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Οι αναλύσεις, το τέλος και η συνέχειά τους 
 
 
Το πνεύµα της συνάντησης 
 
 Η τριήµερη συνάντηση που θα γίνει στο Παρίσι, έχει σαν στόχο την συζήτηση του θέµατος 
που αποφασίστηκε στη Ρώµη τον Ιούλιο του 2010. Το θέµα αυτό αναφέρεται στην πρόσκληση για 
την κατάθεση µιας µαρτυρίας, η οποία θα επιτρέψει την ανάδυση βασικών ερωτηµάτων όπως και 
την ανάπτυξη του ζητήµατος που απασχολεί κατά κύριο λόγο σήµερα την Σχολή µας. Πρόκειται 
για  θέµα το οποίο θα αποτελέσει σηµείο τοµής στις διεργασίες που θα ακολουθήσουν και οι 
οποίες θα έχουν ως επίκεντρο την εµπειρία του περάσµατος, όπως αυτή διαµορφώθηκε µετά τη 
Ρώµη αλλά και όπως θα διαµορφωθεί πριν το Ρίο ντε Τζανέιρο.  
 Το ενδιαφέρον και η ευρύτητα του θέµατος, επιβάλλονται, τόσο από την συνέχιση της 
εµπειρίας όσο και από τα αποτελέσµατά της ενώ η επιστηµονική τους επεξεργασία, επιχειρεί να  
εισάγει την « θετική έκβαση του τέλους της ανάλυσης» αρχής γενοµένης από την ικανοποίηση 
που επιτυγχάνεται ως τελειωτικό συµπέρασµα, και το οποίο αφορά ένα θετικό συναίσθηµα. 
Πρόκειται για το συγκερασµό ανάµεσα στα αποτελέσµατα και τις επιλογές. Η συνάντηση θα τεθεί 
κάτω από την αιγίδα της εµπειρίας του περάσµατος έτσι όπως αυτή λαµβάνει χώρα και από τις 
δυο πλευρές του Ατλαντικού και η οποία συνεχίζεται εδώ και µια δεκαετία. Χωρίς να 
παραβλέπουµε  τις ιστορικές όσο και τις  αναλυτικές ιδιοµορφίες της κάθε γεωγραφικής περιοχής 
µπορούµε ωστόσο να προχωρήσουµε στην ανανέωση των επιλογών µας, διαµορφώνοντας έτσι 
εκείνες τις συνθήκες ώστε να οδηγηθούµε σε µια αρτιότερη οµοιογένεια των πρακτικών µας αλλά 
και σε ένα πιο ακριβή προσδιορισµό ανάµεσα στις γεωγραφικές ζώνες, οι οποίες θα αποτελέσουν 
την απαραίτητη προϋπόθεση για να παραχθεί στα πλαίσια της διεθνούς εµπειρίας της Σχολής  µια 
ζωντανή διδασκαλία.  
 Από την στιγµή, που το πέρασµα τοποθετήθηκε στο επίκεντρο της Σχολής, έγινε το 
έναυσµα, ώστε να εξεταστούν οι διαφορετικές εκδοχές του τέλους και της συνέχειας [των 
αναλύσεων], όπως και για να προβληθούν ιδέες οι οποίες θα δικαιολογούσαν την υιοθέτηση ενός 
τέτοιου τίτλου : υπάρχει άλλωστε ένα µετά- το πέρασµα που αφορά τη ζωή εκείνου που έκανε το 
πέρασµα, όπως υπάρχει η Σχολή, αλλά και ο µετασχηµατισµός της σχέσης του καθενός µε την 
ανάλυση. 
  

Προς διευκόλυνση των εργασιών, η Συνάντηση θα κατανεµηθεί σε δυο χρόνους : 
 

- Η πρώτη µέρα, η Παρασκευή, και υπό τον τίτλο : « Η Σχολή υπό την δοκιµασία 
του περάσµατος» θα είναι αφιερωµένη στη συζήτηση όσον αφορά τον περαµατάρη 
και τον ΑΜΣ (Αναλυτή µέλους της Σχολής). Η διοργάνωση της συζήτησης θα γίνει 
γύρω από δυο στρογγυλά τραπέζια και θα διαρκέσει τρεις ώρες περίπου. Τις 
σύντοµες παρεµβάσεις που θα εισάγουν το ερώτηµα θα ακολουθήσει µια µεγάλη 
συζήτηση στην οποία αναµένεται να είναι ιδιαίτερη η συνεισφορά των Αναλυτών 
της Σχολής και των περαµατάρηδων, όπως επίσης και όλων εκείνων που 
συµµετέχουν στην συγκεκριµένη διεργασία της Σχολής ( περάτες, Αναλυτές της 
Σχολής, µέλη). 

