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Πνιιά ςπρσηηθά ππνθείκελα απεπζύλνληαη ζηνλ αλαιπηή ρσξίο λα 

παξαπνληνύληαη γηα έλα ζύκπησκα. Αληίζεηα απηό γηα ην νπνίν 

παξαπνληνύληαη είλαη ην άγρνο ηνπο, έλα άγρνο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο 

θαηαθιπζκηαίν θαη αδηάιιαθην. Αλαξσηήζεθα ινηπόλ πνηα είλαη ε ηδηνκνξθία 

απηνύ ηνπ «ςπρσηηθνύ» άγρνπο, αλ δηαθέξεη δειαδή από ην άγρνο ζηηο άιιεο 

δνκέο πξώηνλ, θαη δεύηεξνλ πνην ζα πξέπεη λα είλαη ην πεπξσκέλν ηνπ: λα 

εμαιεηθζεί, λα ζεκαηλνπνηεζεί, λα ζπκπησκαηνπνηεζεί ή λα παξακείλεη σο 

νλνκαηνδόηεο ηνπ πξαγκαηηθνύ πνπ πξνζηαηεύεη ην ππνθείκελν από ηνλ 

επηθείκελν θίλδπλν; Η κηα πξννπηηθή αθνξά ηνλ θαηεπλαζκό ηνπ άγρνπο 

κέζσ ηνπ ζπκπηώκαηνο, όπνπ ην ζηληάιν επηρεηξεί λα γίλεη κήλπκα πνπ 

απεπζύλεηαη ζηνλ Άιιν θαη όπνπ ράξε ζε κηα ζεκαίλνπζα άξζξσζε 

επηπσκαηίδεη ην πξαγκαηηθό ελώ ε άιιε αθνξά ηελ «αμία αιήζεηαο»2 ηνπ 

άγρνπο θαη ζεσξεί όηη είλαη  έλα εξγαιείν μππλήκαηνο ηνπ ππνθεηκέλνπ, έλαο 

κπνύζνπιαο πνπ ππνδεηθλύεη ην πξαγκαηηθό, κηα δηαδηθαζία 

ππνθεηκεληθνπνίεζεο.  

Γηα ηνλ Lacan ην άγρνο είλαη έλα ζεκειηώδεο θαη θεληξηθό ζπλαίζζεκα γύξσ 

από ην νπνίν ηα πάληα νξγαλώλνληαη, δηεπζεηνύληαη3.  

Αλ θάζε ζπλάληεζε κε ην πξαγκαηηθό είλαη ηξαπκαηηθή, ε απάληεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ εμαξηάηαη θάζε θνξά από ηελ θιηληθή δνκή ζηελ νπνία 

εγγξάθεηαη. Νεύξσζε, ςύρσζε θαη δηαζηξνθή, δελ είλαη, ππό απηή ηελ 
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έλλνηα, παξά ηξόπνη άκπλαο απέλαληη ζην άγρνο4. Υπάξρεη κηα ιεηηνπξγηθή 

ηζνδπλακία αλάκεζα ζηελ θαληαζίσζε ηνπ λεπξσηηθνύ, ην παξαιήξεκα ηνπ 

ςπρσηηθνύ θαη ην αληηθείκελν θεηίρ ηνπ δηαζηξνθηθνύ. Γελ είλαη παξά ε 

δηαθνξεηηθή απάληεζε ζην ίδην γεγνλόο: ζηελ ζπλάληεζε κε ην πξαγκαηηθό. 

Γηα ηνλ Maleval, όιε ε ςπρνπαζνινγία ζπξξηθλώλεηαη ζηνλ ηξόπν άκπλαο 

απέλαληη ζην άγρνο, ελώ ζεσξεί όηη ηα ςπρσηηθά ππνθείκελα είλαη 

πεξηζζόηεξν αγρσκέλα από ηα λεπξσηηθά εθόζνλ νη άκπλεο ηνπο είλαη πην 

δύζθνιν λα εγθαηαζηαζνύλ5.  

