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Νηόζια Αβδελίδη 

«Όλος ο κόζμος είναι ηρελός» 

«Πσο λα δηδάμεη θαλείο απηφ πνπ δελ δηδάζθεηαη; Να ζε ηη πνξεχηεθε ν 

Φξφηλη. Θεψξεζε φηη φια είλαη φλεηξν θαη φηη φινο ν θφζκνο (αλ κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα παξφκνηα έθθξαζε), φινο ν θφζκνο είλαη ηξειφο 

δειαδή παξαιεξεκαηηθφο»1. 

Απηή ε θξάζε ηνπ Lacan ζεκαηνδνηεί, θαηά ηνλ Miller κηα ζηξνθή ζε ζρέζε 

κε ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε γηα ηελ παηξηθή κεηαθνξά. Η παηξηθή κεηαθνξά ήηαλ 

απηή πνπ ράξαδε έλαλ ζαθή δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηελ λεχξσζε θαη ηελ 

ςχρσζε. Καη παξφηη απηφο ν δηαρσξηζκφο ήηαλ ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ 

Lacan, ε δηδαζθαιία ηνπ δελ εμειίρζεθε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε2. Είλαη ε 

γιαιψζζα πνπ ζα δηαρσξίζεη ηνλ Lacan απφ ηνλ ζηξνπθηνπξαιηζκφ3.  

Τνλ πεξαζκέλν Μάην ζην κάζεκά ηνπ, ν Miller, δήισζε εθλεπξηζκέλνο κε ηελ 

δηάγλσζε ηεο ςχρσζεο θαη απηφ γηαηί απηή ε δηάγλσζε «αλαθέξεηαη ζην 

νηδηπφδεην ζχκπιεγκα δειαδή ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ παηέξα ζεσξνχκελε ζηελ 

θαζνιηθφηεηα ηεο» 4. Καη ελψ ν Lacan έθαλε πνιιά ζηελ αξρή ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ γηα λα θαηαζηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ παηέξα θαζνιηθή, ζην 

ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ δελ ζεζπίδεη ηελ θαζνιηθφηεηα ηεο αιιά  ηελ 

κνλαδηθφηεηά ηεο. «Τν Όλνκα ηνπ Παηξφο δελ ππάξρεη. Σηελ πξαθηηθή ηεο 

ςπραλάιπζεο δελ ππάξρνπλ παξά κνλαδηθνί παηέξεο»5, ππνγξακκίδεη ν 

Miller. Έηζη ζηηο παξνπζηάζεηο αζζελψλ πξνηηκά λα κελ εγγξάθεη ην 

πεξηζηαηηθφ κέζα ζηελ θαζνιηθφηεηα, αληίζεηα επηθεληξψλεηαη ζηελ 

κνλαδηθφηεηά ηνπ θαη ζε απηφ πνπ έρεη επηλνήζεη ην ππνθείκελν γηα λα 

θξαηεζεί ζε απηφ ηνλ θφζκν, δειαδή ζην ζίλζσκα ηνπ.  

Ο Lacan ην 1970 εμέθξαζε  ηελ επηζπκία θάπνηνο λα  θαηαθέξεη λα θάλεη κηα 

ηξχπα ζηελ παηξηθή κεηαθνξά. Ο ίδηνο είρε επηρεηξήζεη λα θάλεη απηή ηελ 

ηξχπα ιίγα ρξφληα λσξίηεξα κε ην πέξαζκα ζηνλ πιεζπληηθφ ηνπ Ολφκαηνο 
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ηνπ Παηξφο, αιιά ηνπ έθιεηζαλ ην ζηφκα, φπσο είπε6. Παξφια απηά ν 

Οηδίπνδαο γίλεηαη γηα ηνλ Lacan έλαο ππνιεηκκαηηθφο κχζνο7, έλαο κχζνο πνπ 

δελ ζα θξαηήζεη8, έλα φλεηξν ηνπ Φξφηλη9, θάηη πνπ ρσιαίλεη10. Ήδε απφ ηα 

«Oηθνγελεηαθά ζπκπιέγκαηα» θαη κέρξη ηελ ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, 

βιέπνπκε απηή ηε δηάζηαζε ηνπ Οηδηπφδεηνπ. 

Σην ζπκβνιηθφ ππάξρεη κηα ηξχπα. Απηφ ζπλεπάγεη ηελ γεληθεπκέλε δηάθιεηζε. 

