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Πξαγκαηηθή ζπλεηζθνξά ζηελ αλάγλσζε ηνπ Λαθάλ, ην βηβιίν ηεο Νηόζηαο Αβδειίδε 

κάο πξνηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε κε πνηνλ ηξόπν ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο ςύρσζεο ζηε 

ζύγρξνλε θιηληθή. Δληππσζηάδεη κε ηελ επάξθεηα θαη ηε ζαθήλεηά ηνπ, επηηξέπνληαο 

ζηνλ ακύεην λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε κία απαηηεηηθή ζεσξία. Πξόθεηηαη γηα έλα 

βηβιίν αλαθνξάο, ην νπνίν δελ αξθείηαη απιώο λα ηνπνζεηεζεί γλσζηνινγηθά ζε έλα 

δεδνκέλν δήηεκα, αιιά δηεξεπλά θαη επαλαηνπνζεηεί απηό πνπ απνθαιύπηεηαη σο 

έξεπλα ηόζν ζηε δηδαζθαιία ηνπ Λαθάλ όζν θαη ζε απηήλ ηνπ Εαθ-Αιέλ Μηιέξ 

[Jacques-Alain Miller], πξνθεηκέλνπ λα δηαλνίμεη δξόκνπο θαη νξίδνληεο, λα ζέζεη 

πξνβιεκαηηζκνύο θαη, ελ ζπλερεία, λα ηα ζπλνςίζεη, ραξάδνληαο ηηο αδξέο γξακκέο 

πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο ςύρσζεο ζηελ ύζηεξε δηδαζθαιία ηνπ Λαθάλ. 

Ζ Νηόζηα Αβδειίδε πξνηείλεη πξάγκαηη «λα δεκηνπξγήζνπκε ην πιαίζην ώζηε λα 

εμ-ίζηαηαη έλαο δηαθνξεηηθόο Λαθάλ από ηνλ θιαζηθό Λαθάλ […], απηόο πνπ 

απνθαηεγνξηνπνηεί θαη ζηνρεύεη […] ζηελ εληθόηεηα ηνπ νκηι-όληνο»2, λα 

εθπιεξώζνπκε απηό πνπ ν Λαθάλ δελ είρε πιένλ ηνλ ρξόλν λα θάλεη, γηα λα 

επαλεμεηάζνπκε,   όπσο   πξνηείλεη   επίζεο   ν   Εαλ-Κινλη   Μαιεβάι   [Jean-Claude 

Maleval], «ηελ ςπρσηηθή δηάθιεηζε ππό ην θσο ησλ λέσλ πξνζεγγίζεώλ ηνπ, πνπ 

αθνξνύλ ην Όλνκα-ηνπ-Παηξόο»3. Καη ην θαηαθέξλεη επηηπρώο, πξνζεγγίδνληαο κε 

ινγηθή απζηεξόηεηα κία πνιύπινθε ζθέςε πνπ, θπξίσο, ζηνρεύεη λα απαιιαγεί από 

ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο. 

Τν βηβιίν μεθηλά κε ηελ ηππνπνίεζε ηνπ θξνϋδηθνύ παηέξα από ηνλ Λαθάλ κέζσ 

ηεο έλλνηαο ηνπ Ολόκαηνο-ηνπ-Παηξόο, «ην ζεκαίλνλ ηνπ Άιινπ σο ηόπνπ ηνπ 

λόκνπ»4, απηνύ πνπ «δίλεη ππόζηαζε ζηνλ λόκν», θαη ην νπνίν ζεσξεί σο «ηνλ Άιιν 

εληόο ηνπ Άιινπ»5. Καηαδεηθλύεη, ινηπόλ, όηη, ηελ ίδηα επνρή, ν Λαθάλ ππνγξακκίδεη 

ηελ αλππαξμία ηνπ Άιινπ ηνπ Άιινπ, ηε κε ζπλεθηηθόηεηα ηνπ Άιινπ, ζηνλ βαζκό πνπ 
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«πάληα ππάξρεη έλα ζεκαίλνλ πνπ ιείπεη»6, θάπνηα απνπζία εγγύεζεο εληόο ηνπ 

Άιινπ. Πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ππνκνλεηηθά απηή ηελ δηαδξνκή, ώζηε λα 

απνζαθεληζηεί ην ππθλό ύθνο ηεο δηαηύπσζήο ηνπο. Ωο ζπλέπεηα εκθαλίδεηαη ε 

απνζηαζηνπνίεζε από ηελ νηδηπόδεηα ινγηθή θαη ην πέξαζκα ηνπ Ολόκαηνο-ηνπ- 

Παηξόο ζηνλ πιεζπληηθό. Ωο εθ ηνύηνπ, ην Όλνκα-ηνπ-Παηξόο κπνξεί λα 

ππνθαηαζηαζεί  ζε  ό,ηη  αθνξά  ηε  ιεηηνπξγία  ηνπ,  ε  νπνία  εληέιεη  λνείηαη  σο 

«νλνκαηνδνηείλ» [nommer à], σο έλα ζύκπησκα ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία ζπλίζηαηαη 

ζηε δεκηνπξγία ελόο θόκβνπ αλάκεζα ζην πξαγκαηηθό, ην ζπκβνιηθό θαη ην 

θαληαζηαθό, ε νπνία δύλαηαη, όκσο, λα αληηθαηαζηαζεί θαη από άιινπο ηύπνπο 

θόκβσλ. 