Ήδε από ην 8ν ζεκηλάξην ν Lacan ζεσξεί όηη ην άγρνο ζπλδέεηαη κε ηξόπν 

«απόιπηα απαξαίηεην» κε ην αληηθείκελν ηεο επηζπκίαο.6 Αλ ινηπόλ, «ε 

επηζπκία είλαη έλα αληίδνην ζην άγρνο»7, ήδε θαηαλννύκε γηαηί ζηελ ςύρσζε 

ε δηάζηαζε ηνπ άγρνπο είλαη πην ξηδηθή. Δθεί όπνπ ε  επηζπκία δελ κπνξεί λα 

εηζάγεη ηελ έιιεηςε γηα λα θαηεπλάζεη ηε ζρέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ηελ 

αλάδπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ8, ην άγρνο θαηαθιύδεη ην ππνθείκελν. Δπίζεο ζα 

κπνξνύζακε λα πνύκε όηη αλ ην άγρνο νδεγεί ην ππνθείκελν πξνο ην 

πξαγκαηηθό θαη ζέηεη ην εξώηεκα ηεο επηζπκίαο ηνπ Άιινπ, ηόηε ηα πξάγκαηα 

είλαη αξθεηά πην δύζθνια γηα έλα ςπρσηηθό ππνθείκελν όπνπ ην εξώηεκα ηεο 

επηζπκίαο ηνπ Άιινπ κεηαζηξέθεηαη ζε βεβαηόηεηα απόιαπζεο ηνπ Άιινπ θαη 

ηείλεη λα απαληεζεί κε όξνπο θαηαδίσμεο, εξσηνκαλίαο ή απνξξίκκαηνο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 9νπ ζεκηλαξίνπ, ν Lacan δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ Pierra 

Aulagnier, ε νπνία επηρεηξεί λα αλαιύζεη ηηο ππνθεηκεληθέο ζέζεηο ζε ζρέζε κε 

ην άγρνο ζην θπζηνινγηθό ππνθείκελν, ην λεπξσηηθό, ην δηαζηξνθηθό θαη ην 

ςπρσηηθό. Υπνζηεξίδεη όηη ην άγρνο ζην ςπρσηηθό ππνθείκελν εθιύεηαη 

κπξνζηά ζηελ δηθή ηνπ επηζπκία, δειαδή ηελ ζηηγκή πνπ πξέπεη λα 

αλαγλσξίζεη ηελ επηζπκία ηνπ. Απηό ζπκβαίλεη, θαηά ηελ  Aulagnier, εθόζνλ ε 

επηζπκία ζπλδέεηαη κε ηε ζύζηαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. Αλ ινηπόλ ζηνλ 
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λεπξσηηθό ην άγρνο εθιύεηαη από ηε ζησπή, ζηνλ ςπρσηηθό εθιύεηαη αληίζεηα 

από ην ιόγν καο [parole], από ηελ παξνπζία καο. «ηη κπνξεί λα ηνλ θάλεη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη ππάξρνπκε σο δηαθνξεηηθνί από εθείλνλ, σο απηόλνκα 

ππνθείκελα θαη από εθεί λα ηνλ αλαγλσξίζνπκε, εθείλνλ, σο ππνθείκελν, 

γίλεηαη απηό πνπ κπνξεί λα εθιύζεη ην άγρνο ηνπ.»9 

Η απάληεζε θαηαπέιηεο ηνπ Lacan είλαη κηα από ηηο πην σξαίεο θξάζεηο πνπ 

έρνπλ πνηέ εηπσζεί γηα ηελ ςύρσζε: «Αλ γηα εκάο ην ππνθείκελν δελ 

ζπκπεξηιακβάλεη ζηνλ νξηζκό ηνπ, ζηελ πξσηαξρηθή ηνπ άξζξσζε ηελ 

ςπρσηηθή δνκή, ηόηε δελ ζα είκαζηε πνηέ ηίπνηε πεξηζζόηεξν από 

θξελνιόγνη.» 10 Γηεπθξηλίδεη όηη ην άγρνο παξάγεηαη από ηελ αίζζεζε ηεο 

επηζπκίαο ηνπ Άιινπ, πξάγκα δηαθνξεηηθό από ηελ δηαιεθηηθή ηεο επηζπκίαο 

ηνπ ππνθεηκέλνπ κπξνζηά ζηελ επηζπκία ηνπ Άιινπ. Καη αλ ε νκηιία είλαη 

θαηά θάπνην ηξόπν πξνβιεκαηηθή όζνλ αθνξά ην άγρνο, απηό ζπκβαίλεη 

επεηδή «δελ κπνξεί λα ππνδείμεη πνηνο κηιά, δελ κπνξεί λα αλαθεξζεί ζε απηό 

ην ζεκείν ηνπ i(a), ηνπ εγώ [je] ηνπ ίδηνπ ηνπ ιόγνπ»11.   