Η κε εγγξαθή ελφο ζεκαίλνληνο ζηνλ ηφπν ηνπ Άιινπ δελ είλαη ίδηνλ ηεο 

ςχρσζεο αιιά θάζε νκηι-φληνο. Η δηάθιεηζε αθνξά ηνπο πάληεο. Γηα ηνλ 

θαζέλα ππάξρεη έλα άθαην, θάηη πνπ δελ έρεη ζπκβνινπνηεζεί, πνπ δελ έρεη 

πεξάζεη ζην ζεκαίλνλ, πνπ δελ έρεη ππνζηεί ηελ εμεκέξσζε ηνπ Ολφκαηνο 

ηνπ Παηξφο. Ο θαζέλαο επηλνεί φηη κπνξεί γηα λα θαιχςεη απηή ηελ ηξχπα. 

Είλαη αθξηβψο απηή ε επηλφεζε πνπ έρεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Ολφκαηνο ηνπ 

Παηξφο.  

Υπάξρεη φκσο ην αιεζηλφ Όλνκα ηνπ Παηξφο;  

Η θιηληθή βάζε γηα ηελ παηξηθή κεηαθνξά ήηαλ ε πεξίπησζε ηνπ κηθξνχ Φαλο. 

Ο Lacan ζεσξεί ην άινγν έλα ππνθαηάζηαην ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο. Είλαη 

απηφ πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη λα αλαξσηεζεί αλ ηειηθά θάζε Όλνκα ηνπ Παηξφο 

δελ είλαη έλα Όλνκα ηνπ Παηξφο αληηθαηάζηαζεο. Ο κηθξφο Φαλο βξήθε ηελ 

δηθή ηνπ ιχζε, ην δηθφ ηνπ Όλνκα ηνπ Παηξφο. Η ηππηθή ιχζε ζα ήηαλ ην 

αιεζηλφ Όλνκα ηνπ Παηξφο ζηελ ζέζε ηνπ. Όκσο  ε ηδέα απηήο ηεο ηππηθήο 

ιχζεο ακθηζβεηείηαη κε ην πέξαζκα ζηνλ πιεζπληηθφ ηνπ Ολφκαηνο ηνπ 

Παηξφο11. Έηζη ην Όλνκα ηνπ Παηξφο δελ ζα είλαη πάληα παξά έλα 

ππνθαηάζηαην ππνθαηάζηαηνπ.  

Απφ πνιχ λσξίο ν Miller είρε ηνλίζεη φηη ε θιαζζηθή αληίιεςε ζηελ νπνία 

ζηεξηδφκαζηε φηαλ κηιάκε γηα ηελ δηάθιεηζε, δειαδή απηή ηνπ 
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πξνθαηαξθηηθνχ εξσηήκαηνο, ππνζέηεη έλαλ  Άιιν πνπ ππάξρεη12. Σε απηφ ην 

θείκελν ην  Όλνκα ηνπ Παηξφο είλαη «ην ζεκαίλνλ πνπ, κέζα ζηνλ Άιιν, σο 

ηφπν ηνπ ζεκαίλνληνο, είλαη ην ζεκαίλνλ ηνπ Άιινπ σο ηφπν ηνπ λφκνπ»13. 

Όηαλ αιιάδεη ην θαζεζηψο ηνπ Άιινπ, έρνπκε ηε ζέζε «φινο ν θφζκνο 

παξαιεξεί». Με άιια ιφγηα, νηηδήπνηε επηρεηξεί λα λνεκαηνδνηήζεη ην 

πξαγκαηηθφ, είλαη παξαιήξεκα. Γηα ην πξαγκαηηθφ δελ κπνξνχκε παξά λα 

πνχκε ςέκαηα. Με απηή ηελ έλλνηα ε παηξηθή κεηαθνξά πξνζεγγίδεη ηελ 

παξαιεξεκαηηθή κεηαθνξά. 

Πνιχ πην πξφζθαηα, ν Miller δηεπθξίληζε φηη ε παηξηθή ιεηηνπξγία κπνξεί λα 

δηαζθαιηζηεί απφ ζηνηρεία πνπ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ην Όλνκα ηνπ Παηξφο. 

Μφλν θαη κφλν ε  ρξήζε ηνπ φξνπ ιεηηνπξγία πξνυπνζέηεη φηη ην ζηνηρείν ρ, 

ζηελ ζπλάξηεζε F(ρ), κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε14. Καηά ηελ Estela 

Solano15, ζηε ζέζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο κπαίλεη έλα 

θχξην ζεκαίλνλ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν, ζρεηηθνπνηείηαη ν δηαρσξηζκφο 

λεχξσζε – ςχρσζε. Τν Όλνκα ηνπ Παηξφο δελ είλαη παξά έλα φλνκα 

αλάκεζα ζε πνιιά άιια πνπ ππνθαζηζηά ην ζεκαίλνλ πνπ ιείπεη ζην Άιιν, 

ζαλ έλα πψκα.  

