
Νηόζια Αβδελίδη 

Πριν από ηην κανονικόμορθη ψύχωζη 

Ήδε από ην 1979 ν Jacques- Alain Miller ππνγξακκίδεη όηη ην πέξαζκα ζηνλ 

πιεζπληηθό ηνπ Ολόκαηνο-ηνπ-Παηξόο θαη ε δπλαηόηεηα αλαπιήξσζήο ηνπ  

ζεκαηνδνηεί όηη «ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη ηξεινί απ’ όζνη λνκίδνπκε»1. 

Θα ρξεηαζηεί λα θηάζνπκε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 γηα λα θάλνπλ ηελ 

εκθάληζε ηνπο ζην Φξνϋδηθό Πεδίν θάπνηα θείκελα πνπ πξαγκαηεύνληαη ην 

δήηεκα είηε ησλ νξίσλ ηεο ςύρσζεο είηε ηεο αλαπιήξσζήο ηεο. Απηό 

ζπκπίπηεη κε θάπνηα  γεγνλόηα: Πξώηνλ, ην 1987 ν Miller ζην κάζεκά ηνπ 

Αυτό που συνιστά έμβλημα ζα κηιήζεη γηα ηελ γεληθεπκέλε δηάθιεηζε θαη ηελ 

γελίθεπζε ηεο ςύρσζεο. Τελ ίδηα ρξνληά ν Eric Laurent θάλεη έλα κάζεκα ζην 

θιηληθό παξάξηεκα ηνπ Département de psychanalyse κε ηίηιν «Τα όξηα ηεο 

ςύρσζεο». Δεύηεξνλ, ηελ επόκελε ρξνληά ην κάζεκα ηνπ DEA ηνπ Miller 

αθνξά ηελ δηαθνξηθή δηάγλσζε ησλ ςπρώζεσλ όπνπ δηαρσξίδεη ηηο ςπρώζεηο 

κε έθιπζε από ηηο ςπρώζεηο κε αλαπιήξσζε. Τξίηνλ, ηελ ίδηα ρξνληά ην ζέκα 

ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ Φξνϋδηθνύ Πεδίνπ πξαγκαηεύεηαη αθξηβώο ην ίδην δήηεκα.  

Η Marie-Hélène Brousse ζε έλα άξζξν κε ηίηιν «Ζήηεκα αλαπιήξσζεο», 

δηαρσξίδεη απηό πνπ ν Katan νλνκάδεη πξν-ςύρσζε θαη αθνξά ηηο 

πεξηπηώζεηο όπνπ αξγόηεξα ππήξμε έθιπζε από απηέο πνπ δελ ππήξμε πνηέ 

έθιπζε θαη όπνπ ην ππνθείκελν θξαηήζεθε ζε κηα θαηάζηαζε πνπ νη 

κεηαθξνϋδηθνί νλνκάδνπλ νξηαθή. Πνηεο ζπλζήθεο επηηξέπνπλ ζε κηα 

ςπρσηηθή δνκή λα κελ εθιύζεη ςπρσηηθά θαηλόκελα; Πσο κπνξνύκε λα 

θαηαλνήζνπκε ηελ κε-έθιπζε; Είλαη δπν εξσηήκαηα πνπ ζέηεη αιιά δελ 

απαληά. Πξνηείλεη αθελόο κηα δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ εθιπκέλε 

ςύρσζε, ηελ κε εθιπκέλε θαη ηελ ζηαζεξνπνηεκέλε θαη αθεηέξνπ κηα 

γεληθνπνίεζε ηνπ όξνπ αλαπιήξσζε πνπ κέρξη ηώξα νξίδνληαλ κε όξνπο ηνπ 

Ολόκαηνο-ηνπ-Παηξόο2.  