Ζ Νηόζηα Αβδειίδε ζέηεη, ινηπόλ, ην εμήο εξώηεκα: ηη έρεη απνγίλεη ε παηξηθή 

κεηαθνξά ζηε κεηα-νηδηπόδεηα επνρή; Πξνηείλεη λα ζπληνληζηεί κε ηα βήκαηα ηνπ 

Λαθάλ θαη ηνπ Εαθ-Αιέλ Μηιέξ, ώζηε λα απαληήζεη εμεξεπλώληαο πεξηζζόηεξν κία 

από ηηο επηπηώζεηο ηεο, ηελ αλάδπζε ηεο θαηεγνξίαο ηεο θαλνληθόκνξθεο ςύρσζεο. 

Σε απηό πξνβαίλεη κε δύν ηξόπνπο: ν έλαο ζηνρεύεη λα ηρλειαηήζεη ηελ εμέιημε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ Λαθάλ ζε ό,ηη αθνξά ηελ ςύρσζε θαη ηα δεηήκαηα πνπ εγείξεη, ν δε 

άιινο είλαη εηδηθόηεξα αθηεξσκέλνο ζηελ πξόζθαηε έλλνηα ηεο θαλνληθόκνξθεο 

ςύρσζεο, πνπ πξόηεηλε ν Εαθ-Αιέλ Μηιέξ. 

Μαο πξνηξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα βήκαηα ηνπ Λαθάλ από ηηο πξώηεο ηνπ 

επεμεξγαζίεο έσο ηελ ύζηεξε δηδαζθαιία ηνπ. 

Ο Λαθάλ μεθηλά λα πξνζεγγίδεη ηελ ςύρσζε βάζεη κίαο ζεσξίαο πνπ θαζνξίδεηαη 

αθόκε από ην νηδηπόδεην, ζεσξώληαο όηη ην ζπκβνιηθό ηαθηνπνηεί ηε γιώζζα θαη όηη 

ην ζύκπησκα εξκελεύεηαη. Ζ ςύρσζε, ζπλεπώο, αλάγεηαη ζε κία ζπκβνιηθή αηηηόηεηα, 

ζε έλα «έιιεηκκα κέζα ζην ζεκαίλνλ»7. Ζ ζπγγξαθέαο πεξηγξάθεη, ινηπόλ, κε 

αθξίβεηα ηε δηαδξνκή πνπ, από ηνλ Φξόπλη ζηνλ Λαθάλ, νδεγεί ζηελ έλλνηα ηεο 

δηάθιεηζεο, ηε δηαδξνκή από ηελ απόξξηςε ελόο ζεκαίλνληνο έσο ηελ απόξξηςε ελόο 

εηδηθνύ ζεκαίλνληνο, ηνπ Ολόκαηνο-ηνπ-Παηξόο, δηεπθξηλίδνληαο ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ζην Σεκηλάξην V θαη ζην «Πξνθαηαξθηηθό δήηεκα», ζύγρξνλν αθόκε κε ηελ 

ζρεκαηνπνίεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Οηδίπνδα. 

Ζ βαξύηεηα πνπ δίλεηαη ζηε ζρέζε ηεο ςύρσζεο κε ην νηδηπόδεην εγείξεη θάπνηα 

ελλνηνινγηθή δπζθνιία από ηε ζηηγκή πνπ ν Λαθάλ απνκαθξύλεηαη από ηελ νηδηπόδεηα 

αλάγλσζε ηεο ςπραλάιπζεο. Πξνρσξά, επηπιένλ, ζε κία αλάγλσζε ηνπ Λαθάλ ηεο 

επνρήο ηεο πξσηνθαζεδξίαο ηνπ ζπκβνιηθνύ, δηαθσηηζκέλεο από ηνλ ύζηεξν Λαθάλ, 
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εληνπίδνληαο εθεί ηα ίρλε πνπ αξγόηεξα ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε ηεο κεηαγελέζηεξεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ. Υπνγξακκίδεη, γηα παξάδεηγκα, πσο ήδε, από ην Σεκηλάξην ΗΗΗ, ην 