Η νπζηαζηηθή πάζεζε ηνπ νκηι-φληνο, δελ είλαη ε νηδηπφδεηα απαγφξεπζε 

αιιά ε επίπησζε  ηεο γιψζζαο ζην ζψκα. Με απηή ηελ έλλνηα ν επλνπρηζκφο 

είλαη ε έιιεηςε ηνπ ζεκαίλνληνο. Είλαη ην ζεκαίλνλ πνπ δηράδεη ην ππνθείκελν. 

Απαγφξεπζε θαη επλνπρηζκφο απνζπλδένληαη. Τν Όλνκα ηνπ Παηξφο δελ 

θαζνξίδεη πηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Η πξαγκαηηθφηεηα πξνζεγγίδεηαη απφ ηε 

ζπζθεπή ηεο απφιαπζεο πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ γιψζζα16. Καη αλ δελ 

απνιακβάλνπκε θαιχηεξα δελ είλαη επεηδή ην απαγνξεχεη ν παηέξαο, αιιά 

επεηδή ην ζεκαίλνλ εηζάγεη κηα απψιεηα απφιαπζεο ζην ζψκα. Απηφ πνπ 
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ζηακαηά ηελ απφιαπζε είλαη ην ζεκαίλνλ17.  Με άιια ιφγηα, ν λφκνο ηνπ 

Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο είλαη ν λφκνο ηεο γιψζζαο.  

Δελ είλαη ν λφκνο,  καο ιέεη ν Lacan, πνπ θξάδεη ηελ πξφζβαζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ζηελ απφιαπζε. Η απφιαπζε έρεη έλαλ θξαγκφ ζρεδφλ 

θπζηθφ18. Η απαγφξεπζε δελ είλαη παξά έλα λφεκα πνπ δίλνπκε ζηελ 

απφιαπζε, είλαη έλα φλεηξν ηνπ Φξφηλη, αλήθεη ζην θαληαζηαθφ, ελψ απηφ πνπ 

είλαη πξαγκαηηθφ, πνπ είλαη δνκηθφ, είλαη ην αδχλαην. Η απαγφξεπζε δελ είλαη 

παξά κηα λνεκαηνδφηεζε ηεο απψιεηαο απφιαπζεο, ηνπ αδχλαηνπ λα 

απνιαχζνπκε κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν. Η δνκή αληηθαζηζηά ηελ απαγφξεπζε κε 

ην αδχλαην19. 

Η ξσκατθή νδφο δελ είλαη πηα ην Όλνκα ηνπ Παηξφο. Τν «φινο ν θφζκνο 

παξαιεξεί» δελ ζπλάδεη κε ην Όλνκα ηνπ Παηξφο. Όινο ν θφζκνο είλαη 

ηξαπκαηηζκέλνο. Όινο ν θφζκνο είλαη ηξειφο κε κνλαδηθφ ηξφπν, ν θαζέλαο 

είλαη κε ηαμηλνκήζηκνο. Καη αλ πξέπεη λα ηαμηλνκήζνπκε δελ ππάξρεη παξά 

κφλν κηα ηαμηλφκεζε πνπ αμίδεη, καο ιέεη ν Miller: Όινο ν θφζκνο είλαη 

ηξειφο20.  

Εδψ θαη θαηξφ καο  πξνζθαιεί λα πηνζεηήζνπκε ιηγφηεξν άηεγθηνπο νξηζκνχο. 

«Είλαη πνιχ ρξήζηκν λα κελ είκαζηε ζε κηα γσληά κε ηελ λεχξσζε, ηελ 

ςχρσζε θαη ηελ δηαζηξνθή – θάηη πνπ δελ επηηξέπεη λα θάλνπκε πνιιά 

πξάγκαηα. Ελψ είλαη πην εχθακπηε ε ηδέα φηη πξφθεηηαη γηα έλα ζπλδπαζκφ, 

κηα άξζξσζε αλάκεζα ζε έλα ζχλνιν πξνζπνηεηψλ θαη ηνπ 

ππεξαπνιακβάλεηλ. Είλαη ηειηθά απηφ πνπ ν Lacan νλφκαζε ζύλζσκα21». 

Είλαη αιήζεηα φηη ζηελ θιηληθή καο είκαζηε φιν θαη πεξηζζφηεξν αληηκέησπνη 

κε ππνθείκελα πνπ δελ έρνπλ ην Όλνκα ηνπ Παηξφο ζαλ ζεκείν δηαξξαθήο. 