Ο Alexandre Stevens ζε δπν άξζξα ηνπ πξαγκαηεύεηαη ηνλ δηαρσξηζκό ηνπ 

Miller θαη ζεσξεί όηη «δελ είλαη ζίγνπξν όηη κπνξνύκε λα κηιήζνπκε γηα 

1
Jacques- Alain Miller, «Supplément topologique à la question préliminaire », Actes de l’EFP, p. 131, 

1979 
2
 Marie-Hélène Brousse, «Question de suppléance», Ornicar ? 47, 1988 



αλαπιήξσζε – κε ηελ έλλνηα πνπ ν Lacan ηελ ρξεζηκνπνηεί γηα ηνλ Joyce- ζε 

όιεο ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ κηα ςύρσζε δελ έρεη, ή όρη αθόκα, εθιπζεί, αθνύ ε 

αλαπιήξσζε είλαη ήδε από κόλε ηεο κηα θαηαζθεπή ζηελ ζρέζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ κε ηελ γιαγιώζζα3.» Αληίζεηα ζεσξεί όηη κε ηηο έλλνηεο ηεο 

αιινηξίσζεο θαη ηνπ απνρσξηζκνύ κπνξνύκε λα θαζνξίζνπκε ηελ ζρέζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ κε ην ζεκαίλνλ θαη λα ζέζνπκε ηελ δηάγλσζε ηεο ςύρσζεο ζε 

πεξηπηώζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη νξηαθέο (όπσο θαη απηή ηνπ Joyce) 

αθξηβώο επεηδή δελ ππάξρεη έθιπζε.  

Γηα λα μερσξίζεη ηηο ςπρώζεηο κε έθιπζε από απηέο πνπ δελ έρνπλ εθιπζεί 

ρξεζηκνπνηεί ην άξζξν ηνπ Freud ηνπ 1924, «Η απώιεηα ηεο πξαγκαηηθόηεηαο 

ζηελ λεύξσζε θαη ηελ ςύρσζε». Ο Freud ζεσξεί όηη ππάξρεη απώιεηα ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ λεύξσζε θαη ηελ ςύρσζε, κόλν πνπ δηαθέξεη ζηελ 

ρξνληθόηεηα θαη ζηελ ινγηθή επεμεξγαζία. Σηελ λεύξσζε, ζε έλα πξώην 

ρξόλν ην εγώ ηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ιεηηνπξγεί ε 

απώζεζε εηο βάξνο ηνπ Απηό. Σε έλα δεύηεξν ρξόλν γηα λα απνδεκησζεί ην 

Απηό πξνθαιείηαη κηα ππνηίκεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, επηζηξέθεη ην 

απσζεκέλν, ζπγθξνηείηαη ην ζύκπησκα θαη εγθαζηδξύεηαη ε θαληαζίσζε. 

Σηελ ςύρσζε, ην εγώ απνθόπηεηαη από ηελ πξαγκαηηθόηεηα ήδε από ηνλ 

πξώην ρξόλν γηα λα ππεξεηήζεη ην Απηό, ελώ ζην δεύηεξν ρξόλν 

θαηαζθεπάδεηαη ε θαηλνύξηα πξαγκαηηθόηεηα κέζσ ηνπ παξαιεξήκαηνο. Ο 

Stevens ππνζηεξίδεη όηη «αλ ην παξαιήξεκα ηζνδπλακεί ζε κηα επαλόξζσζε 

πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ δεύηεξν ρξόλν, κεηά ηα θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα 

πνπ έρνπλ πξνθιεζεί από ηελ έθιπζε, πξέπεη αληίζεηα λα ηνπνζεηήζνπκε 

ηελ αλαπιήξσζε ζαλ επαλόξζσζε αλαθεξόκελε ζηνλ πξώην ρξόλν4.» 