Απηό ινηπόλ πνπ ππνζηεξίδεη ν Lacan είλαη όηη ην άγρνο εθιύεηαη όηαλ ιείπεη 

ην i(a), όηαλ δειαδή ε δηακεζνιάβεζε ηνπ θαληαζηαθνύ είλαη πξνβιεκαηηθή 

θαη απηό θαίλεηαη λα ηζρύεη γηα όιεο ηηο δνκέο, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη θαη 

ηελ επόκελε ρξνληά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ Το άγχος.  

Από ηε δεύηεξε παξάδνζε  ηνπ ζεκηλαξίνπ, ζεσξεί όηη ην δήηεκα είλαη λα 

εμεγήζνπκε πσο κπνξνύκε λα κηιάκε γηα άγρνο όηαλ εληάζζνπκε θάησ από 

ηνλ ίδην ηίηιν, εκπεηξίεο ηόζν δηαθνξεηηθέο όζν ην άγρνο ησλ λεπξσηηθώλ, ησλ 

δηαζηξνθηθώλ, αθόκε θαη ησλ ςπρσηηθώλ. Απηή ε «νκνινγία εμεγείηαη από κηα 

ζπγγέλεηα δνκήο»12. Ήδε από ηελ αξρή ηνπ ζεκηλαξίνπ ν Lacan θαίλεηαη λα 

ππνζηεξίδεη όηη ε δνκή ηνπ άγρνπο είλαη ίδηα όπνηα θ’ αλ είλαη ε δνκή ηνπ 

ππνθεηκέλνπ.  

Πνηα είλαη όκσο ε δνκή ηνπ άγρνπο;  
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Τν άγρνο, πνπ ν Lacan ηνπνζεηεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκηλάξην αλάκεζα ζε 

επηζπκία θαη απόιαπζε,  αλαδύεηαη όηαλ ζηελ ζέζε ηνπ –θ εκθαλίδεηαη ην α. 

Τα πάληα μεθηλνύλ από ηνλ θαληαζηαθό επλνπρηζκό, εθόζνλ δελ ππάξρεη 

εηθόλα ηεο έιιεηςεο. ηαλ θάηη εκθαλίδεηαη εθεί, ε έιιεηςε ιείπεη θαη αλαδύεηαη 

ην άγρνο13. Τν άγρνο ινηπόλ είλαη ην ζηληάιν παξέκβαζεο θαη εθδήισζεο ηνπ  

αληηθεηκέλνπ α14. 

Aλ όκσο αλαδύεηαη όηαλ ελεζησπνηείηαη έλα απόλ αληηθείκελν, ηη γίλεηαη ζηελ 

ςύρσζε όπνπ ην αληηθείκελν δελ είλαη ζην πεδίν ηνπ Άιινπ αιιά ην έρεη ην 

ππνθείκελν ζηελ θαηνρή ηνπ, ζηελ ηζέπε ηνπ15; Ο Fabien Grassier καο ιέεη 

όηη από ηε ζηηγκή πνπ ην αληηθείκελν δελ έρεη εμαρζεί ζηελ ςύρσζε, «ην 

ππνθείκελν δελ ζηακαηά λα έξρεηαη άκεζα αληηκέησπν κε ηελ έιιεηςε ηεο 

έιιεηςεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη άξα κε ην άγρνο, ηελ ελόξκεζε ζαλάηνπ θαη ηηο 