Όλνκα-ηνπ-Παηξόο θαηέρεη κία ιεηηνπξγία ζεκείνπ δηαξξαθήο, άγθηζηξνπ, θαη δηαθξίλεη 

ζε απηό έλαλ πξνάγγειν ηνπ βνξξόκεηνπ θόκβνπ. Απηή ε ελδειερήο αλάγλσζε, πνπ 

δηεξεπλά επηπιένλ ηα ζεκεία ηνκήο αλάκεζα ζην Όλνκα-ηνπ-Παηξόο θαη ζηνλ θαιιό, 

επηηξέπεη λα αληηιεθζνύκε ζπγρξόλσο ηα ζεκεία ξήμεο θαη ηα επαλεξρόκελα 

εξσηήκαηα πάλσ ζηα νπνία θαηαζθεπάδεηαη ε ζεσξία ηεο ςύρσζεο. 

Ο αλαγλώζηεο ζα εθηηκήζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηεπθξηλίδεηαη κε κεγάιε 

ζαθήλεηα ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ πεξηνξηζκέλε θαη ζηε γεληθεπκέλε δηάθιεηζε, ε 

νπνία είλαη νπζηώδεο γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε ζέζε ηνπ Λαθάλ γηα ηελ ςύρσζε ζην 

ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Ζ Νηόζηα Αβδειίδε παίξλεη ζαθή θαη νξζή ζέζε ζηε 

δηακάρε πνπ αθνξά ηε ζπλερηζηηθή θιηληθή, ππνζηεξίδνληαο όηη ππάξρεη ζπλερηζηηθή 

θιηληθή κόλν κέζα από ηελ νπηηθή ηεο γεληθεπκέλεο δηάθιεηζεο θαη όρη ηεο 

πεξηνξηζκέλεο. Γείρλεη επίζεο πώο απηή ε δηάθξηζε θαζηζηά ηε δηάθιεηζε πεξηζζόηεξν 

«επκεηάβιεηε»8    (κε   ηελ   απνδόκεζε   ηνπ   ζπληάγκαηνο   «δηάθιεηζε+Όλνκα-ηνπ- 

Παηξόο»), αλνίγνληαο ηε ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηηο αλαπιεξώζεηο ηνπ Ολόκαηνο- 

ηνπ-Παηξόο. 

Υπνγξακκίδνληαο όηη ην Όλνκα-ηνπ-Παηξόο πξνϋπνζέηεη ηελ ύπαξμε ηνπ Άιινπ, 

ην εξώηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ηη έρεη απνγίλεη ην Όλνκα-ηνπ-Παηξόο, ζηελ ύζηεξε 

δηδαζθαιία ηνπ Λαθάλ, όπνπ δελ ππάξρεη Έλαο παηέξαο αιιά παηέξεο, θόκβνη. Τν 

Όλνκα-ηνπ-Παηξόο εκθαλίδεηαη εθεμήο σο θάηη επηπιένλ, σο έλα ππνθαηάζηαην. Υπό 

απηήλ ηε ινγηθή, θαζεηί πνπ ηείλεη λα πξνζδώζεη λόεκα είλαη έλα Όλνκα-ηνπ-Παηξόο. 

Απηό ην ζεκαίλνλ εκθαλίδεηαη σο ιεηηνπξγία αλαπιήξσζεο ηνπ ζεκαίλνληνο πνπ 

ιείπεη από ηνλ Άιιν. Ζ Νηόζηα Αβδειίδε δείρλεη πώο, ζηελ ύζηεξε δηδαζθαιία ηνπ 

Λαθάλ, ην Όλνκα-ηνπ-Παηξόο ζπξξηθλώλεηαη ζε κία ιεηηνπξγία νλνκαηνδνζίαο ηνπ 

πξαγκαηηθνύ. 

Τν θεθάιαην πνπ αθνξά ηελ αηηηόηεηα ηεο ςύρσζεο είλαη επίζεο  πνιύηηκν. 

Ξεθηλά από ηε δηαπίζησζε όηη ν Λαθάλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, 

πξνϋπνζέηεη έλα αίηην πνπ εληνπίδεηαη ζε έλαλ Άιιν πξνγελέζηεξν ηεο 

πξσηνθαζεδξίαο ηεο απόιαπζεο, θαη πξνηείλεη λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

απνξξένπλ από απηό. Τν βηβιίν αληρλεύεη ηε δηαδξνκή ηνπ Λαθάλ, ηνπο δηζηαγκνύο 

ηνπ αλάκεζα ζηελ «αλεμηρλίαζηε απόθαζε ηνπ είλαη» θαη ζηνλ ληεηεξκηληζκό, ή αθόκε 