Πξόθεηηαη θαηά ηε γλώκε κνπ γηα κηα πξνζπάζεηα λα απνδνζεί κηα δνκηθή 

δηαθνξά ησλ εθιπκέλσλ ςπρώζεσλ από απηέο πνπ δελ ζα εθιπζνύλ. Αλ ε 

αλαπιήξσζε έξρεηαη ζηνλ πξώην ρξόλν λα επαλνξζώζεη ηελ απνθνπή ηνπ 

εγώ από ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηόηε θαηαιαβαίλνπκε ίζσο ιίγν θαιύηεξα γηαηί 

ζηηο θαλνληθόκνξθεο ςπρώζεηο δελ παξαηεξνύκε θαηλόκελα πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ επηζηξνθή ηνπ πξαγκαηηθνύ.  
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Ο Eric Laurent πξνηείλεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο έλλνηεο ηεο 

ζηαζεξνπνίεζεο θαη ηεο αλαπιήξσζεο παξά εθείλε ηεο ςύρσζεο 

κεηαβίβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη κεηαθξνϋδηθνί γηα πεξηπηώζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη από απηνύο σο νξηαθέο, παζνινγίεο  ηνπ ραξαθηήξα, 

δηαηαξαρέο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ή αθόκα θαη εμαζζελεκέλεο ςπρώζεηο, 

ςπρώζεηο  κε λεπξσηηθνύο κεραληζκνύο άκπλαο θαη  λεπξώζεηο κε 

πεξηνξηζκέλα ςπρσηηθά θαηλόκελα5.  

Όζν γηα ηα θείκελα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην ζπλέδξην ηνπ Μπνπέλνο Άηξεο 

ην 1988, αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη θάπνηνη ήδε πξνζπαζνύλ λα ζπιιάβνπλ 

κηα ςπρσηηθή δνκή πνπ ηειηθά δελ ζα εθιύζεη πνηέ ςύρσζε θαη απηό ράξηλ 

ζηηο θαληαζηαθέο ηαπηίζεηο6. Επίζεο ηνλίδεηαη ην γεγνλόο όηη νη 

ζηαζεξνπνηήζεηο κεηά ηελ έθιπζε δελ είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ είλαη 

απνηέιεζκα ελόο ζυλζσκαηηθνύ δεζίκαηνο7. Μέλεη όκσο λα δηεπθξηληζηεί πνηα 

είλαη ε δηαθνξά ηνπο.  

Κάπνηνη κηινύλ γηα ζηαζεξνπνίεζε γύξσ από ην αληηθείκελν α8, άιινη 

επηρεηξνύλ λα δηαρσξίζνπλ ηηο ζπκβνιηθέο ζηαζεξνπνηήζεηο (παξαιήξεκα), 

ηηο θαληαζηαθέο (πξνζσπηθόηεηεο σο εάλ) θαη ηηο πξαγκαηηθέο (ζύλζσκα),

ελώ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ έλλνηα ηεο επηζθεπήο ε νπνία ηνπνζεηείηαη 

αλάκεζα ζε πξαγκαηηθό θαη ζπκβνιηθό9.  

Είλαη ζεκαληηθό λα ζεκεηώζνπκε όηη εθείλε ηελ πεξίνδν θαη γηα αξθεηό θαηξό 

νη αλαιπηέο ηνπ Φξνϋδηθνύ Πεδίνπ δελ αλαθέξνληαλ ζηνλ Joyce σο 

ςπρσηηθό10. Είλαη αιήζεηα όηη αλ δηαβάζεη θαλείο Το Σύνθωμα, δελ ζα βξεη

πνπζελά ηνλ Lacan λα ιέεη όηη ν Joyce ήηαλ ςπρσηηθόο. Μηιά γηα έξγν πνπ 

κνηάδεη κε ηελ καλία, γηα επηβεβιεκέλα ιόγηα, γηα werverfung de fait, γηα 

παηξηθή έιιεηςε αθόκα θαη γηα παηξηθή παξαίηεζε αιιά πνηέ γηα ςύρσζε.  