ζπλέπεηέο ηεο. »16  

ηαλ ην α δελ έρεη απνθνπεί ε «θαηνπηξηθή εηθόλα γίλεηαη ε παξάμελε θαη 

εηζβαιιόκελε εηθόλα ηνπ δηπιόηππνπ.» 17 Γηα λα έρνπκε i(a), πξέπεη λα έρεη 

ραζεί ην α. ηαλ ε δπαδηθή ζρέζε αηρκαισηίδεη  ζε ηέηνην βαζκό ην 

ππνθείκελν ώζηε λα απνπνηείηαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ κεγάιν Άιιν, ηόηε 

παξαηεξνύκε ηα θαηλόκελα ηεο απνπξνζσπνίεζεο ζηελ ςύρσζε. «Αλ απηό 

πνπ βιέπεηε ζηνλ θαζξέθηε είλαη αγρσηηθό, είλαη επεηδή δελ έρεη πξνηαζεί 

ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ Άιινπ.»18 Ο Lacan εδώ θαίλεηαη λα αλαθέξεηαη ζηελ 

ηνπηθή παιηλδξόκεζε ζην ζηάδην ηνπ θαζξέθηε θαη ζηνλ ζάλαην ηνπ 

ππνθεηκέλνπ, ζηα νπνία είρε αλαθεξζεί ιίγν θαηξό λσξίηεξα19. 

Αλ γηα ηνλ Φξόηλη, ην άγρνο είλαη έλα ζηληάιν πνπ παξάγεηαη ζηα όξηα ηνπ εγώ 

όηαλ απηό απεηιείηαη, απηό πνπ απνηειεί θίλδπλν γηα ην εγώ ζηελ ςύρσζε δελ 

είλαη όηη ηα αληηθείκελα εηζβάινπλ ζηελ ςύρσζε, αιιά είλαη ε ίδηα ηνπο ε δνκή 
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πνπ ηα θαζηζηά αθαηάιιεια ζηελ εγσπνίεζε [moisation], αθνύ πξόθεηηαη γηα 

αληηθείκελα κε αληηθαηνπηξίζηκα 20. 

Σηελ ςύρσζε (θαη ηελ δηαζηξνθή) ε ζρέζε κε ηελ θαληαζίσζε θαζνξίδεηαη κε 

ηέηνην ηξόπν ώζηε ην αληηθείκελν α λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ ζηε κεξηά ηνπ 

i(a). «Σε απηή ηελ πεξίπησζε, γηα λα ρεηξηζηνύκε ηελ κεηαβηβαζηηθή ζρέζε, 

έρνπκε πξάγκαηη λα πάξνπκε πάλσ καο ην α γηα ην νπνίν πξόθεηηαη, ζαλ έλα 

μέλν ζώκα, κηαο ελζσκάησζεο ηεο νπνία είκαζηε ν αζζελήο, αθνύ ην 

αληηθείκελν σο αίηην ηεο έιιεηςήο ηνπ είλαη απόιπηα μέλν ζην ππνθείκελν πνπ 

καο κηιά.»21 Σηελ λεύξσζε, όπνπ ην ππνθείκελν δελ έρεη άκεζε πξόζβαζε 

νύηε ζην α, νύηε ζηελ θαηνπηξηθή ηνπ εηθόλα i(a), αιιά κόλν ζηελ 

αληαλάθιαζε απηήο ζηνλ θαζξέθηε i΄(a),  ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά αθνύ 

θάηη ηεο θαληαζίσζεο, ελόο α ή θαιύηεξα ελόο ππνθαηάζηαηνύ ηνπ -αθνύ ην α 

δελ έρεη θαηνπηξηθή εηθόλα- εκθαλίδεηαη από ηελ κεξηά ηνπ i΄(a). Γηα ηνλ Lacan 

είλαη ε εμαγσγή ηνπ αληηθεηκέλνπ α πνπ ππνζηεξίδεη ην πεδίν ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο22, θάηη πνπ ζα δηεπθξηλίζεη ιίγα ρξόληα κεηά ην ζεκηλάξην γηα 

ην άγρνο.  