κηα ζέζε πην πξαγκαηηζηηθή, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην δήηεκα ηεο 

επηινγήο παξακέλεη νπζηώδεο, αθνινπζώληαο ηε δηδαζθαιία ηνπ Εαθ-Αιέλ Μηιέξ, ν 
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νπνίνο δηεπθξηλίδεη όηη «ε ςύρσζε απνηειεί αδηαλόεηε επηινγή», κία επηινγή πνπ 

είλαη «αληη-επηινγή» [déchoix], «δηόηη αληηβαίλεη ζηελ επηβεβιεκέλε επηινγή ηεο 

αιινηξίσζεο»9. Ζ Νηόζηα Αβδειίδε θαηαιήγεη όηη, ζύκθσλα κε ηνλ Λαθάλ, απηό πνπ 

εκθαλίδεηαη νπζηώδεο ζπλίζηαηαη ζην όηη θάπνηνο είλαη νκηι-όλ, ζεσξώληαο όηη ε 

γιώζζα είλαη θαθό εξγαιείν θαη όηη είκαζηε εκείο πνπ πθαίλνπκε ην πεπξσκέλν καο, 

από ηε ζηηγκή πνπ «απηό πνπ θαζνξίδεη ην ππνθείκελν ηνπνζεηείηαη θπξίσο ζε κία 

ηπραία ζπλάληεζε κε ηελ απόιαπζε», ζην εληθό ζεκάδη πνπ αθήλεη ε γιώζζα ζε θάζε 

αλζξώπηλν νλ10. 

Πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε, ηειηθά, ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίνλ επαλεμεηάδεηαη, 

βήκα πξνο βήκα, ε θαηαζθεπή ηνπ Ολόκαηνο-ηνπ-Παηξόο θαη ε δηάξζξσζή ηνπ κε ηελ 

έλλνηα ηνπ θαιινύ, μεθηλώληαο από ην Σεκηλάξην V (όπνπ, κε αθεηεξία ην νηδηπόδεην, 

εκθαλίδεηαη σο έλα ζεκαίλνλ, κία κεηαθνξά) έσο ηηο επηπηώζεηο ηεο ζεσξίαο πέξα 

από ην νηδηπόδεην, όηαλ ε απόιαπζε δελ είλαη πηα νηδηπόδεηα, θαη ν Άιινο είλαη 

δηαγεγξακκέλνο, δειαδή δελ ππάξρεη. Τν S (A), ην λέν ζεκαίλνλ πνπ πξηκνδνηεί ν 

Λαθάλ, ζέηεη ππό ακθηζβήηεζε ηελ παηξηθή κεηαθνξά, ην «Δεν σπάρτει ο Άλλος ηοσ 

Άλλοσ κεηαηξέπεηαη ζε δεν σπάρτει διάθσλη ζτέζη»11, «ηδηαίηεξα απηή πνπ ππόζρεηαη 

ε παηξηθή κεηαθνξά», δηεπθξηλίδεη ν Εαθ-Αιέλ Μηιέξ12. Ζ Νηόζηα Αβδειίδε ζέηεη ην 

εξώηεκα πνπ απνξξέεη από ηα παξαπάλσ: ηη γίλεηαη ηόηε κε ην Όλνκα-ηνπ-Παηξόο; 

Υπνγξακκίδεη όηη, ζηελ ύζηεξε δηδαζθαιία ηνπ Λαθάλ, δελ ξπζκίδνληαη όια από 

ηνλ θαιιό, θαη όηη ν επλνπρηζκόο δελ απνηειεί πηα ην πξνλόκην ηνπ παηέξα. Ο 

παηέξαο είλαη έλαο κύζνο, θαη ην νηδηπόδεην έλα πέπιν πνπ ζθεπάδεη ην πξαγκαηηθό. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο νλνκαηνδνζίαο παίξλεη ην πξνβάδηζκα ζε ζρέζε κε ην ζεκαίλνλ ηνπ 

