχοντας απολέσει την 
πίστη στην αποτελεσματικότητα ή την αλήθεια μεγάλων ιδεολογιών. Από τη στιγμή 
που στο χώρο του κοινωνικού εκλείπει ο Μεγάλος Άλλος, ως ρυθμιστικός παράγο-
ντας της υποκειμενικής ταυτότητας, η ταυτότητα του υποκειμένου γίνεται ασταθής. 
Έτσι, απορρέει ένας ραγδαίος πολλαπλασιασμός ταυτοτήτων στη βάση της σεξου-
αλικής απόλαυσης και του σεξουαλικού προσανατολισμού: «Ποιο είναι το καθεστώς 
του φύλου και της διαφοράς των φύλων στον αρχόμενο 21ο αιώνα; Το λυκόφως 
της πατριαρχίας και των σεμνότυφων αγκυλώσεών της, η προϊούσα αποσύνθεση 
των ιστορικών κοινωνιών από την επέλαση της νεοφιλελεύθερης βαρβαρότητας, ο 
κατακερματισμός του συμβολικού σε ιδιώματα και εφήμερες νόρμες, στη σκιά της 
απερίσταλτης όσο και ακυβέρνητης εγχειρηματικότητας του λόγου της επιστήμης, 
δε θα μπορούσαν να μην έχουν σαρωτικές επιπτώσεις στη μορφολογία των ταυτο-
τήτων φύλου, υποβάλλοντας σε κρας τεστ τον πυρήνα της έμφυλης διαφοράς».11 
Τέλος, οι κοινωνικές διαμαρτυρίες παρουσιάζουν μια αντίφαση. Από τη μία μεριά, 
υπάρχουν πολιτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες αρθρώνονται γύρω από την αναγνώ-
ριση των επιμέρους ταυτοτήτων, στο πλαίσιo ενός νομικού τύπου δικαιωματισμού. 
Στον αντίποδα παρατηρούμε διαρκώς αυξανόμενες τάσεις εμφάνισης κινημάτων, 
τα οποία δεν αρθρώνονται γύρω από ένα ορισμένο αίτημα προς τον Άλλον, αλλά 
εμπλέκονται σε μια καταστροφική βία, η οποία δεν μοιάζει να έχει ουσιαστικό αντί-
κρυσμα.

11  Βεργέτης σ. 5.
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Επίλογος
 Προσπαθήσαμε να δείξουμε μέσω της εργασίας αυτής το πώς αναδύονται νέες 
υποκειμενικότητες στον κοινωνικό ορίζοντα, με άξονα τη λακανική ψυχανάλυ-
ση. Είναι βέβαιο πως πρόκειται περί απόπειρας και όχι ολοκληρωμένης συζή-
τησης περί του θέματος, καθώς κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε την άμεση επαφή 
με την κλινική. Παρόλα αυτά, η εργασία αξιώνει να δώσει κάποια βασικά σημεία 
γύρω από τα οποία μπορεί ο/η μελλοντικός/ή αναγνώστης/τρια να κινηθεί, προ-
κειμένου να αποκτήσει μια σφαιρικότερη αντίληψη όσον αφορά τις θεμελιακές 
αναλυτικές κατηγορίες της ψυχανάλυσης στο ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Η φροϋδική ψυχανάλυση αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστικά επεξεργασμένη θε-
ωρία για τον ανθρώπινο ψυχισμό και συνεχίζει να αποτελεί ένα καίριο σημείο 
αποτίμησής του. Πλέον ο «φροϋδισμός» δεν λογίζεται μόνον εντός των ορί-
ων που θέτουν τα γραπτά του Freud και έτσι οι περισσότερες ψυχοθεραπεί-
ες έχουν συχνά κοινή μεθοδολογική συγγένεια με την ψυχαναλυτική πρακτική. 

Η λακανική ψυχανάλυση έδωσε με την πάροδο των χρόνων το δικό  της στίγμα 
όσον αφορά την εξέλιξη τόσο της ίδιας της θεωρίας, όσο και τη σύνδεσή της με 
χειραφετητικά κινήματα. Ο Jacques Lacan, επανατοποθετώντας το ασυνεί-
δητο εκεί που θεωρούσε ότι βρίσκεται, στη γλώσσα σαν δομή, θεώρησε ότι του 
έδωσε μια πραγματικά φροϋδική ταυτότητα. Μεθοδολογικά, η κίνηση αυτή του 
Lacan έφερε το βάρος της εκκοσμίκευσης του ασυνειδήτου, καθώς το προ-
σέδενε με ένα στοιχείο δημόσιου, διϋποκειμενικού χαρακτήρα, τη γλώσσα. 