«Ο Lacan ππνγξάκκηζε», καο ιέεη ν Maleval, «όηη απηό πνπ κεηακθηέδεη ηελ 

ζέζε απ’ όπνπ ζα κπνξνύζε λα αλαδπζεί ην αλεζπρεηηθό ππνθξύπηεηαη από 

ην εγώ ή από ηελ εηθόλα ηνπ θαη ην άγρνο εκθαλίδεηαη όηαλ απηή ε εηθόλα 

απεηιείηαη. Γελ είλαη ε απώιεηα ηεο εηθόλαο πνπ πξνθαιεί ην άγρνο αιιά ε 

αλάδπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ α ζηνλ ίδην ηόπν κάιηζηα πνπ έθξπβε .» 23 Γελ είλαη 

ην άγρνο πνπ είλαη ςπρσηηθό, αιιά ην ππνθείκελν πνπ ην εθδειώλεη, ζπλερίδεη 

ν Maleval. Τν άγρνο εθδειώλεηαη όηαλ δπζιεηηνπξγεί ε ιεηηνπξγία 

πεξηβιήκαηνο ηεο θαηνπηξηθήο εηθόλαο, ε νπνία δελ έγθεηηαη ζηελ ηδηνκνξθία 

θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο 
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Ο Miller ππνζηεξίδεη όηη ε νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ άγρνπο είλαη ε ζύλδεζή 

ηνπ κε ην πξαγκαηηθό θαη όρη κε ηελ επηζπκία24. Σηεξίδεηαη ζε δπν θξάζεηο ηνπ 

Lacan: «ην άγρνο είλαη ζηληάιν ηνπ πξαγκαηηθνύ»25 θαη «ην άγρνο ππνδεηθλύεη 

ην Πξάγκα»26. Θα κπνξνύζακε επίζεο λα πξνζζέζνπκε δπν κεηαγελέζηεξα 

ζρόιηα ηνπ Lacan: ην πξώην αθνξά ην άγρνο σο νλνκαζία ηνπ πξαγκαηηθνύ27 

ελώ ζην δεύηεξν ηνπ δίλεη ην θαζεζηώο ηνπ ζπκβνιηθά πξαγκαηηθνύ δειαδή 

«απηνύ πνπ από ην πξαγκαηηθό ππνδειώλεηαη ζην ζπκβνιηθό»28. 

Αλ ινηπόλ ην άγρνο ζηνρεύεη ην πξαγκαηηθό από έλαλ δξόκν δηαθνξεηηθό από 

απηόλ ηνπ ζεκαίλνληνο όπσο πξνηείλεη ν Miller29, ίζσο ηόηε λα έρνπκε αθόκα 

έλα ζηνηρείν γηα ηελ ξηδηθόηεηα ηνπ άγρνπο ζηελ ςύρσζε. Μηα από ηηο 

ζπγθπξίεο έθιπζεο ηνπ άγρνπο ζηελ ςύρσζε έρεη λα θάλεη κε ηε ζηηγκή 

εθδήισζήο ηεο όπνπ ην ππνθείκελν έξρεηαη αληηκέησπν κε κηα ηξύπα αξρηθά 

ζην ζπκβνιηθό θαη θαηόπηλ ζην θαληαζηαθό πνπ ηνπ πξνθαιεί ζε έλα πξώην 

ρξόλν ακεραλία θαη ζε έλα δεύηεξν άγρνο. Γειαδή ηε ζηηγκή πνπ θαληαζηαθό 

θαη ζπκβνιηθό απνζπλδένληαη ην ππνθείκελν έξρεηαη αληηκέησπν κε ην 

πξαγκαηηθό θαη θαηαθιύδεηαη από ην άγρνο Αληίζεηα, όηαλ ην ππνθείκελν 

θαηαθέξεη λα αηρκαισηίζεη ηελ απόιαπζε ζην ζεκαίλνλ, παξαηεξνύκε 

κείσζε ηνπ άγρνπο. Σε απηή ηελ πξννπηηθή ν Miller ζέηεη ην άγρνο σο 

ηζνδύλακν ηεο ζεκαζίαο ζεκαζίαο θαη ην ηνπνζεηεί αλάκεζα ζε ακεραλία θαη 

βεβαηόηεηα30. 

