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Ζακ Λακάν 

 

ΘΔΡΤΣΘΚΗ ΠΡΑΞΗ  

(1964) 

Ιδξχσ –ηφζν κφλνο φζν πάληνηε ππήξμα ζηε ζρέζε κνπ κε ην ςπραλαιπηηθφ 

αίηην– ηε Γαιιηθή Σρνιή Ψπραλάιπζεο, ηεο νπνίαο ζα αλαιάβσ, γηα ηα ηέζζεξα 

πξνζερή έηε γηα ηα νπνία ηίπνηε επί ηνπ παξφληνο δελ κνπ απαγνξεχεη λα 

αληαπνθξηζψ, πξνζσπηθψο ηε δηεχζπλζε.  

Ο ηίηινο, ζχκθσλα κε ηελ πξφζεζή κνπ, αληηπξνζσπεχεη ηνλ νξγαληζκφ φπνπ 

πξέπεη λα εθπιεξψλεηαη κηα εξγαζία – ε νπνία, ζην πεδίν πνπ άλνημε ν Φξφηλη, λα 

απνθαζηζηά ην θνθηεξφ πλί ηεο αιήζεηαο ηνπ, – ε νπνία λα επαλαθέξεη ηελ 

πξσηφηππε ππάξη [praxis] πνπ θαζηέξσζε κε ην φλνκα ςπραλάιπζε ζην θαζήθνλ πνπ 

ηεο αλαινγεί ζηνλ θφζκν καο, – ε νπνία, κε ελδειερή θξηηηθή, λα θαηαγγέιιεη ηηο 

παξεθθιίζεηο θαη ηνπο ζπκβηβαζκνχο πνπ ακβιχλνπλ ηελ πξφνδφ ηεο επηειίδνληαο ηε 

ρξήζε ηεο.  

Απηφο ν ζηφρνο εξγαζίαο είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλνο κε ηελ εθπαίδεπζε 

[formation] πνπ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζην πιαίζην απηνχ ηνπ θηλήκαηνο 

επαλαθαηάθηεζεο. Πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη πξνο ηνχην δηθαησκαηηθψο άμηνη φζνη εγψ 

ν ίδηνο εθπαίδεπζα, φηη πξνζθαινχληαη φινη φζνη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζην λα 

δνθηκαζηεί ζηελ πξάμε ε νξζφηεηα απηήο ηεο εθπαίδεπζεο.  

Όζνη έξζνπλ ζηε Σρνιή απηή δεζκεχνληαη λα εθπιεξψζνπλ έλα έξγν 

ππνβαιιφκελν ζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ έιεγρν. Δηαζθαιίδνληαη ζε αληάιιαγκα 

φηη ζα γίλεη ην παλ ψζηε νηηδήπνηε ην αμηφινγν πξαγκαηνπνηνχλ, λα έρεη ηελ 

απήρεζε πνπ ηνπ αμίδεη θαη ζηε ζέζε πνπ αξκφδεη.  

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ζα πηνζεηήζνπκε ηελ αξρή ηεο εληαηηθήο 

επεμεξγαζίαο ζε κηθξή νκάδα. Η θαζεκία (έρνπκε έλα φλνκα γηα λα δειψλνπκε ηηο 

νκάδεο απηέο) ζα απαξηίδεηαη απφ ηξία άηνκα ην ιηγφηεξν, απφ πέληε ην πνιχ, 

ηέζζεξα είλαη ην ζσζηφ κέηξν. ΣΥΝ ΕΝΑ επηθνξηηζκέλν κε ηελ επηινγή, ηε 

ζπδήηεζε θαη ηνλ πξννξηζκφ πνπ επηθπιάζζεηαη ζηελ εξγαζία εθάζηνπ.  

Ύζηεξα απφ νξηζκέλν ρξφλν ιεηηνπξγίαο, ζα πξνηείλεηαη ζηα κέιε ηεο νκάδαο 

λα κεηαηεζνχλ ζε άιιε.  

Η δηεπζπληηθή επζχλε δελ ζα απνηειεί αξρεγία φπνπ ε παξνρή ππεξεζηψλ λα 

θεθαιαηνπνηείηαη γηα ηελ πξφζβαζε ζε αλψηεξν βαζκφ, θαη θαλείο δελ ζα πξέπεη λα 

ζεσξεί ππνβάζκηζε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην επίπεδν εξγαζίαο ηεο βάζεο.  

