
	 

ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους 
περόνας ἀπ’ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο, 
ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων, 
αὐδῶν τοιαῦθ’, ὁθούνεκ’ οὐκ ὄψοιντό νιν 
οὔθ οἷ’ ἔπασχεν οὔθ ὁποῐ ’ ἔδρα κακά, 
ἀλλ’ ἐν σκότωι τὸ λοιπὸν οὓς μὲν οὐκ ἔδει 
ὀψοίαθ’, οὓς δ’ ἔχρηιζεν οὐ γνωσοίατο.

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274, 

Σπάζει αυτός τις χρυσές πόρπες, που εκράτουν 
το φόρεμά της, τις αρπά και μπήγει 
τις βελόνες στις κόγχες των ματιών του 
σκούζοντας: “Να μη δήτε ποτέ σας 
τα όσα έπαθα φριχτά, κι όσα έχω κάνει, 
σε σκοτάδι να βλέπω όσους δεν πρέπει, 
να μη νιώθω όσους ποθούσα να ξέρω”.

μτφρ Φώτου Πολίτη, Ίκαρος.

Το θάρρος να μην κρατάς κανένα ερώτημα στην καρδιά 
σου είναι αυτό που φτιάχνει τον φιλόσοφο. Αυτός οφείλει 
να εξομοιώνεται τον Οιδίποδα του Σοφοκλή, ο οποίος 
αναζητώντας να εξιχνιάσει το φρικτό του πεπρωμένο, 
ασίγαστος ερευνά ακόμη κι όταν διαισθάνεται πως από  
τις απαντήσεις θα προκύψει για τον ίδιο η πιο αποτρόπαια. 
Όμως σ’ αυτό το σημείο οι περισσότεροι φέρουν μέσα τους 
την Ιοκάστη που εκλιπαρεί στο όνομα όλων των θεών τον 
Οιδίποδα να μη διερευνήσει πιο πέρα: και οι περισσότεροι 
ενδίδουν στα λόγια της και γι’ αυτό η Φιλοσοφία βρίσκεται 
εκεί που βρίσκεται.

Από επιστολή του Σοπενχάουερ στον Γκαίτε, 11.11.1818,  
που αναφέρεται από τον Ferenczi στο First Contributions to Psycho-Analysis
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ΟΙΔΙΠΟΥΣ

Η έκδοση του περιοδικού Οιδίπους αποτελεί μια πρωτοβουλία με στόχο τη συμβολή 
στα ψυχαναλυτικά πράγματα της Ελλάδας. Η ψυχανάλυση, με την εμπειρία της μακράς 
οικουμενικής διαδρομής της αλλά και της σημαντικής πορείας της στην Ελλάδα, αναζη-
τεί τη θέση της στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο κοινωνικό της περιβάλλον.  
Οι ψυχαναλυτικές διαδρομές είναι ιδιαίτερες κάθε φορά, διαφορετικές από τόπο σε 
τόπο. Η έκδοση αυτή επιθυμεί να είναι μια συμβολή στην ανάδειξη αλλά και στη δια-
μόρφωση του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται η ψυχανάλυση στη χώρα μας.  
Η πρωτοβουλία μας έχει στόχο την παρουσίαση ψυχαναλυτικών κειμένων που εμπνέονται 
από τη φροϋδική παράδοση και συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξέλιξη της ψυχαναλυτι-
κής σκέψης. Η έκδοσή μας θα φιλοξενεί επίσης απόψεις που θεμελιώνονται τόσο στη 
θεραπευτική δραστηριότητα της ψυχανάλυσης όσο και στην ενεργό συμμετοχή της σε 
ένα ευρύ φάσμα αναζητήσεων, από τις φυσικές, κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες έως 
την καλλιτεχνική δημιουργία.