Σε πνιιέο θαλνληθόκνξθεο ςπρώζεηο όπνπ δελ παξαηεξνύκε απηή ηελ 

θιαζζηθή έθιπζε, ην ππνθείκελν ζε θάπνην ζηαπξνδξόκη ηεο δσήο ηνπ όηαλ 

ην ζύκπησκά ηνπ δελ κπνξεί λα ξπζκίζεη πιένλ ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Άιιν θαη 

έξρεηαη αληηκέησπν κε ην άθαην, κε ηελ αλάδπζε κηαο απόιαπζεο πνπ 

αδπλαηεί λα ζεκαηλνπνηήζεη, θαηαθιύδεηαη από άγρνο. Σε απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο ην άγρνο παίξλεη αμία απνζύλδεζεο από ηνλ Άιιν θαη 
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δεκηνπξγεί αξθεηέο θνξέο  έλα πξηλ θαη έλα κεηά ζηε δσή ηνπ ππνθεηκέλνπ, 

πξηλ θαη κεηά πνπ δελ έρεη όκσο ηελ ξηδηθόηεηα ηεο θιαζζηθήο έθιπζεο. 

Αλ ν επλνπρηζκόο, σο επλνπρηζκόο ηεο απόιαπζεο, καο απαιιάζζεη από ην 

άγρνο, από ην άγρνο όηη είκαζηε παληξεκέλνη κε ηνλ θαιιό31, από ην άγρνο 

πνπ έξρεηαη από ηελ απόιαπζε ηνπ νξγάλνπ, ηη ειπίδεο έρεη ν ςπρσηηθόο λα 

θαηεπλάζεη ην άγρνο ηνπ; «Μηα από ηηο δνπιεηέο ηνπ ςπραλαιπηή είλαη λα βξεη 

ζην ιόγν ηνπ  ππνθεηκέλνπ ηε ζρέζε αλάκεζα ζην άγρνο θαη ην θύιν, απηόλ 

ηνλ άγλσζην Φ.»32, καο ιέεη ν Lacan. Απηή όκσο ε δηαδηθαζία κνηάδεη αδύλαηε 

ζηελ ςύρσζε. 

Τν ζύκπησκα ζα κπνξνύζε λα είλαη κηα πηζαλή ζεξαπεία γηα ην άγρνο ζηελ 

ςύρσζε εθόζνλ ηνπ πξνζθέξεη κηα πηζαλή ζεκαηλνπνίεζε; λησο είλαη έλαο 

θαιόο ηξόπνο λα δηνρεηεπηεί ην άγρνο. Καηαξρήλ όκσο πξέπεη λα 

αλαξσηεζνύκε αλ είλαη θξόληκν λα απαιιαγεί ν ςπρσηηθόο από ην άγρνο. ρη 

πάληα, εθόζνλ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηνλ πξνεηδνπνηεί γηα ηελ αλάδπζε ηνπ 

πξαγκαηηθνύ θαη ηνλ πξνζηαηεύεη. «Υπάξρεη ζην άγρνο», καο ιέεη ν François 

Leguil «θάηη ην βαζεηά πξνζαλαηνιηζηηθό γηα ην ππνθείκελν.»33 

Ο Pierre Skriabine ζρνιηάδνληαο ηελ πεξίπησζε Dick ηεο Mélanie Klein, 

ζρόιην πνπ βξίζθνπκε θαη ζην πξώην ζεκηλάξην ηνπ Lacan, δίλεη κηα 

ελδηαθέξνπζα πξννπηηθή όζνλ αθνξά ζηε επεξγεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ άγρνπο 

ζηελ ςύρσζε. Θεσξεί όηη ε νλνκαζία ηνπ πξαγκαηηθνύ, δειαδή ην άγρνο, 

ιεηηνπξγεί ζηνλ Dick σο κπόιηαζκα ζπκβνιηθνύ (ζπκβνινπνίεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνύ). Τν άγρνο σο αλαπιήξσζε, έξρεηαη λα ηξππήζεη ην 

αδηαθνξνπνίεην πξαγκαηηθό ζην νπνίν δεη ν Dick, έξρεηαη λα ην νλνκαηίζεη 

θαη κε απηό ηνλ ηξόπν ην ππνθείκελν πνπ ήηαλ κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή 

απνιηζσκέλν ζην S1, αλαδύεηαη κέζα ζηνλ Άιιν34. Τν άγρνο, ιέεη ν Lacan 

είλαη έλαο «ππνθεηκεληθόο ρξσκαηηζκόο»35.  