Η χειραφετητική διάσταση της ψυχανάλυσης μπορεί να εντοπιστεί τόσο από 
την ίδια τη φροϋδική εννοιολόγηση του ασυνειδήτου, όσο και από τις λακα-
νικές ρήσεις που αφορούν τη διάφυλη σχέση ή την κατάσταση του συμπτώ-
ματος στον κοινωνικό δεσμό, στο ύστερο έργο του. «Όλος ο κόσμος πα-
ραληρεί», διατείνεται ο Lacan. Δεν εννοεί, βέβαια, το προφανές· κάτι το 
οποίο θα ήταν ιδιαίτερα αντιφατικό όσον αφορά την ιδιοσυγκρασία του. 

Εντοπίζει την προβληματική των νέων συμπτωμάτων πολύ νωρίς και επιχειρεί να 
αναδιαρθρώσει το σύστημά του προς αυτή την κατεύθυνση, κάτι που μας παρείχε με 
πολύτιμα εργαλεία ανάδυσης σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων, πρωτόγνωρων για 
την ανθρωπότητα. Η διάλυση εγκαθιδρυμένων - άλλοτε - ορίων μεταξύ πραγματικής/ 
ψηφιακής ζωής, η σταδιακή αποδιάρθρωση των πατριαρχικών δομών, η ανάδυση μιας 
ηθικής της κατανάλωσης και ο πολλαπλασιασμός των εξατομικευμένων απολαύσεων, 
αποτελούν τις νέες συνθήκες υπό τις οποίες διαμορφώνονται νέες μορφές συμπτω-
μάτων. Υπό την αιγίδα του Κεφαλαίου και των νόμων της αγοράς, ο εμπορευματικός 
παροξυσμός και η συνεχόμενη ανάδυση νέων τεχνοεπιστημονικών εφαρμογών, πα-
ρέχουν στα υποκείμενα την ψευδαίσθηση αναπλήρωσης μιας χαμένης απόλαυσης. 
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Στον δυτικό πολιτισμό, ο απαγορευτικός Νόμος του Πατέρα ήταν αυτό που συ-
νέδεε το υποκείμενο με την απόλαυση, όπως εύστοχα είχε διαβλέψει ο Freud. Η 
νεωτερικότητα σφραγίστηκε από μια πληθώρα απαγορεύσεων των τρόπων από-
λαυσης. Η ομοφυλοφιλία, οι προγαμιαίες σχέσεις, η δυνατότητα στην έκτρωση 
αποτελούν μονάχα μερικά παραδείγματα αυτών. Ο σύγχρονος κόσμος, ο κόσμος 
ύστερα της νεωτερικότητας, υπάγει το υποκείμενο σε μια τελείως διαφορετική 
σχέση με την απόλαυσή του, καθώς αίρει τα σημεία απαγόρευσής της εντελώς 
και την επανεισάγει μέσω της λογικής του σημαίνοντος. Στην ίδια γραμμή πλεύ-
σης που χαράσσει ο Michel Foucault, όταν γράφει την Ιστορία της σεξουαλικό-
τητας, κινείται εμφανώς συγγενικά ο Lacan. Η απαγόρευση και ο στιγματισμός 
δεν αποτέλεσαν φραγμό στη σεξουαλικότητα, η οποία κατάφερε και άνοιξε δρό-
μους επικοινωνίας με το σώμα. Η σχέση των δύο στοχαστών είναι μια σχέση στην 
οποία αρκεστήκαμε να αναφερθούμε επιγραμματικά, καθότι είναι ευνόητο ότι 
κάτι τέτοιο θα απαιτούσε μια ξεχωριστή συγγραφική απόπειρα από την παρούσα. 

Η σύγχρονη κοινωνικο-πολιτική συνθήκη απαιτεί να επανεξετάσουμε το λακανικό 
διάβημα των νέων συμπτωμάτων. Μας παρέχει μια ιδιαίτερη εννοιολογική αρχιτε-
κτονική, μέσω της οποίας μπορούμε να προσεγγίσουμε τον κοινωνικό δεσμό και 
να σχηματίσουμε νέα ερωτήματα και ευρετικές, προκειμένου να οδηγηθούμε σε, 
ενδεχομένως, σαφέστερα συμπεράσματα και απαντήσεις.
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