Ήδε απφ ην 1979 ν Miller ππνγξακκίδεη φηη ην πέξαζκα ζηνλ πιεζπληηθφ ηνπ 

17
 Ibid,  p. 27 
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821 
19

 Jacques- Alain Miller, Un effort de poésie, cours 2002-2003, séances du 21 mai 2003 et 11 juin 

2003, inédit 
20

 Ib, Vie de Lacan, op.cit., séance du 17 mars 2010  
21

 Ib, «La psychanalyse, la cité, les communautés», La Cause Freudienne 68, Paris : Seuil, 2008, p.114 
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Ολφκαηνο-ηνπ-Παηξφο θαη ε δπλαηφηεηα αλαπιήξσζήο ηνπ  ζεκαηνδνηεί φηη 

«ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηξεινί απ’ φζνη λνκίδνπκε»22. 

Ο Jean-Pierre Deffieux ηηηινθνξεί έλα ζρεηηθά πξφζθαην άξζξν ηνπ: 

«Υπάξρνπλ αθφκα λεπξσηηθνί;». Πξφθεηηαη γηα έλα ηίηιν, φπσο ιέεη θαη ν ίδηνο 

πξνθιεηηθφ, αιιά ζεσξεί φηη ην εξψηεκα δελ είλαη ρσξίο βάζεηο. Η ζέζε ηνπ 

είλαη φηη νηηδήπνηε δέλεη ην  θφκβν ηνπ ππνθεηκέλνπ είλαη Όλνκα-ηνπ-Παηξφο.  

Ωο εθ ηνχηνπ αλαξσηηέηαη: «πψο λα ηνπνζεηήζνπκε ζηελ θιηληθή λνζνγξαθία 

ππνθείκελα πνπ, γηα παξάδεηγκα, έρνπλ έλα ζχκπησκα κε νηδηπφδεην (δέζηκν 

RSI) ρσξίο λα παξνπζηάδνπλ θαλέλα ζεκάδη ιπζίκαηνο ηνπ θφκβνπ ή 

απνζχλδεζεο; Δελ είλαη λεπξσηηθνί, αιιά νχηε θαη ςπρσηηθνί έηζη φπσο 

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

νλνκάζνπκε δηαθνξεηηθά» 23. Θεσξεί φηη ππάξρεη έλαο ζχγρξνλνο ηξφπνο 

δεζίκαηνο κε νηδηπφδεηνο πνπ αθνξά θπξίσο λεαξά ππνθείκελα θαη εθήβνπο: 

«Λίγεο εθδειψζεηο ηνπ αζπλεηδήηνπ, κηθξφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ςπρηθή 

ιεηηνπξγία, κηθξή δέζκεπζε γεληθά θαη ηδηαίηεξα ζηελ αγάπε θαη ηελ ζρέζε ηνπ 

δεπγαξηνχ, ιίγεο ελνρέο, κηα επηζπκία φρη ηφζν απνθαζηζκέλε αιιά αληίζεηα 

έλαο έληνλνο λαξθηζζηζκφο θαη κηα άζθεζε ηεο ελνξκεηηθήο απφιαπζεο, 

απφιαπζε ηνπ Ελφο, απνραιηλσκέλε, πνιιαπιή θαη εθηφο επλνπρηζκνχ» 24. Τη 

δνκεί απηά ηα ππνθείκελα; Ο Deffieux εθηηκά φηη δελ είλαη ε λεχξσζε.         

Μέζα ζε ηξηάληα ρξφληα ην «ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηξεινί απ’ φζνη 

λνκίδνπκε», έρεη γίλεη «ππάξρνπλ αθφκα λεπξσηηθνί;» Η απφζηαζε λνκίδσ 

είλαη ηεξάζηηα θαη ζα πξέπεη λα κεηξήζνπκε ηηο επηπηψζεηο. Η δπζθνξία ζηνλ 

πνιηηηζκφ αιιάδεη, ην ίδην θαη ηα ζπκπηψκαηα. Άξα ζα πξέπεη λα κηιάκε γηα 

έθιεηςε ηεο λεχξσζεο, γελίθεπζε ηεο ςχρσζεο θαη ζρεηηθνπνίεζε ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ηνπο ή απιά γηα ηξνπνπνίεζε ησλ δνκψλ;  
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Ib, «Supplément topologique à la question préliminaire », Actes de l’EFP, p. 131, 1979  
23

 Jean-Pierre Deffieux. «Y a-t-il encore des névroses?», Lettre mensuelle  263, 2007, p. 19 
24
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