31
Lacan Jacques, « séance d’ouverture » (1975), Lettres de l’EFP no 18, p.268 

32
 Lacan Jacques, «Il ne peut pas y avoir de crise de la psychanalyse» (1974), Magazine littéraire no 

428, février 2004, p.29 
33

Leguil François, intervention au cours de Jacques-Alain Miller Le lieu et le lien, op.cit., séance du 

14/3/01  
34

 Pierre Skriabine, «La clinique différentielle du sinthome», Quarto 86, 4/2206 
35

 Jacques Lacan, Le Séminaire Livre I, 1953-1954,  Les écrits techniques de Freud, Essais : Seuil, 

1975, p.114 



Ο ίδηνο αλαιπηήο βαζηδόκελνο ζην ηειεπηαίν κάζεκα ηνπ ζεκηλαξίνπ RSI θάλεη 

ιόγν γηα ην άγρνο σο απηό πνπ θξαηά έλα ππνθείκελν ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

δειαδή σο ην ηέηαξην ζηνηρείν ηνπ βνξξόκεηνπ θόκβνπ, σο κηα αλαπιήξσζε, 

σο έλα λνκα ηνπ Παηξόο36. Σε  απηή ηελ πεξίπησζε ζα κπνξνύζακε ίζσο 

λα ππνζέζνπκε όηη ην άγρνο απνθηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηλζώκαηνο.  

 Η Carmen Gallano ππνζηεξίδεη όηη ζηελ ζρηδνθξέλεηα ππάξρεη θαη έλα «πγηέο 

άγρνο» πνπ επηηξέπεη ζην ππνθείκελν, κέζσ κηαο ηνκήο, λα δηαρσξηζηεί από 

ην πξαγκαηηθό. Πξόθεηηαη γηα ηελ ηνκή «από ηελ ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο ζην 

πξαγκαηηθό.»  Σε απηή ηελ πεξίπησζε ην άγρνο είλαη έλα ζηληάιν πνπ 

πξνεηδνπνηεί ην ππνθείκελν γηα ηνλ επηθείκελν θίλδπλν, «έλα ζηληάιν γηα ηνλ 

ξάγηζκα ηεο απόιαπζεο από ηε γιώζζα.» 37 Τν «πγηέο άγρνο» ζπκππθλώλεη 

ηελ απόιαπζε, ιεηηνπξγεί σο θξαγκόο, μππλάεη ην ππνθείκελν ην νπνίν 

μεθηλά ηελ εξγαζία ηεο ςύρσζήο ηνπ.  Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ινηπόλ ην 

άγρνο είλαη πνιύηηκνο δείθηεο αθνύ πξνζηαηεύεη ην ππνθείκελν από ηελ 

ηξύπα ηνπ ζπκβνιηθνύ, ελώ ζε θάπνηεο άιιεο είλαη ην ζπλαίζζεκα πνπ 

επηβεβαηώλεη ζην ππνθείκελν όηη είλαη δσληαλό. Υπάξρεη όκσο θαη ην άγρνο 

πνπ δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ θακία πξνζπάζεηα ππνθεηκεληθνπνίεζεο αιιά κε 

ηελ επηζηξνθή ηεο απόιαπζεο ζην ζώκα38. Απηό είλαη ην άγρνο πνπ 

νθείινπκε λα θαηεπλάζνπκε ή όπσο ιέεη ν Lacan λα ην δηνρεηεύζνπκε, λα 

θαζνξίζνπκε ηελ δόζε γηα λα κελ θαηαθιύζεη ην ππνθείκελν39. 

