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Η λειτουργία του πατέρα στο οιδιπόδειο κατά τη λακανική θεωρία 

«Δεν υπάρχει οιδιπόδειο αν δεν υπάρχει πατέρας…» (σ.107) αναφέρει ο γάλλος ψυχαναλυτής 

Jacques Lacan στο σεμινάριο της 15ης Ιανουαρίου 1958 μιλώντας για την ουσιώδη πατρική 

λειτουργία στη φάση του οιδιπόδειου ενός παιδιού (Dor, 2007). Με αυτή τη φράση ο συγγραφέας 

αναφέρεται στη συμβολική λειτουργία του πατέρα που δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την 

ύπαρξη και την παρουσία του μέσα σε μία οικογένεια, όσο με τον λόγο, τον ρόλο και την θέση του 

σε αυτήν. Επομένως για το Lacan, η οιδιπόδεια φάση που καλείται να περάσει ένα παιδί ξεκινά με 

την «πατρική παρείσφρηση» στη σχέση μητέρας-παιδιού (σ.116, Dor, 2007). Μέχρι αυτήν την 

περίοδο, το παιδί έχει καταφέρει να αναγνωρίζει την εικόνα του εαυτού του στον καθρέφτη 

(πρωταρχική ταύτιση) όμως βρίσκεται ακόμη σε μία συμβιωτική σχέση με τη μητέρα του. Στη σχέση 

αυτή, όπου το παιδί λαμβάνει μία θέση η οποία το θέτει ως αντικείμενο της επιθυμίας της μητέρας 

( δηλ. επιδιώκει να την ικανοποιεί, να καλύπτει τις ανάγκες της, επιθυμεί ότι επιθυμεί η μητέρα, 

γίνεται ο φαλλός της), έρχεται η ψυχική επέμβαση του πατέρα που ρητά απαγορεύει την αιμομιξία, 

ματαιώνει το παιδί και στερεί τη μητέρα (Dor,2007) . Η λειτουργία δηλαδή του πατέρα, μέσα από 

το λόγο του, εισάγει στο μικρό παιδί την έλλειψη αντικειμένου, μία έννοια εξέχουσας σημασίας 

στην ψυχική του πορεία. Σε αυτήν την έννοια με τις διαφορετικές εκφάνσεις της θα εστιάσουμε σε 

αυτό το κείμενο.  

Η καθεμία από τις λειτουργίες του ευνουχισμού, της ματαίωσης και της στέρησης είναι διακριτή και 

ενεργοποιεί την έλλειψη διαφορετικών τύπων αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα, ο Jean Oury 

κατασκεύασε ένα σχήμα που βοηθά στην κατανόηση των ξεχωριστών αυτών λειτουργιών του 

ευνουχισμού, της ματαίωσης και της στέρησης με τον αντίστοιχο τύπο αντικειμένου που ελλείπει. 

Για την κατανόηση του σχήματος χρειάζονται να ειπωθούν και δυο λόγια σχετικά με τη διάκριση 

του συμβολικού, φαντασιακού και πραγματικού που ο Lacan επινόησε στην θεωρία του. Πολύ 

απλουστευμένα, το συμβολικό έχει να κάνει με τον λόγο δηλαδή ό,τι μπορεί να ειπωθεί και να μπει 

μέσα σε λέξεις μπορεί επομένως και να συμβολισθεί. Tο φαντασιακό αναφέρεται στην 

αναπαράσταση και τη φόρμα, τη σχέση μας με την εικόνα του εαυτού μας και με τους άλλους.  Το 

πραγματικό ουσιαστικά είναι ότι μένει εκτός λόγου και αναπαράστασης (Vanier,2001). 