Ολόκαηνο-ηνπ-Παηξόο. Πάλησο, ε Νηόζηα Αβδειίδε δηεπθξηλίδεη όηη, αλ θαη ν Λαθάλ 

πξνηείλεη κία λέα ζεώξεζε ηνπ Ολόκαηνο-ηνπ-Παηξόο, σζηόζν δελ αλαζεσξεί ηε 

ζεσξία ηνπ γηα ηελ ςύρσζε, ηνπιάρηζηνλ ξεηά13. Τν Όλνκα-ηνπ-Παηξόο θαηέρεη 

ηδηαίηεξε ζέζε ζηνλ βνξξόκεην θόκβν: δέλεη ην πξαγκαηηθό, ην ζπκβνιηθό θαη ην 

θαληαζηαθό θαη παξακέλεη έλα απαξαίηεην θαη ακεηάθιεην ζύκπησκα. Αλ ν Εαθ-Αιέλ 

Μηιέξ κάο παξνηξύλεη, αλαθνξηθά κε ηα πξνεγνύκελα, λα απνζηαζηνπνηεζνύκε από 

ηε δηάγλσζε, δελ είλαη γηα λα ηελ αθπξώζνπκε, λα ηελ αγλνήζνπκε, αιιά γηα λα 

δώζνπκε βαξύηεηα  ζηελ εληθόηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ,  πνπ  ζεκαίλεη  όηη  πξέπεη  λα 
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Jacques-Alain Miller, L ’or ie nt a tion la c a nie nne , «La clinique différentielle des psychoses» (1987-1988), κάζεκα 

12ες Κοεκβρίοσ 1987 (αλέθδοηο). 
13 

Βι. παραθάηφ, «Οη ύζηαηες ζεφρήζεης» 



ιακβάλνπκε ππόςε ηνλ παηέξα ζε ζρέζε κε ηελ εληθόηεηά ηνπ, δειαδή ζε ζρέζε κε 

ηνλ ηξόπν πνπ ν θαζέλαο δέλεη ηα ηξία πεδία. 

Ζ Νηόζηα Αβδειίδε, κε ηε βνήζεηα ηνπ Εαθ-Αιέλ Μηιέξ, καο πξνηξέπεη πξνο κία 

ζπγθξνηεκέλε αλάγλσζε ηεο ύζηεξεο δηδαζθαιίαο ηνπ Λαθάλ. Ξεδηπιώλεη 

ιεπηνκεξώο ηηο επηπηώζεηο ηεο θαη θπξίσο ηε δηαπίζησζε όηη ην Όλνκα-ηνπ-Παηξόο, 

σο ιεηηνπξγία δηαξξαθήο, δεζίκαηνο, δηαηξέρεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηε δηδαζθαιία 

ηνπ Λαθάλ. 

Από ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζηνραζκό πξνθύπηνπλ νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ 

ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηε λεύξσζε θαη ζηελ αληηζηαζκηζκέλε ςύρσζε, ηε δηάθιεηζε 

σο δηαγλσζηηθό θξηηήξην γηα ηελ θαλνληθόκνξθε ςύρσζε, ηελ νξζόηεηα ηεο ζρέζεο 

αλάκεζα ζηε δηάθιεηζε ηνπ Ολόκαηνο-ηνπ-Παηξόο θαη ζηελ αλεπάξθεηα ηεο θαιιηθήο 

ζεκαζίαο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαιινύ ζηελ ύζηεξε δηδαζθαιία θ.ιπ. Πξόθεηηαη γηα 

δεηήκαηα πνπ ε Νηόζηα Αβδειίδε πξνζπαζεί λα εμεηάζεη, αλ όρη λα επηιύζεη, 

δηεπθξηλίδνληαο ηδηαίηεξα ηελ εμέιημε ηεο έλλνηαο ηνπ θαιινύ ζηε δηδαζθαιία  ηνπ 

Λαθάλ. 

Σηελ ύζηεξε δηδαζθαιία ηνπ Λαθάλ, ε έλλνηα ηνπ ππνθεηκέλνπ πιήηηεηαη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλεθηηθόηεηαο ηνπ ςπρσηηθνύ ππνθεηκέλνπ, δίλνληαο 

πξνλνκηαθή ζέζε «ζην ηπραίν πνπ καο πάεη δεμηά θαη αξηζηεξά»14. Ζ Νηόζηα Αβδειίδε 

κάο δείρλεη πώο ν Λαθάλ δηαηεξεί σζηόζν δύν είδε θόκβσλ, ηνλ βνξξόκεην θαη ηνλ κε 

βνξξόκεην, από ηε ζηηγκή πνπ είλαη ην ζύλζσκα [sinthome] απηό πνπ ζπγθξαηεί ηα 

ζηνηρεία ηνπ θόκβνπ. Οη επηπηώζεηο ηεο ύζηεξεο δηδαζθαιίαο ηνπ Λαθάλ ζηελ 

αληίιεςε ηεο ςύρσζεο αλαδεηθλύνληαη κέζα από θιηληθέο πεξηπηώζεηο πξνεξρόκελεο 

από ηελ πξαθηηθή ηεο ζπγγξαθέσο θαη από ηε ινγνηερλία (Τδέεκο Τδόπο/James 

Joyce) 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν επαλαηνπνζεηεί ηελ πνξεία ηεο ζθέςεο εληόο ηνπ 

θξνϋδηθνύ πεδίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηώλ Σπλνκηιηώλ ηνπ UFORCA15 (Le 

conciliabule d’Angers16, La conversation d’Arcachon17, La convention d’Antibes18), 

πνπ νδήγεζε ζηελ αλάδπζε ηεο έλλνηαο ηεο θαλνληθόκνξθεο ςύρσζεο από ηνλ Εαθ- 

Αιέλ Μηιέξ. 