Γηα ηνλ ιφγν φηη θάζε πξνζσπηθφ εγρείξεκα ζα επαλαθέξεη ηνλ θνξέα ηνπ ζηηο 

ζπλζήθεο θξηηηθήο θαη ειέγρνπ ζηηο νπνίεο θάζε ζπλερηδφκελε εξγαζία ζα 

ππνβάιιεηαη ζηε Σρνιή.  

Απηφ δελ ζπλεπάγεηαη δηφινπ κηα ηεξαξρία κε ην θεθάιη πξνο ηα θάησ, αιιά 

κηα θπθιηθή νξγάλσζε, ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο, εχθνιε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο, 

ζα παγησζεί κε ηελ εκπεηξία.  

Σπγθξνηνχκε ηξεηο ηνκείο θαη ζα επηκειεζψ ηελ πνξεία ηνπο κε ηε βνήζεηα δχν 

ζπλεξγαηψλ γηα ηνλ θαζέλα. 

  

 

1. – ΣΟΜΔΑ ΚΑΘΑΡΖ ΦΤΥΑΝΑΛΤΖ, δειαδή ππάξη θαη ζεσξία ηεο 

θαζαπηφ ςπραλάιπζεο, ε νπνία –φπσο θαη ζα ζηνηρεηνζεηεζεί ζηνλ θαηάιιειν 

ρψξν– είλαη ε δηδαθηηθή [didactique] ςπραλάιπζε, θαη ηίπνηε άιιν πιελ απηήο.  

 

Τα πξνβιήκαηα πνπ επείγεη λα ηεζνχλ φζνλ αθνξά ηηο δπλαηέο εθβάζεηο ηεο 

δηδαθηηθήο, ζα κπνξέζνπλ λα δξνκνινγεζνχλ κέζα απφ ηε δηαξθψο ηξνθνδνηνχκελε 

αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ εκπεηξία ηεο δηδαθηηθήο θαη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ππνςεθίνπο. Ο ιφγνο χπαξμήο ηεο βαζίδεηαη ζε θάηη πνπ δελ 



2 

ρξεηάδεηαη λα ζπγθαιχςνπκε: δειαδή ηελ αλάγθε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο θάζε θνξά πνπ νδεγνχλ ηνλ ππφ εθπαίδεπζε αλαιπφκελν 

λα αλαιάβεη έζησ θαη ηελ ειάρηζηε ςπραλαιπηηθή επζχλε.  

Σην εζσηεξηθφ απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη σο εηδηθφ δήηεκα πξέπεη λα ηεζεί ε 

έλαξμε επνπηείαο. Πξννίκην πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην ελ ιφγσ ζέκα 

ζχκθσλα κε θξηηήξηα δηαθνξεηηθά απφ ηελ εληχπσζε ησλ πάλησλ θαη ηελ 

πξνθαηάιεςε ηνπ θαζελφο. Δηφηη μέξνπκε φηη ζήκεξα απηφο είλαη ν κφλνο λφκνο πνπ 

ηε δηέπεη, αθνχ είλαη κφληκε ε παξαβίαζε ηνπ θαλφλα πνπ ππεηζέξρεηαη ζηελ ηήξεζε 

ησλ κνξθψλ ηεο.  

Εμαξρήο θαη γηα θάζε πεξίπησζε ζα εμαζθαιίδεηαη κέζα ζε απηφ ην πιαίζην 

κηα έγθπξε επνπηεία ζηνλ αζθνχκελν πνπ εθπαηδεχεηαη ζηε Σρνιή καο.  