 Το πρόγραµµα διαµορφώθηκε από τα αιτήµατα των συναδέλφων ανάλογα µε τις 
γεωγραφικές ζώνες µε σεβασµό στο µέγεθος και την αριθµητική σπουδαιότητα της κάθε ζώνης. 

- Η δεύτερη και η Τρίτη ηµέρα θα αφιερωθούν σε εκθέσεις πάνω στο γενικό θέµα : « 
Οι αναλύσεις, το τέλος και η συνέχειά τους», ενώ το πρόγραµµα θα 
οριστικοποιηθεί ξεκινώντας από προτεινόµενες παρεµβάσεις ως απάντηση στην 
πρόσκληση για ανακοινώσεις. Υπενθυµίζουµε ότι καταλαµβάνουν τη θέση και τον 



χώρο των Εθνικών Ηµερίδων της ΣΨΦΛΠ- Γαλλίας και θα δοµηθούν κατά 
παρόµοιο τρόπο.  

Το απόγευµα του Σαββάτου θα καλυφθεί από παρεµβάσεις σε διαφορετικές αίθουσες, κι 
αυτό για να µπορέσουµε να ακούσουµε τις εκθέσεις των µελών από διαφορετικές χώρες που 
συµµετέχουν στη Συνάντηση, ενώ το Σάββατο το πρωϊ και ολόκληρη την µέρα της Κυριακής οι  
παρεµβάσεις θα λάβουν χώρα κατά την διάρκεια της ολοµέλειας. 
 
 
 
Η διακύβευση της Διεθνούς συνάντησης της Σχολής : Οι αναλύσεις, το τέλος και η συνέχειά 
τους. 
 

Η  διακύβευση είναι ξεκάθαρη, διαφάνηκε άλλωστε ήδη από τη Ρώµη. Το ερώτηµα αφορά 
το σύνολο της Σχολής, δίνοντας απάντηση σε δυο ζητήµατα, αρχής γινοµένης από τον 
κατευθυντήριο µίτο ο οποίος θα συµβάλει στην καθιέρωση µιας οµοιογένειας ως προς τον τρόπο 
ονοµασίας των µελών σε όλες τις ζώνες, έχοντας ως προοπτική την ενδυνάµωση της διεθνούς 
διάστασης της Σχολής. 

- Ο περαµατάρης : τι είναι ένας περαµατάρης ; Επιπτώσεις της µαρτυρίας στον 
περαµατάρη ; Σε τι συνίσταται η σωστή µαρτυρία ; 

- Ο Αναλυτής Μέλος της Σχολής ( ΑΜΣ) ; Πότε και πώς ονοµάζουµε κάποιον 
περαµατάρη ; Το πέρασµα αλλάζει τους ΑΜΣ; 

 
Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Δεκεµβρίου : 2η και 3η Διεθνής ηµερίδα. 
 

Εάν στη Ρώµη,  κατά τη διάρκεια της 2ης Διεθνούς Συνάντησης της Σχολής η lalangue, το 
πραγµατικό και ο νέος ορισµός του ασυνειδήτου (το οµιλ-όν) προσεγγίστηκαν ευρέως µέσα από 
τις  διαφορετικές ανακοινώσεις, αυτή η τρίτη Συνάντηση, στα πλαίσια της συνέχισης της 
εµπειρίας της Σχολής, θα όφειλε να επικεντρωθεί στην θετική εκδοχή των αποτελεσµάτων της 
εµπειρίας, σε σχέση µε τις επιστηµονικές επεξεργασίες  εξουσιοδοτηµένες από τα τελευταία 
κείµενα του Λακάν ( εξυστόρηση, πάθη του θυµικού κατά το τέλος, φραγή του πραγµατικού). Η 
ανάλυση δεν είναι ατέρµονη, ούτε καταλήγει στην κατάθλιψη ή την έξαψη, τον πόνο ή το σφάλµα 
του απόµαχου. Το τέλος της ανάλυσης δεν είναι µυστήριο ανείπωτο, καλλιτεχνική θολούρα, είναι 
ικανοποίηση και µάλιστα  ικανοποίηση άµεση, επείγουσα. Το πραγµατικό ασυνείδητο, η lalangue 
όπως και το θυµικό πάθος της ικανοποίησης (για τις µορφές της οποίας θα πρέπει να 
αναρωτηθούµε, µε ποιο τρόπο δηλαδή θα δίνουµε λογαριασµό, αλλά και για την συνεισφορά των 
καρτέλ του περάσµατος)  έρχονται να προσδώσουν στην ανάλυση ένα τέλος ( όπως επίσης και µια 
προοπτική, ένα στόχο, έναν σκοπό) αλλά µε τρόπο λιγότερο αποθαρρυντικό όσον αφορά τα 
αρνητικά της δοµής, τα άγχη του ευνουχισµού, ή την θρησκεία της τρύπας. Αυτά είναι άλλωστε τα 
θέµατα που το κείµενο « Πρόλογος στην αγγλική έκδοση του Σεµιναρίου ΧΙ» έρχεται να 
διαιωνίσει υπερβαίνοντας τα συµπεράσµατα του «Etourdit1» και της « Ιταλικής σηµείωσης»:  ότι 
εν ολίγοις στο τέλος, αυτό που έχει σηµασία δεν είναι τόσο οι απώλειες ή οι πτώσεις όσο ο 
εντοπισµός εκείνης της ικανοποίησης η οποία καθιστά την ανάλυση µια εµπειρία µετάλλαξης του 
θυµικού πάθους, µια εµπειρία που θίγει επίσης την έµβια πλευρά της ζωής, την ίδια την εµπειρία 
του να ζεις : µια προοπτική δυναµική, για µια « ανάλυση ζωντανή» που προαναγγέλλεται από το 
γεγονός ότι το πέρασµα από το πραγµατικό δεν οδηγεί ούτε στον σολιψισµό2, ούτε στον κυνισµό 
αλλά αντίθετα στην δυνατότητα της σύστασης µιας κοινότητας- και µάλιστα διεθνούς- η οποία 