Πσο όκσο ζα βνεζήζνπκε έλα ςπρσηηθό ππνθείκελν λα δηαιεθηηθνπνηήζεη  ην 

άγρνο αλ απηό ζεκαίλεη λα εηζάγνπκε κηα εξώηεζε γηα ηελ επηζπκία θαη λα 

εξκελεύζνπκε ηελ ελ ιόγσ επηζπκία όπσο πξνηείλεη ν Eric Laurent40; Η 

βαζηιηθή νδόο γηα ηελ εξκελεία ηεο επηζπκίαο, ππνγξακκίδεη ν Laurent, είλαη ε 

ζπλεθηηθόηεηα ηνπ ζπκπηώκαηνο. Μόλν όηαλ έλα ζύκπησκα είλαη ζπλεθηηθό 

κπνξεί λα ζπξξάςεη ην άγρνο. Απηό ήδε καο δίλεη κηα θαηεύζπλζε. Ίζσο ην 

36
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δήηεκα ινηπόλ είλαη λα πεξάζνπκε από ην άγρνο ζην ζύκπησκα, πέξαζκα 

πνπ ηζρύεη ηόζν γηα ηελ λεύξσζε όζν θαη γηα ηελ ςύρσζε. Έλαο  θιαζζηθόο 

ηξόπνο είλαη ε θνβία. Τν ππνθείκελν «αληηθαζηζηά ζην αληηθείκελν ηνπ άγρνπο 

έλα ζεκαίλνλ πνπ θνβίδεη, αθνύ, κπξνζηά ζην αίληγκα ηνπ άγρνπο ε 

επηζεκαηλόκελε ζρέζε θηλδύλνπ είλαη θαζεζπραζηηθή.»41 Βέβαηα ην θνβηθό 

ζύκπησκα δελ είλαη ε κνλαδηθή ιύζε. Τελ ίδηα ιεηηνπξγία κπνξνύλ λα έρνπλ 

θαη δηάθνξα άιια ζπκπηώκαηα, ηα νπνία παίξλνπλ αμία ζυλζώκαηνο. Π.ρ. 

έλα ζσκαηηθό ζύκπησκα κπνξεί επίζεο λα πιαηζηώζεη ην άγρνο, όπσο θαη 

κηα παξαιεξεκαηηθή κεηαθνξά ή κηα θαληαζηαθή θαηαζθεπή πνπ ζα έξζεη ζε 

ζέζε αλαπιήξσζεο ηεο ζεκειηώδνπο θαληαζίσζεο, αθόκε θαη έλα 

δηαζηξνθηθό ζύκπησκα ή θαη ν ίδηνο ν αλαιπηήο. Με απηό ηνλ ηξόπν ζα 

απνηξέςνπκε όρη κόλν κηα έθιπζε αιιά θαη ηπρόλ πεξάζκαηα ζηελ πξάμε 

πνπ ζα είραλ σο ζθνπό λα «μεξηδώζνπλ από ην άγρνο ηε βεβαηόηεηά ηνπ.»42 

Μηα άιιε θαηεύζπλζε πνπ ηζρύεη γεληθόηεξα γηα ηελ ςύρσζε είλαη λα 

δεκηνπξγήζνπκε ην θαηάιιειν ζπκβνιηθό πιαίζην ώζηε λα απνθεπρζεί θάζε 

θαθή ζπλάληεζε. Γηα ηνλ Serge Cottet είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγήζνπκε 

άκπλεο εθεί πνπ δελ ππάξρνπλ. Πξνηείλεη λα ελζαξξύλνπκε ηπρώλ 

ηδενςπραλαγθαζηηθά ηειεηνπξγηθά πνπ ελδέρεηαη λα θαηεπλάζνπλ ην άγρνο43. 

Σίγνπξα δελ κπνξνύκε λα κηιήζνπκε γηα απνρσξηζκό από ην αληηθείκελν 

ζηελ ςύρσζε, κπνξνύκε όκσο λα επηηξέςνπκε ζην ππνθείκελν λα πάξεη κηα 

θάπνηα απόζηαζε αζθαιείαο από ην αληηθείκελν, όπσο επίζεο νθείινπκε λα 

απνηξέςνπκε ηελ ηαύηηζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ην αληηθείκελν απόξξηκκα θαη 

λα ελζαξξύλνπκε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα δηαιεθηηθνπνηήζεη ην άγρνο ηνπ. 
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