 
 

14 Αστ όθι, «Τπάρτ’ Έλα» 
15 

Αθρφλύκηο ηοσ ζσιιόγοσ Union pour la Formation continue en Clinique Analytique (Έλφζε γηα ηε ζσλετή 

Γθπαίδεσζε ζηελ Ψσταλαισηηθή Ηιηληθή), ποσ ζσκπερηιακβάλεη όια ηα γαιιόθφλα Σκήκαηα Ηιηληθώλ ποσδώλ 

ζηε Γαιιία θαη ζηο Βέιγηο, ηα οποία δελ αλήθοσλ ζε θάποηα υσταλαισηηθή ζτοιή, αλ θαη οη δηδάζθοληες ζε ασηά 

είλαη υσταλαισηές ιαθαληθού προζαλαηοιηζκού. Όια ηα Σκήκαηα Ηιηληθώλ ποσδώλ αλά ηολ θόζκο σπάγοληαη 

ζηο Ζλζηηηούηο ηοσ Φροϋδηθού Πεδίοσ, δηεσζσληής ηοσ οποίοσ είλαη ο Δαθ-Αιέλ Ιηιέρ. [.η.Ι.] 
16 

IRMA, Le conciliabule d’Angers, Effets de surprise dans les psychoses, Agalma/Le Seuil, Παρίζη 1997. 
17 

IRMA, La conversation d’Arcachon, Cas rares: Les inclassables de la clinique, Agalma/Le Seuil, Παρίζη 1997. 
18 

IRMA, La psychose ordinaire, La convention d’Antibes, Agalma/Le Seuil, Παρίζη1999. 



Ζ βνξξόκεηα θιηληθή είλαη κία θιηληθή ηνπ «πεξηζζόηεξνπ ή ιηγόηεξνπ», πνπ 

θαζνξίδεηαη από ηελ έλλνηα ηεο γεληθεπκέλεο δηάθιεηζεο θαη ελέρεη ηε ζεώξεζε όηη 

έλαο θόκβνο είλαη πάληνηε εθηθηόο, αιιά θαη όηη «όινο ν θόζκνο είλαη ηξειόο». Τν 

κνληέιν ηεο ειιεηκκαηηθόηεηαο απνξξίπηεηαη νξηζηηθά, ε ςύρσζε απνγπκλώλεη ηε 

δνκή ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηε ζεκειηώδε ακεραλία ηνπ ζηε ζρέζε ηνπ κε ηε γιώζζα19. 

Έηζη, ε Νηόζηα Αβδειίδε ππνζηεξίδεη όηη ε νπηηθή ηεο ςπραλαιπηηθήο θιηληθήο είλαη 

νπζηαζηηθά αληη-δηαγλσζηηθή, ζεβόκελε, σζηόζν, ηε δηάθξηζε λεύξσζεο-ςύρσζεο. 

Πξόθεηηαη, θπξίσο, γηα κία νπηηθή πνπ πξνζδίδεη πεξηζζόηεξε επθακςία ζηε δηάγλσζε 

(Εαθ-Αιέλ Μηιέξ), είλαη ελάληηα ζε θάζε είδνπο απνθιεηζκό θαη επηθεληξώλεηαη ζην 

ηδηαίηεξν ζύλζσκα ηνπ θαζελόο, δειαδή πξνηάζζεη ηελ εληθόηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ. 

Σην πιαίζην απηήο ηεο νπηηθήο, ην Όλνκα-ηνπ-Παηξόο αληηθαζίζηαηαη από ηνλ Εαθ- 

Αιέλ Μηιέξ κε ην ζεκείν δηαξξαθήο. 

Ζ ζπγγξαθέαο δηεπθξηλίδεη, ινηπόλ, όηη είλαη ζεκαληηθό λα απνζαθελίζνπκε ηελ 

θαηεγνξία ηεο θαλνληθόκνξθεο ςύρσζεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηεο, κε αθεηεξία ηελ 

πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ άξζξνπ ηνπ Εαλ-Κινλη Μαιεβάι «Σηνηρεία γηα κία θιηληθή 

πξνζέγγηζε  ηεο  θαλνληθόκνξθεο  ςύρσζεο»  θαη  ηνπ  άξζξνπ  ηνπ  Εαθ-Αιέλ  Μηιέξ 

«Δπηζηξέθνληαο   ζηελ   θαλνληθόκνξθε   ςύρσζε»20.   Καηαδεηθλύεη   όηη,   ζε   θάζε 