5
 Eric Laurent, «Aux limites de la psychose: discussion de trios cas», Les feuillets psychanalytiques du 

courtil, No1, 1989 
6
 Carlos De Lajonquière, Gabriel Lombardi, Roberto Mazzuca, Daniel Silliti, «Quelques questions sur 

la prépsychose», Clinique différentielle des psychoses, Navarin, 1988 
7
 ibid 

8
 Manuel Kizer, Eduardo Leon Vivas, Luigi Luongo, Ronald Portilllo, Julieta Ravard, Gerardo Réquiz, 

«L’Autre dans la psychose», Clinique différentielle des psychoses, op.cit. 
9
 F.H. Freda, D. Yemal, «Forclusion, monnayage et suppléance du Nom-du-Père», Clinique 

différentielle des psychoses, op.cit. 
10

 Carlos De Lajonquière, Gabriel Lombardi, Roberto Mazzuca, Daniel Silliti, «Quelques questions sur 

la prépsychose», Clinique différentielle des psychoses, op.cit. και Francis Hugo Freda, «La 

toxicomanie. Un paradigme de symptôme moderne », Rivages, No1, 1998 



Υπάξρεη κηα εξώηεζε όκσο πνπ, όπσο ιέεη ν Lacan, αμίδεη ηνλ θόπν λα ηεζεί: 

«Από πνην ζεκείν θαη έπεηηα είλαη θαλείο ηξειόο;» Καη  κηα αθόκα: «Ο Joyce 

ήηαλ ηξειόο;»11 Έρνπκε ηελ εξώηεζε αιιά όρη ηελ απάληεζε πξώηνλ. Καη 

δεύηεξνλ, ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε ηξειόο θαη όρη ςπρσηηθόο. Όκσο ην ζεκαληηθό 

είλαη λα ζεκεηώζνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζέηεη ην εξώηεκα ν Lacan: από 

πνην ζεκείν θαη έπεηηα. Σίγνπξα έλαο ηνπιάρηζηνλ ηδηαίηεξνο ηξόπνο γηα έλαλ 

δνκηζηή. 

Έλα ζεκαληηθό άξζξν θαηά ηε γλώκε κνπ είλαη εθείλν ηεο Anne Lysy κε ηίηιν 

«Απηό πνπ νλνκάδνπκε νη κε εθιπκέλεο ςπρώζεηο», ην νπνίν δεκνζηεύεηαη 

κόιηο 2 ρξόληα πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ όξνπ θαλνληθόκνξθε ςύρσζε. Η Lysy 

δίλεη δπν εθδνρέο ηνπ όξνπ κε εθιπκέλε ςύρσζε. Πξώηνλ, πξόθεηηαη γηα ηελ 

ςύρσζε πξηλ ηελ θιηληθή ηεο εκθάληζε. Δεύηεξνλ, απηόο ν όξνο 

ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά γηα λα πεξηγξάςεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ 

πνπ δελ έρεη εθιύζεη ςύρσζε, όπνπ δελ παξαηεξνύκε αδηακθηζβήηεηα  

ςπρσηηθά θαηλόκελα θαη όπνπ ηίπνηα δελ επηηξέπεη ηελ δηάγλσζε ηεο 

λεύξσζεο. Πξόθεηηαη γηα ρακειόθσλεο ςπρώζεηο.  

Η Lysy δίλεη κηα πνιύ ελδηαθέξνπζα πξννπηηθή γηα ηνλ όξν αλαπιήξσζε. 