Θα πξνηαζνχλ πξνο κειέηε, ε νπνία εγθαζηδξχεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα 

εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά κέζσ ησλ νπνίσλ εγψ ν ίδηνο έξρνκαη ζε ξήμε κε ηα πξφηππα 

πνπ ηζρχνπλ ζηελ πξαθηηθή ηεο δηδαθηηθήο ςπραλάιπζεο, θαζψο θαη νη 

θαηαινγηδφκελεο ζηε δηδαζθαιία κνπ επηπηψζεηο ζηελ εμέιημε ησλ δηθψλ κνπ 

ςπραλαιχζεσλ, φηαλ ζπκβαίλεη λα ηελ παξαθνινπζνχλ νη αλαιπφκελνί κνπ σο 

καζεηέο. Θα ζπκπεξηιάβνπκε, εάλ ρξεηαζηεί, ηα κφλα άμηα ιφγνπ αδηέμνδα [πνπ 

απνξξένπλ] απφ ηε ζέζε κνπ κέζα ζε κηα ηέηνηα Σρνιή, δειαδή ηα αδηέμνδα πνπ 

δεκηνπξγεί γηα ηελ εξγαζία ηεο Σρνιήο ε επαγσγηθή επίδξαζε ζηελ νπνία απνβιέπεη 

ε δηδαζθαιία κνπ.  

Απηέο νη κειέηεο, πνπ ε αηρκή ηνπο ζπλίζηαηαη ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο 

θαζηεξσκέλεο ξνπηίλαο, ζα ζπιιέγνληαη απφ ην δηεπζπληήξην ηνπ ηνκέα, ην νπνίν θαη 

ζα κεξηκλά ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ελζάξξπλζήο ηνπο.  

Τξεηο ππνηνκείο:  

– Θεσξία ηεο θαζαξήο ςπραλάιπζεο·  

– Εζσηεξηθή θξηηηθή ηεο ππάξηρ ηεο σο εθπαίδεπζεο·  

– Επνπηεία ησλ ππφ εθπαίδεπζε ςπραλαιπηψλ.  

Τέινο, ζέησ σο ζεσξεηηθή αξρή φηη ν πξψηνο απηφο ηνκέαο, θαζψο θαη εθείλνο 

ηνπ νπνίνπ ζα θαζνξίζσ ηνλ πξννξηζκφ ζην ηξίην θεθάιαην, δελ ζα πεξηνξηζηεί γηα 

ηε ζηειέρσζή ηνπ ζηελ ηαηξηθή ηδηφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ε θαζαξή ςπραλάιπζε δελ 

απνηειεί, ζηελ νπζία ηεο, ζεξαπεπηηθή ηερληθή.  

 

 

2. – ΣΟΜΔΑ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΖ ΦΤΥΑΝΑΛΤΖ, πνπ ζεκαίλεη 

ζεξαπεπηηθήο θαη θιηληθήο ηαηξηθήο.  

 

Εδψ ζα γίλνληαη δεθηέο ηαηξηθέο νκάδεο, είηε απνηεινχληαη απφ ςπραλαιπκέλα 

ππνθείκελα είηε φρη, εθφζνλ είλαη έζησ θαη θαηά ην ειάρηζην ζε ζέζε λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ςπραλαιπηηθή εκπεηξία· αζθψληαο θξηηηθή ζηηο ελδείμεηο ηεο 

αλάινγα κε ηα απνηέιεζκαηά ηεο, – δνθηκάδνληαο έκπξαθηα ηνπο θαηεγνξηθνχο 

φξνπο θαη ηηο δνκέο πνπ εηζήγαγα σο εξείζκαηα ηεο νξζήο πνξείαο ηεο θξντδηθήο 

ππάξηρ, – θαη ηνχην φζνλ αθνξά ηελ θιηληθή εμέηαζε, ηνπο λνζνγξαθηθνχο νξηζκνχο, 

ηελ ίδηα ηε δηαηχπσζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξννπηηθψλ. 

Εδψ αθφκε ηξεηο ππνηνκείο:  

– Θεσξία ηεο ζεξαπείαο [cure] θαη ησλ παξαιιαγψλ ηεο·  

– Πεξηπησζηνινγία· 

– Ψπρηαηξηθή πιεξνθφξεζε θαη ηαηξηθή δηεξεχλεζε.  

Έλα δηεπζπληήξην γηα λα επηθπξψλεη θάζε εξγαζία σο εξγαζία ηεο Σρνιήο, θαη 

κε ζχλζεζε πνπ λα απνθιείεη θάζε πξνθαηεηιεκκέλν θνλθνξκηζκφ.  
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3. – ΣΟΜΔΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΦΡΟ·Η·ΓΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ. 

  

Θα εμαζθαιίζεη θαηαξράο ηελ επηζθφπεζε θαη ηελ θξηηηθή απνηίκεζε φισλ 

φζα πξνζθέξνπλ ζην ελ ιφγσ πεδίν νη δεκνζηεχζεηο πνπ δηεθδηθνχλ ηελ εγθπξφηεηα.  