πεξίπησζε, ε θαλνληθόκνξθε ςύρσζε εληνπίδεηαη κε βάζε ηνλ βνξξόκεην θόκβν. Ο 

Εαλ-Κινλη Μαιεβάι αλαδεηθλύεη ηε κε εμαγσγή ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηε δηαθξηηηθή 

αλεπάξθεηα ηνπ θόκβνπ θαη ηηο δηαηαξαρέο ηνπ θαληαζηαθνύ, ηνπ ζπκβνιηθνύ θαη ηνπ 

πξαγκαηηθνύ. Ο Εαθ-Αιέλ Μηιέξ αλαθέξεη ηξεηο εμσηεξηθόηεηεο: ηελ θνηλσληθή, ηε 

ζσκαηηθή θαη ηελ ππνθεηκεληθή. 

Ζ δηάθξηζε ησλ ςπρώζεσλ από ηνλ Εαθ-Αιέλ Μηιέξ ζε ςπρώζεηο ηύπνπ 

βειαληδηάο θαη ηύπνπ θαιακηάο κάο ζέηεη ην εξώηεκα: ππάξρνπλ ςπρώζεηο κε 

δπλάκελεο λα εθιπζνύλ; Απηό ην εξώηεκα δηεξεπλά ε ζπγγξαθέαο ζην ηέινο, έρνληαο 

σο άπνςε όηη κία ςύρσζε πνπ δελ εθιύεηαη ζα πξέπεη λα εθπιεξώλεη ηξεηο 

πξνϋπνζέζεηο: ε αλαπιήξσζε λα εγθαζίζηαηαη πξώηκα, όηαλ ην εγώ απνθόπηεηαη 

από ηελ πξαγκαηηθόηεηα –Αιεμάληξ Σηίβελο [Alexandre Stevens]–, νη αλαπιεξώζεηο 

πνπ εκπνδίδνπλ ηελ έθιπζε λα ζπληζηνύλ έλα ζύκπησκα πνπ λα έρεη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ γξάκκαηνο, δειαδή λα εκπιέθνπλ ην πξαγκαηηθό – Αλ Ληδί [Αnne Lysy]– θαη ε 

εγθαζίδξπζε ηεο θαληαζηαθήο ηαύηηζεο λα έρεη ηζρπξό ζηαζεξνπνηεηηθό ραξαθηήξα – 

 
 

19 
Βι. παραθάηφ, «Σο δήηεκα ηες ζσλετηζηηθής θιηληθής κεηά ηης ηρεης ζσλοκηιίες» 

20 
Jean-Claude Maleval, «Éléments pour une appréhension clinique de la psychose ordinaire» (2003), αλέθδοηο 

(δηαζέζηκο ζηο δηαδίθησο), Jacques-Alain Miller, «Effet retour sur la psychose ordinaire» (2008), Quarto, Revue de 

psychanalyse, n°94/95, 2009, ζ. 40-51 θαη ειι. έθδ.: Δαθ-Αιέλ Ιηιέρ, «Γπηζηρέθοληας ζηελ θαλοληθόκορθε 

υύτφζε», κηθρ Αλζή Αζαλαζηάδοσ, επηκέιεηα Βιάζες θοιίδες, Fort-Da, περιοδικό λακανικής κλινικής , η. 3, 

Αζήλα 2013, ζ. 54-78. 



Εαλ-Κινλη Μαιεβάι. Ζ Νηόζηα Αβδειίδε ππνγξακκίδεη όηη ε ζύλδεζε είηε ηνπ 

ζπκπηώκαηνο είηε ηεο θαληαζηαθήο ηαύηηζεο κε ην πξαγκαηηθό απνδεηθλύεηαη 

ζεκειηώδεο. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή, πνπ πξνϋπνζέηεη ζεκεία δεζίκαηνο ηνπ πξαγκαηηθνύ, ηνπ 

ζπκβνιηθνύ θαη ηνπ θαληαζηαθνύ, αμίδεη ην ελδηαθέξνλ καο θαη πξέπεη λα δνθηκαζηεί 

ζηελ θιηληθή, όπσο ην θάλεη ε ζπγγξαθέαο κέζσ ελόο θιηληθνύ πεξηζηαηηθνύ πνπ 

ζθνπό έρεη λα αλαδείμεη απηό ην ζεκείν. 