Θεσξεί όηη πξόθεηηαη γηα θάηη πνπ επαλνξζώλεη έλα ιάζνο ζην βνξξόκεην 

θόκβν. «Πξόθεηηαη γηα θάηη πνπ έξρεηαη , όρη λα επηδηνξζώζεη εθ ησλ πζηέξσλ 

έλα ειάηησκα πνπ έγηλε εκθαλέο κε ηελ έθιπζε, αιιά γηα κηα ιεηηνπξγία πνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα λα ζπγθαιύπηεη ην ειάηησκα κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε 

έθιπζε λα κελ ιάβεη ρώξα12.» Έηζη αλαθέξεηαη ζηνλ Joyce σο κε εθιπκέλε 

ςύρσζε θαη θάλεη ιόγν αθόκα θαη γηα ςύρσζε κε δπλάκελε λα εθιπζεί.  

Γηα ηελ Lysy ζα πξέπεη λα κηιάκε γηα αλαπιήξσζε κόλν όηαλ απνηξέπεηαη ε 

έθιπζε. Όκσο πάιη ηίζεηαη έλα κεγάιν εξώηεκα, εξώηεκα πνπ κέρξη ζηηγκήο 

κνηάδεη αλππέξβιεην. Πσο ζα μερσξίζνπκε κηα αλαπιήξσζε πνπ έρεη 

ιεηηνπξγία απηό-πξόιεςεο ηεο αζζέλεηαο από κηα θαηαζθεπή πνπ λαη κελ 

επηδηνξζώλεη ηελ ηξύπα αιιά δελ θαηαθέξλεη λα απνθύγεη ηελ έθιπζε; 

Δπζηπρώο νύηε ε Lysy δίλεη θάπνηα απάληεζε.  
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To 1999, ιίγν κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ όξνπ θαλνληθόκνξθε ςύρσζε, ν Miller 

ζε κηα νκηιία πνπ αθνξά ηελ ςπρσηηθή επηλόεζε βάδεη αθόκα έλα ιηζαξάθη γηα 

ηελ γελίθεπζε ηεο ςύρσζεο: «Είκαζηε όινη ζρηδνθξελείο, γηαηί ην ζώκα θαη ηα 

όξγαλα ηνπ ζώκαηνο καο δεκηνπξγνύλ πξόβιεκα, κόλν πνπ, εκείο, 

πηνζεηνύκε ιύζεηο ηππηθέο, ιύζεηο θησρέο13. » 

Η ζέζε πνπ εμέθξαδε ν Widlocher ην 1984, όηη ε ςπραλάιπζε αζρνιείηαη όιν 

θαη ιηγόηεξν κε λεπξσηηθνύο, έκνηαδε παξάινγε θαη θαζόινπ πξνθαλήο ζηνλ 

Eric Laurent ην 198914. 

Απηό όκσο πνπ ηόηε θάληαδε ππεξβνιηθό ηείλεη ηώξα λα γίλεη ε θιηληθή καο. Ο 

Jean-Pierre Deffieux ηηηινθνξεί έλα ζρεηηθά πξόζθαην άξζξν ηνπ: 

«Υπάξρνπλ αθόκα λεπξσηηθνί;». Πξόθεηηαη γηα έλα ηίηιν, όπσο ιέεη θαη ν ίδηνο 

πξνθιεηηθό, αιιά ζεσξεί όηη ην εξώηεκα δελ είλαη ρσξίο βάζεηο. 

Ο Deffieux ππνζηεξίδεη όηη ζηελ ηειεπηαία δηδαζθαιία ηνπ, ν Lacan έθαλε ηελ 

λεύξσζε απιά έλα ηξόπν δεζίκαηνο ηνπ ζπκβνιηθνύ, ηνπ θαληαζηαθνύ θαη 

ηνπ πξαγκαηηθνύ, αλάκεζα ζε πνιινύο άιινπο θαη όηη δελ κηινύζε πηα γηα 

λεύξσζε αιιά γηα νηδηπόδεην ζύκπησκα. Η ζέζε ηνπ ινηπόλ είλαη όηη 

νηηδήπνηε δέλεη ην  θόκβν ηνπ ππνθεηκέλνπ είλαη Όλνκα-ηνπ-Παηξόο. Με απηό 

ηνλ ηξόπν ακθηζβεηεί ηνλ δπηζκό λεύξσζεο – ςύρσζεο θαη κηιά γηα 

γεληθεπκέλε δηάθιεηζε15.  