Θα αλαιάβεη λα αλαδείμεη ηηο αξρέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ςπραλαιπηηθή 

ππάξη νθείιεη λα απνθηήζεη ζην πιαίζην ηεο επηζηήκεο ην θαζεζηψο ηεο. Καζεζηψο 

ην νπνίν, φζν ηδηφκνξθν θη αλ πξέπεη ηειηθά λα ην ζεσξήζνπκε, δελ απνηειεί επ’ 

νπδελί άθαηε εκπεηξία.  

Θα επηδεηήζεη, ηέινο, ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο εκπεηξίαο καο, θαζψο θαη λα ηελ 

θέξεη ζε επηθνηλσλία [κε] νπνηνδήπνηε ζηνηρείν απφ ηνλ εκπεδσκέλν ζε νξηζκέλεο 

επηζηήκεο δνκηζκφ κπνξεί λα δηαθσηίζεη ηνλ δνκηζκφ ηνπ νπνίνπ απέδεημα ηε 

ιεηηνπξγία ζηε δηθή καο επηζηήκε, – θαη αληηζηξφθσο, νηηδήπνηε απφ ηε δηθή καο 

ινγηθή ππνθεηκελνπνίεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή ζπκπιεξσκαηηθήο έκπλεπζεο 

γηα ηηο ελ ιφγσ επηζηήκεο.  

Σε ηειηθή αλάιπζε, απαηηείηαη κηα πξαθηηθή πξνζαξκνγή ηεο ζεσξίαο, ρσξίο 

ηελ νπνία ε ηάμε ζπγγελεηψλ πνπ ζθηαγξαθνχλ νη «εηθαζηαθέο» επηζηήκεο [sciences 

conjecturales], φπσο ηηο νλνκάδνπκε, ζα παξακείλεη ζην έιενο εθείλεο ηεο πνιηηηθήο 

παξέθθιηζεο πνπ νξζψλεηαη κέζα απφ ηελ απηαπάηε κηαο θαζνιηθήο ξχζκηζεο.  

Σπλεπψο αθφκε ηξεηο ππνηνκείο:  

– Σπλερήο ζρνιηαζκφο ηνπ ςπραλαιπηηθνχ θηλήκαηνο·  

– Σπλάξζξσζε κε ηηο ζπγγελείο επηζηήκεο· 

– Ηζηθή ηεο ςπραλάιπζεο, πνπ είλαη ε έκπξαθηε πινπνίεζε [praxis] ηεο 

ζεσξίαο ηεο.  

 

Τν νηθνλνκηθφ θεθάιαην πνπ ζα ζπγθεληξσζεί αξρηθά απφ ηε ζπλεηζθνξά ησλ 

κειψλ ηεο Σρνιήο, απφ ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ ελδερνκέλσο ζα ιάβεη, είηε απφ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ζα παξάζρεη σο Σρνιή, ζα πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο 

δεκνζηεχζεηο ηεο.  

Καηά πξψην ιφγν, έλαο θαηάινγνο ζα ζπγθεληξψζεη ηνπο ηίηινπο θαη ηηο 

πεξηιήςεηο ηψλ νπνπδήπνηε δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ ηεο Σρνιήο, θαηάινγνο ζηνλ 

νπνίν ζα ζπκπεξηιεθζνχλ κε απιή αίηεζή ηνπο φινη φζνη ζα έρνπλ δξαζηεξηνπνηεζεί 

ζην πιαίζηφ ηεο.  

Πξνζρσξεί θαλείο ζηε Σρνιή εληαζζφκελνο ζε νκάδα εξγαζίαο, ζπγθξνηεκέλε 

φπσο είπακε.  

Η έληαμε ζα απνθαζηζηεί ζηελ αξρή απφ εκέλα ηνλ ίδην ρσξίο λα ιάβσ ππφςε 

κνπ ηηο ζέζεηο πνπ ν θαζέλαο πήξε ζην παξειζφλ σο πξνο ην άηνκφ κνπ, ζίγνπξνο 

θαζψο είκαη γηα φζνπο κε εγθαηέιεηςαλ, φηη εγψ δελ ηνπο θξαηψ θαθία, εθείλνη φκσο 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ζα κνπ θξαηνχλ θαθία πνπ δελ ζα κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ.  