Δπίζεο, δηεπθξηλίδεη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο απηήο ηεο «αζαθνύο» θαηεγνξίαο:  σο 

πξνο ηη ε θαλνληθόκνξθε ςύρσζε ζπληζηά ςύρσζε ηεο επνρήο καο; Γελ νδεγεί ζε 

ακθηζβήηεζε ηεο θαηεγνξίαο ηεο δηαζηξνθήο; Μπνξνύκε λα ζπλερίζνπκε λα 

ζεσξνύκε δνκή ηε δηαζηξνθή; 

Τέινο, ε βηνγξαθία ηνπ Λνύληβηρ Βηηγθελζηάηλ [Ludwig Wittgenstein], θαζώο θαη 

κία θιηληθή πεξίπησζε καο ζέηνπλ νξηζκέλα εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηα ηδηαίηεξα 

δηαγλσζηηθά γλσξίζκαηα ηεο θαλνληθόκνξθεο ςύρσζεο, ηε δηάθξηζε ησλ ςπρώζεσλ 

ζε απηέο πνπ έρνπλ εθιπζεί, ζε έθδειεο θαη κε εθδεισκέλεο, θαη ηνλ ηξόπν πνπ 

αληηιακβαλόκαζηε ηελ έλλνηα ηεο έθιπζεο ζηε ζύγρξνλε θιηληθή. Πξάγκαηη, αλ, όπσο 

δηεπθξηλίδεη ν Εαθ-Αιέλ Μηιέξ, ε θαλνληθόκνξθε ςύρσζε δελ απνηειεί έλλνηα, ηίζεηαη 

δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ αζάθεηα ησλ εθδεισκέλσλ ςπρώζεσλ πνπ δελ εκθαλίδνπλ 

πηα, ή πνιύ ζπάληα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεγάισλ ςπρώζεσλ ηύπνπ βειαληδηάο ηεο 

θιαζηθήο ςπρηαηξηθήο. 

Ζ ζπγγξαθέαο δηεξεπλά επίζεο ηελ πνιιαπιόηεηα ησλ θαλνληθόκνξθσλ 

ςπρώζεσλ, πνπ εθηείλεηαη από ηελ θιηληθή ηεο εξήκσζεο έσο ηηο αλαπιεξσκέλεο 

από αλεμίηειεο εηθόλεο ςπρώζεηο. Έηζη, ε Νηόζηα Αβδειίδε θαηνξζώλεη λα πεξηγξάςεη 

κε αθξίβεηα ην δηαθύβεπκα κίαο θαηεγνξίαο πνπ δελ απνηειεί έλλνηα, λα ηελ νξίζεη θαη 

λα δείμεη γηα πνηνλ ιόγν ε δηάθιεηζε ηνπ Ολόκαηνο-ηνπ-Παηξόο απνδεηθλύεηαη 

αλεπαξθήο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο θαλνληθόκνξθεο ςύρσζεο, θάηη πνπ κόλνλ ε θιηληθή 

ησλ  βνξξόκεησλ  θόκβσλ  επηηπγράλεη.  Δπηβεβαηώλεη  όηη,  ζύκθσλα  κε  ηελ  ύζηεξε 

δηδαζθαιία ηνπ Λαθάλ, απηό πνπ πθίζηαηαη δηάθιεηζε ζηελ ςύρσζε «είλαη ν 

βαξξόκεηνο θόκβνο»21 θαη όηη ε θαηεγνξία ηεο θαλνληθόκνξθεο ςύρσζεο καο 

επηηξέπεη λα αληηιεθζνύκε πσο ε δηαθνξά λεύξσζεο-ςύρσζεο ακβιύλεηαη από ηε 

ζηηγκή πνπ είλαη εθηθηνί άιινη ηξόπνη δεζίκαηνο. 

Τν βηβιίν ηεο Νηόζηαο Αβδειίδε κάο θαιεί ζε κηα ζπλεπή, αθξηβή θαη 

δηαθσηηζηηθή πνξεία γηα ηηο επηπηώζεηο κίαο ζεκαληηθήο πιεπξάο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

Λαθάλ πνπ αθνξά ηηο ςπρώζεηο θαη ηελ θιηληθή ηνπο επηθαηξόηεηα. Σπκβάιιεη ζηελ 

 
 

21 Βι. παραθάηφ, «Γπίπηφζε ηες ύζηερες δηδαζθαιίας ηοσ Θαθάλ ζηε δηάθιεηζε ηοσ Ολόκαηος-ηοσ-Παηρός» 



απνζαθήληζε νξηζκέλσλ επίκαρσλ ζεκείσλ θαη ππνζηεξίδεη ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο 

ύζηεξεο δηδαζθαιίαο ηνπ Λαθάλ, ζηελ νπνία καο εηζήγαγε ν Εαθ-Αιέλ Μηιέξ. Αο 

ζπγραξνύκε ηε ζπγγξαθέα γηα ηε ζαθήλεηα πνπ, κε ηε ζεηξά ηεο, πξνζδίδεη ζην 

εγρείξεκα. 

 
 
 

 
Μεηάθραζη: Ναπζηθά Παπαληθνιάνπ 