                                                
1 Autres écrits. 
2 Ο σολιψισµός (από το λατινικό solus ipse = ο ίδιος µόνο) ή εγωµονισµός είναι ιδεαλιστική υποκειµενική θεωρία, σύµφωνα µε 
την οποία δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον κόσµο εκτός από το υποκείµενο, τον άνθρωπο και τη συνείδησή του. Όλα τα άλλα µέσα 
στο σύµπαν, ακόµα και το γένος των άλλων ανθρώπων, δεν υπάρχουν στην πραγµατικότητα, αλλά µόνο στη συνείδηση του 
υποκειµένου και η ύπαρξή τους δεν είναι παρά ένα παράγωγο της συνείδησής του. 



αποτελείται από ανακατωµένες αλλά και από  σκόρπιες πολιτικές επιπτώσεις, οι οποίες όµως 
µπορούν να γίνουν αντικείµενο αξιολόγησης από τη Σχολή. 
Γνωρίσαµε ανάλογα µε τις εποχές διάφορα « πρότυπα» του τέλους της ανάλυσης : προσπέλαση 
της φαντασίωσης, ταύτιση µε το σύµπτωµα, ανάληψη του ευνουχισµού, για να βρεθούµε σήµερα 
µπροστά σε ένα ερώτηµα ζωτικής σηµασίας : ποια είναι η αντίληψή µας για το πραγµατικό; 
Πρόκειται µόνο για το πραγµατικό συνδεδεµένο µε τα προϊόντα της γλώσσας ή µήπως το θυµικό 
πάθος του τέλους σηµαίνει ότι η ανάλυση αγγίζει το πραγµατικό του ζώντος ; Η επεξεργασία των 
απολαύσεων µε τις οποίες το οµιλ-όν υποκείµενο έρχεται αντιµέτωπο µπορεί να επιτρέψει την 
συναγωγή µιας νέας οικονοµίας η οποία θα απελευθερωθεί µέσα από την αναλυτική εµπειρία ; Ο 
βορόµβειος  κόµβος του RSI µήπως δεν εξουσιοδοτεί µια ανανεωµένη ανάγνωση του 
πραγµατικού ; Πώς αρθρώνεται αυτό το πραγµατικό του ζώντος µε την ασυνείδητη γνώση; 
 Η ψυχανάλυση είναι η µόνη που ανάµεσα στις θεραπαινίδες  της γνώσης τοποθέτησε µε 
καίριο τρόπο το καθεστώς της έλλειψης και της απώλειας αλλά είναι και η µόνη ίσως που 
ανέδειξε ( πρόκειται γι αυτά στα οποία αναφέρονται τα κείµενα του Λακάν της δεκαετίας του 70 ) 
όσα µπορούν να καταχτηθούν µέσα από την εµπειρία : το θετικό, το επιπλέον όπως και τις 
συνέπειες που εµπεριέχει η αναλυτική διεργασία, για όποιον δέχεται να πάρει το ρίσκο,  και να 
την εξωθήσει  µέχρι το τέρµα της δηλαδή µέχρι το σηµείο εκείνο, όπου µπορεί να έρθει 
αντιµέτωπος µε την δυνατότητα της εφεύρεσης µιας απάντησης, µοναδικής  απέναντι στην 
εισβολή του πραγµατικού.  
  Είστε λοιπόν θερµά προσκεκληµένοι για να πάρετε µέρος σ’ αυτές τις ηµερίδες που 
µπορούν να αποτελέσουν γεγονός για όσους θέλουν να αδράξουν την ευκαιρία, πριν να βρεθούµε 
στο Ρίο ντε Τζανέιρο τον Ιούλιο του 2012 µε θέµα: « Τι απαντά ο αναλυτής; Ηθική και κλινική.» 
  
  
         Ablert Nguyê  