Η απάληεζή κνπ θαηά ηα άιια ζα αθνξά κφλνλ φ,ηη, βαζηδφκελνο ζηνπο 

ηίηινπο, ζα κπνξέζσ λα εηθάζσ ή λα δηαπηζηψζσ γηα ηελ αμία ηεο νκάδαο θαη ηε 

ζέζε πνπ ζα ζειήζεη αξρηθά λα θαηαιάβεη.  

Η νξγάλσζε ηεο Σρνιήο ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ελαιιαγήο πνπ ππέδεημα, ζα 

νξηζηηθνπνηεζεί κε κέξηκλα κηαο επηηξνπήο εμνπζηνδνηεκέλεο απφ ηελ πξψηε γεληθή 

ζπλέιεπζε πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζε έλα ρξφλν. Η επηηξνπή ζα ηελ επεμεξγαζηεί κε 

βάζε ηελ απνθηεκέλε έσο ην ηέινο ηεο δεχηεξεο ρξνληάο εκπεηξία, νπφηε κηα δεχηεξε 

γεληθή ζπλέιεπζε ζα πξέπεη λα ηελ εγθξίλεη.  

 

Δελ είλαη αλαγθαίν νη πξνζρσξήζεηο λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηνπ παξφληνο 

ζρεδηαζκνχ γηα λα ηεζεί ζε εθαξκνγή. Δελ έρσ αλάγθε απφ καθξνζθειή θαηάινγν, 

αιιά απφ εξγάηεο απνθαζηζκέλνπο, μέξσ άιισζηε φηη ήδε ππάξρνπλ.  

21 Ηοςνίος 1964  
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ΤΝΟΔΕΤΣΘΚΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ 

 

Η παξνχζα ηδξπηηθή πξάμε αληηπαξέξρεηαη σο αλππφζηαηεο ηηο απιέο 

ζπλήζεηεο. Φαίλεηαη σζηφζν πσο άθεζε αλνηρηά κεξηθά εξσηήκαηα ζε φζνπο 

ελζηεξλίδνληαη αθφκε ηηο ζπλήζεηεο απηέο.  

Έλαο νδεγφο ρξήζεσο, κε εθηά ζεκεία, παξέρεη εδψ ηηο πην επηδεηνχκελεο 

απαληήζεηο – απφ ηηο νπνίεο εμππαθνχνληαη ηα εξσηήκαηα πνπ αίξνπλ.  

 

1 – Για ηον διδακηικό τςσαναλςηή [didαcticien] 

  

Είλαη δηδαθηηθφο έλαο ςπραλαιπηήο, εθφζνλ δηεμήγαγε κία ή πεξηζζφηεξεο 

αλαιχζεηο πνπ απνδείρηεθαλ δηδαθηηθέο.  

Πξφθεηηαη γηα κία εθ ησλ πξαγκάησλ δηαπίζηεπζε, πνπ πάληα έηζη 

ζπληειέζηεθε ζηελ πξάμε θαη πνπ δελ απαηηεί παξά έλαλ θαηάινγν επηθπξσηηθφ ησλ 

πξαγκάησλ, ρσξίο θαλ ηελ αμίσζε λα είλαη εμαληιεηηθφο. 

 Η εζηκηθή ζπλαίλεζε ησλ ζπλαδέιθσλ είλαη μεπεξαζκέλε, εθφζνλ επέηξεςε 

ηελ εληειψο πξφζθαηε εηζαγσγή ηεο ιεγφκελεο «ιίζηαο», απφ ηε ζηηγκή πνπ κηα 

εηαηξεία έθηαζε λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη γηα ζθνπνχο πνπ παξαγλσξίδνπλ κε ηνλ 

ζαθέζηεξν ηξφπν ηηο ίδηεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηφζν κηαο κειινληηθήο φζν θαη κηαο ελ 

εμειίμεη ςπραλάιπζεο.  

Πξνυπνζέζεηο, ε νπζηαζηηθφηεξε ησλ νπνίσλ έγθεηηαη ζηελ ειεπζεξία ηνπ 

αλαιπφκελνπ λα επηιέμεη ηνλ αλαιπηή ηνπ.  