 Περιγράφοντας λοιπόν το σχήμα, όπου στο βασικό τρίγωνο βρίσκονται οι διαστάσεις του 

Συμβολικού (Σ), Φαντασιακού (Φ), Πραγματικού (Π) και στο ανάστροφο οι έννοιες της Στέρησης (Σ), 

του Ευνουχισμού (Ε),  της Ματαίωσης (Μ) μπορεί κανείς να συνάγει τις εξής αντιστοιχίες 

ακολουθώντας τα τόξα: η στέρηση αναφέρεται σε μία πραγματική έλλειψη ενός συμβολικού 

αντικειμένου, ο ευνουχισμός εγκαλεί την συμβολική έλλειψη ενός φαντασιακού αντικειμένου και 

τέλος η ματαίωση ενεργοποιεί την φαντασιακή έλλειψη ενός πραγματικού αντικειμένου (βλέπε 

σχήμα 1, Dor, 2007). 
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              Σχήμα 1. 

Σχολιάζοντας, θα μπορούσε να ειπωθεί πως η στέρηση ως πραγματική έλλειψη απευθύνεται στη 

μητέρα. Ο πατέρας της στερεί το αντικείμενο της επιθυμίας της δίνοντας έτσι έμφαση στη δική της 

υποταγή στον νόμο του που προστάζει να μην τοποθετεί η ίδια το παιδί στη συμβολική αυτή 

φαλλική θέση. Η λειτουργία αυτή αποκαλύπτει στο παιδί πως η επιθυμία της μητέρας εξαρτάται 

από έναν άλλο, τον πατέρα, ο οποίος σε αυτή τη φάση αναδεικνύεται αυτός ως ο «έχων» το 

αντικείμενο και όχι η μητέρα. Μέσω της μητέρας λοιπόν το παιδί έρχεται σε επαφή με το νόμο και 

το λόγο του πατέρα που θα το οδηγήσει από την προσωπική αναζήτηση του «είναι ή όχι ο φαλλός» 

στην αναζήτηση του «ποιός έχει τον φαλλό».  Στη συνέχεια, η πατρική λειτουργία που απευθύνεται 

στο παιδί τού δηλώνει πως δεν μπορεί να ικανοποιείται από τη μητέρα, η μητέρα δεν είναι δική 

του, παίρνει τη μορφή του ευνουχισμού και η έλλειψη λειτουργεί ως συμβολική. Το αντικείμενο 

που ελλείπει είναι της τάξης του φαντασιακού, της αναπαράστασης δηλαδή που έχει για τον εαυτό 

του και που το βοηθά να αμφισβητεί το αν είναι ή όχι το αντικείμενο επιθυμίας της μητέρας του. 

Τέλος, το παιδί θα υποστεί ένα φαντασιακό πλήγμα όταν ο πατέρας ρητά του ματαιώνει κάθε 

είδους δυνατότητα να διεκδικήσει τη μητέρα ως ένα πραγματικό αντικείμενο ανάλογα με το βαθμό 

που το κάθε παιδί την έχει ανάγκη (Lacan, 1956-1957). Η λειτουργία της ματαίωσης δηλαδή 

χρησιμεύει κατεξοχήν στο να γίνει ξεκάθαρο στο μικρό παιδί αλλά και αργότερα στον ενήλικα τι 

μπορεί να διεκδικεί στη ζωή του και τι όχι. 

Είναι φανερό πως η έλλειψη αντικειμένου μέσω της πατρικής επέμβασης όπως έχει περιγραφεί 

μέχρι τώρα εγκαινιάζει μία πολύ σημαντική εποχή για την ψυχική εξέλιξη του ατόμου. Αναδεικνύει 

την κρισιμότητα του λόγου και του ρόλου του πατέρα και όπως ήδη διαφαίνεται, είναι ο νόμος του 

που μεσολαβεί στη σχέση μητέρας –παιδιού που συνοδεύει το παιδί στην πορεία προς τη λύση του 

οιδιπόδειου συμπλέγματος.  
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*από τη στιγμή που το παιδί παίρνει τη θέση του φαλλού της μητέρας, η απαγόρευσή της από τον 

πατέρα βιώνεται από το παιδί ως ευνουχισμός που βέβαια είναι της τάξης του συμβολικού.    

 

 