Ωο εθ ηνύηνπ αλαξσηηέηαη: «πώο λα ηνπνζεηήζνπκε ζηελ θιηληθή λνζνγξαθία 

ππνθείκελα πνπ, γηα παξάδεηγκα, έρνπλ έλα ζύκπησκα (δέζηκν RSI) κε 

νηδηπόδεην ρσξίο λα παξνπζηάδνπλ θαλέλα ζεκάδη ιπζίκαηνο ηνπ θόκβνπ ή 

απνζύλδεζεο; Δελ είλαη λεπξσηηθνί, αιιά νύηε θαη ςπρσηηθνί έηζη όπσο 

έρνπκε ζπλεζίζεη λα ην ελλννύκε. Υπάξρεη ίζσο εθεί θάηη λα επηλνήζνπκε, λα 

νλνκάζνπκε δηαθνξεηηθά16.» Αλ ινηπόλ ζηελ θαλνληθόκνξθε ςύρσζε 

ππάξρεη απνζύλδεζε, όπσο ιέεη θαη ν ίδηνο, πνύ ζα ηνπνζεηήζνπκε ηα 

ππνθείκελα πνπ πεξηγξάθεη;  
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νεύπυζη και τύσυζη δεν είναι παπά διαθοπεηικοί ηπόποι να εγκαθιδπςθούν πποζποιηηά και να 

δαμαζηεί ηο ππαγμαηικό,  Jacques- Alain Miller, L’expérience du reel dans la cure analytique, cours 

1998-1999, séance du 25/11/98 
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 Jean-Pierre Deffieux. «Y a-t-il encore des névroses?», Lettre mensuelle, No 263, p. 19, 2007 



Θεσξεί όηη ππάξρεη έλαο ζύγρξνλνο ηξόπνο δεζίκαηνο κε νηδηπόδεηνο πνπ 

αθνξά θπξίσο λεαξά ππνθείκελα θαη εθήβνπο: «Λίγεο εθδειώζεηο ηνπ 

αζπλεηδήηνπ, κηθξό ελδηαθέξνλ γηα ηελ ςπρηθή ιεηηνπξγία, κηθξή δέζκεπζε 

γεληθά θαη ηδηαίηεξα ζηελ αγάπε θαη ηελ ζρέζε ηνπ δεπγαξηνύ, ιίγεο ελνρέο, κηα 

επηζπκία όρη ηόζν απνθαζηζκέλε αιιά αληίζεηα έλαο έληνλνο λαξθηζζηζκόο 

θαη κηα άζθεζε ηεο ελνξκεηηθήο απόιαπζεο, απόιαπζε ηνπ Ελόο, 

απνραιηλσκέλε, πνιιαπιή θαη εθηόο επλνπρηζκνύ17.» Τη δνκεί απηά ηα 

ππνθείκελα; Ο Deffieux εθηηκά όηη δελ είλαη ε λεύξσζε. 

Μέζα ζε ηξηάληα ρξόληα ην «ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη ηξεινί απ’ όζνη 

λνκίδνπκε», έρεη γίλεη «ππάξρνπλ αθόκα λεπξσηηθνί;» Η απόζηαζε λνκίδσ 

είλαη ηεξάζηηα θαη πξέπεη λα κεηξήζνπκε ηηο επηπηώζεηο. Η δπζθνξία ζηνλ 

πνιηηηζκό αιιάδεη, ην ίδην θαη ηα ζπκπηώκαηα. Άξα ζα πξέπεη λα κηιάκε γηα 

έθιεηςε ηεο λεύξσζεο θαη γελίθεπζε ηεο ςύρσζεο ή απιά γηα ηξνπνπνίεζε 

ησλ δνκώλ;  
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