 

2 – Για ηην ςποτηθιόηηηα ζηη σολή 

 

 Άιιν πξάγκα ε ππνςεθηφηεηα ζηε Σρνιή θαη άιιν πξάγκα ε απνηίκεζε κηαο 

δηδαθηηθήο αλάιπζεο.  

Η ππνςεθηφηεηα ζηε Σρνιή απαηηεί κηα δηαδηθαζία επηινγήο πνπ λα 

θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζηφρνπο εξγαζίαο πνπ ζέηεη.  

Τελ επζχλε ηεο ζα αλαιάβεη αξρηθά κηα απιή επηηξνπή ππνδνρήο, νλφκαηη 

Cardo, δειαδή ζηξνθέαο ζηα ιαηηληθά, νλνκαζία πνπ ππνδειψλεη ην πλεχκα ηεο.  

Αο ππελζπκίζνπκε φηη ε δηδαθηηθή ςπραλάιπζε είλαη επηβεβιεκέλε κφλν γηα 

ηνλ πξψην ηνκέα ηεο Σρνιήο, αλ θαη επθηαία γηα φινπο.  

 

3 – Για ηη διδακηική τςσανάλςζη 

  

Η ηηηινδφηεζε κηαο ςπραλάιπζεο σο δηδαθηηθήο έγηλε σο ηψξα κέζσ κηαο 

επηινγήο, πνπ γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο αξθεί ε δηαπίζησζε φηη, απφ ηφηε πνπ ππάξρεη, 

δελ επέηξεςε λα δηαηππσζεί θακία απφ ηηο αξρέο πνπ ηε δηέπνπλ.  

Κακία δελ έρεη πιένλ πηζαλφηεηεο λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ζην κέιινλ, εθηφο 

εάλ πξνεγεζεί ξήμε κε κηα ζπλήζεηα εθηεζεηκέλε ζηε ριεχε.  

Η κνλαδηθή αζθαιήο αξρή πνπ πξέπεη λα ζέηνπκε, ζηνλ βαζκφ κάιηζηα πνπ 

έγηλε αληηθείκελν παξαγλψξηζεο, είλαη φηη ηελ ςπραλάιπζε ηελ θαζηζηά δηδαθηηθή ε 

βνχιεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, θαη φηη ην ππνθείκελν πξέπεη λα είλαη πξνεηδνπνηεκέλν φηη 

ε αλάιπζε ζα ζέζεη ππφ ακθηζβήηεζε απηή ηε βνχιεζε, ζην κέηξν κάιηζηα πνπ ζα 

πξνζεγγίδεηαη ε επηζπκία πνπ εμππαθνχεηαη.  
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4 – Για ηη διδακηική τςσανάλςζη ζηο πλαίζιο ηηρ ζςμμεηοσήρ ζηη σολή 

  

Όζνη αξρίδνπλ δηδαθηηθή ςπραλάιπζε, ην θάλνπλ απηνβνχισο θαη κε δηθή ηνπο 

επηινγή.  

Τν παξαπάλσ ζεκείν 1 εμππαθνχεη κάιηζηα φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εμνπζηνδνηήζνπλ ηνλ ςπραλαιπηή ηνπο σο δηδαθηηθφ.  

Όκσο ε πξφζβαζε ζηε Σρνιή επηβάιιεη ηελ πξνυπφζεζε λα μέξνπκε φηη φλησο 

έρνπλ μεθηλήζεη, πφηε θαη πνχ.  

Δηφηη, ε Σρνιή, αλεμάξηεηα απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ππνθείκελν αξρίδεη 

αλάιπζε, πξέπεη λα ζπλππνινγίζεη απηφ ην γεγνλφο καδί κε ηελ επζχλε, πνπ δελ 

κπνξεί λα απνπνηεζεί, ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ.  

Είλαη ζηνηρείν ζηαζεξφ, λα έρεη επηπηψζεηο ε ςπραλάιπζε ζε θάζε πξαθηηθή 

εμάζθεζε ηνχ ζε αλάιπζε ππνθεηκέλνπ. Όηαλ απηή ε πξαθηηθή εμαξηάηαη, έζησ θαη 

ειάρηζηα, απφ ςπραλαιπηηθέο επηπηψζεηο, ζπκβαίλεη λα ηηο παξάγεη ζηνλ ηφπν φπνπ 

ην ππνθείκελν θαιείηαη λα ηηο αλαγλσξίζεη.  

Πψο λα κελ αληηιεθζνχκε άξαγε φηη ε επνπηεία επηβάιιεηαη απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή ησλ επηπηψζεσλ, θαη θαηαξράο γηα λα πξνζηαηεχεηαη εθείλνο πνπ βξίζθεηαη 

ζε ζέζε αζζελνχο;  

Κάηη δηαθπβεχεηαη εδψ απφ ηελ επζχλε πνπ ε πξαγκαηηθφηεηα επηβάιιεη ζην 

ππνθείκελν λα αλαιάβεη θαη λα δηαθηλδπλεχζεη, απφ ηε ζηηγκή πνπ αζθεί 

ςπραλαιπηηθφ έξγν.  

Η πξνζπνηεηή άγλνηα απηνχ ηνπ δεδνκέλνπ ζπληζηά ηελ απίζηεπηε ιεηηνπξγία 

πνπ δηαησλίδεηαη ζηε δηδαθηηθή ςπραλάιπζε: ην ππνθείκελν ππνηίζεηαη φηη δελ αζθεί, 

ή ζεσξείηαη φηη παξαβηάδεη κε ππαηηηφηεηά ηνπ ηνλ θαλφλα θξφλεζεο ή θαη 

εληηκφηεηαο. Τν γεγνλφο φηη, ηεξψληαο ηνλ θαλφλα, ην ππνθείκελν θαηαιήγεη λα κελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, δελ είλαη έμσ απφ ηα φξηα φζσλ ζπκβαίλνπλ, 

φπσο άιισζηε γλσξίδνπκε.  

Η Σρνιή δελ ζα κπνξνχζε λα εγγξαθεί σο απνχζα ζε απηή ηελ νιέζξηα 

θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ, ιφγσ κάιηζηα ηεο εξγαζίαο γηα ηελ εγγχεζε ηεο νπνίαο 

είλαη θηηαγκέλε.  

Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ζα δηαζθαιίζεη ηηο επνπηείεο πνπ αξκφδνπλ ζηελ θαηάζηαζε 

ηνπ θαζελφο, αληαπνθξηλφκελε ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε 

ζπλαίλεζε ηνπ ςπραλαιπηή.  

Αληηζηξφθσο, κηα αλεπαξθήο ιχζε ζα απνηειεί απνρξψληα ιφγν γηα ξήμε ηνπ 

ζπκβνιαίνπ.  

 

5 – Για ηην πποζσώπηζη ζηη σολή 

  

Πξνζρσξεί θαλείο ηψξα ζηε Σρνιή απφ δχν δηφδνπο.  

1. Η νκάδα πνπ ζπγθξνηείηαη κε ακνηβαία επηινγή ζχκθσλα κε ηελ ηδξπηηθή 

πξάμε, θαη πνπ ζα νλνκάδεηαη καπηέλ, παξνπζηάδεηαη γηα ηελ έγθξηζή κνπ καδί κε ηνλ 

ηίηιν ηεο εξγαζίαο πνπ ν θαζέλαο ζθνπεχεη λα δηεμαγάγεη ζην πιαίζηφ ηεο.  

2. Τα άηνκα πνπ ζέινπλ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηελ παξνπζία ηνπο θαη ηα 

νπνηαδήπνηε ζρέδηά ηνπο, ζα δηεπθνιπλζνχλ απεπζπλφκελα ζε έλα κέινο ηνχ Cardo. 

Τα νλφκαηα ησλ πξψησλ πνπ ζα έρνπλ απνδερηεί κε αίηεκά κνπ απηή ηελ 

αξκνδηφηεηα, ζα δεκνζηεπηνχλ πξηλ απφ ηηο 20 Ινπιίνπ [1965]. Εγψ ν ίδηνο ζα 

παξαπέκπσ ζε θάπνην απφ απηά φπνηνλ κνπ ην δεηήζεη.  

 

6 – Για ηο καηαζηαηικό ηηρ σολήρ 

  

Η πξνζσπηθή κνπ δηεπζπληηθή ιεηηνπξγία είλαη πξνζσξηλή, αλ θαη 

πξνβιεπφκελε γηα ηέζζεξα ρξφληα, ηα νπνία ζεσξνχκε αλαγθαία γηα ηελ ελαξθηήξηα 

ψζεζε ηεο Σρνιήο.  

Έρνληαο πιένλ ην λνκηθφ θαζεζηψο ζσκαηείνπ ηνπ λφκνπ ηνπ 1901, 
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πηζηεχνπκε φηη πξέπεη αξρηθά λα εηζαγάγνπκε ζηε δπλακηθή ηεο ην εζσηεξηθφ 

θαηαζηαηηθφ, ην νπνίν, ζε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία, ζα ππνβιεζεί ζηε ζπγθαηάζεζε 

φισλ.  

Υπελζπκίδνπκε φηη ε βαξχηεξε αληίξξεζε πνπ ζα είρακε λα απεπζχλνπκε ζηηο 

ππάξρνπζεο Εηαηξείεο, είλαη φηη ζηεξεχνπλ ηελ εξγαζία, αθφκε θαη πνηνηηθά, ζηνπο 

θαιχηεξνπο.  

Η επηηπρία ηεο Σρνιήο ζα θξηζεί απφ ηελ εκθάληζε εξγαζηψλ πνπ λα είλαη 

φλησο απνδεθηέο ζην ρψξν ηνπο.  

 

7 – Για ηη σολή υρ καινοθανή εμπειπία  

 

Απηή ε πηπρή επηβάιιεηαη επαξθψο, λνκίδνπκε, κέζα απφ ηελ ηδξπηηθή πξάμε, 

θαη επαθίεηαη ζηνλ θαζέλα λα αλαθαιχςεη ηηο ππνζρέζεηο θαη ηνπο ζθνπέινπο ηεο.  

Σε φζνπο ελδερνκέλσο αλαξσηεζνχλ ηη καο θαζνδεγεί, ζα απνθαιχςνπκε ηνλ 

ιφγν [raison] πνπ ηελ δηέπεη.  

Η δηδαζθαιία ηεο ςπραλάιπζεο δελ κπνξεί λα κεηαδνζεί απφ έλα ππνθείκελν 

ζε άιιν παξά κφλν κέζσ ησλ δηαχισλ κηαο κεηαβίβαζεο εξγαζίαο.  

Τα «ζεκηλάξηα», ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθνχ καο καζήκαηνο ζηε Σρνιή 

Αλσηάησλ Σπνπδψλ, δελ ζα ζεκειηψζνπλ ηίπνηε, εάλ δελ παξαπέκπνπλ ζηελ ελ ιφγσ 

κεηαβίβαζε.  

Καλέλα ζεσξεηηθφ ζχζηεκα, θαη ηδίσο ην δηθφ καο, φζν ελδεδεηγκέλν θη αλ 

είλαη γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο εξγαζίαο, δελ κπνξεί λα πξνθαηαιάβεη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα είλαη ηα θαηάινηπά ηεο.  

 

 [Σο κείμενο ηηρ «Ηδπςηικήρ ππάξηρ» (Acte de fondation) κςκλοθόπηζε απσικά ζε 

πολςγπαθημένη μοπθή  ηο καλοκαίπι ηος 1964. Γημοζιεύηηκε επιζήμυρ ζηην ππώηη Δπεηηπίδα ηηρ 

Φποφδικήρ σολήρ ηος Παπιζιού (Ecole freudienne de Paris, Annuaire 1965), ζςμπληπυμένο πλέον από 

ηο «ςνοδεςηικό ςπόμνημα» (Note adjointe). Ζ οπιζηική έκδοζη έγινε ζηο: Jacques Lacan, Autres 

écrits, Seuil, Παπίζι 2001, ζζ. 229-236. Ζ ελληνική απόδοζη δημοζιεύηηκε ζηο πεπιοδικό Η 

Ψπραλάιπζε, ηεύσορ 3, Άνοιξη 1998, ζζ. 10-15, ζε μεηάθπαζη ηυν Γ. Βεπγέηη, Δπ. Θεοδυπίδη, Ν. 

Λινάπδος και Βλ. κολίδη (ηο ππώηο μέπορ) και ηος Γ. Βεπγέηη (ηο ςπόμνημα). Σην παπούζα 

αναδημοζίεςζη, με ελάσιζηερ ηποποποιήζειρ, επιμελήθηκε ο Βλ. κολίδηρ.]  

 