Αποδίδουμε όμως ιδιαίτερη σημασία στην κλινική εργασία και στη θεραπευτική δυναμική 
της ψυχανάλυσης. Θεωρούμε ότι από εκεί πηγάζει, κατά κύριο λόγο, η επιστημονική 
εγκυρότητα, η κοινωνική και πολιτισμική καταξίωση, όπως εν τέλει και η ηθική νομιμό-
τητα κάθε ψυχαναλυτικού εγχειρήματος. Στην οπτική αυτή μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη 
και στη χώρα μας του γόνιμου διαλόγου που συντελείται γύρω από τα θέματα αυτά 
στο πλαίσιο της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης και της διεθνούς ψυχαναλυτικής 
κοινότητας. 

Στηριζόμαστε και εμπνεόμαστε από την ιστορία των ψυχαναλυτικών εννοιών και της 
θεραπευτικής πρακτικής της ψυχανάλυσης. Ως δέσμη επιστημονικών υποθέσεων σχετι-
κών με τη λειτουργία του ψυχισμού, η ψυχανάλυση διεκδικεί τη θέση της και τη δημιουρ-
γική προσαρμογή της στη νέα εποχή δίχως να χάνει τον ορίζοντα των κατοχυρωμένων 
απόψεων που διαθέτει. Καθώς μάλιστα προβαίνει σε προβλέψεις και υποσχέσεις που 
αφορούν θεραπευτικές εφαρμογές, η ψυχανάλυση αναμετράται με τους όρους του σημε-
ρινού κόσμου και τις εξελίξεις που έχουν συντελεσθεί σε όμορους επιστημονικούς τομείς. 
Μεταξύ αυτών είναι και η μεθοδολογικά διασαφηνισμένη τεκμηρίωση της αποτελεσματι-
κότητάς της. Οι εξελίξεις αυτές την επηρεάζουν και τη θέτουν ενώπιον ενός διλήμματος: 
περιχαράκωση ή άνοιγμα.

Η επιλογή της περιχαράκωσης στηρίζεται στην ελπίδα ότι η ψυχανάλυση θα διατηρήσει 
την ουσία της και την ιδιαιτερότητά της, τη δική της ανόθευτη οπτική. Κάτι που συνε-

Σημείωμα των εκδοτών
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πάγεται ωστόσο τον κίνδυνο της βαθμιαίας απομόνωσής της από τον εξελισσόμενο επι-
στημονικό και κοινωνικό περίγυρο. Η άλλη επιλογή του ανοίγματος και της προσαρμογής 
στις εξελίξεις, επισύρει τον κίνδυνο να απολέσει η ψυχανάλυση την ταυτότητά της, τα 
ουσιαστικά γνωρίσματά της.

Αυτό το κεντρικό δίλημμα περιβάλλεται από μια σειρά θεμάτων και προβλημάτων που η 
μακρά ιστορία της ψυχανάλυσης έχει συσσωρεύσει. Ο πλουραλισμός των θεωριών ορι-
σμένες φορές φαίνεται να λειτουργεί περισσότερο ως πηγή σύγχυσης και αβεβαιότητας 
και λιγότερο ως πηγή έμπνευσης, προβληματισμού και εμπλουτισμού. Η έλλειψη σαφούς 
επιστημολογικής βάσης των διαφόρων ψυχαναλυτικών σχολών οδηγεί συχνά στην ιδεολο-
γική επένδυση των θεωριών και στην έλλειψη κριτικής στάσης προς αυτές. Η ενδιάμεση 
θέση της ψυχανάλυσης μεταξύ επιστήμης και εφαρμοσμένης τέχνης συμβάλλει επίσης 
στη δυσκολία υιοθέτησης κοινά αποδεκτών κριτηρίων αξιοπιστίας και εγκυρότητας και 
συντείνει στην προκύπτουσα ανομοιογένεια. Η ένταξη σε μία σχολή και η υιοθέτηση μιας 
φορμαλιστικής ομοιογένειας είναι συχνά το ανεπιτυχές αποτέλεσμα της προσπάθειας 
υπέρβασης αυτών των δυσκολιών.

Η ψυχανάλυση όμως, και μάλιστα οι εγχώριοι εκπρόσωποί της, παρά τις δυσχέρειες αυτές, 
συνεχίζουν να παράγουν θεωρητικό και κλινικό έργο. Ο βασικός στόχος του Οιδίποδα 
είναι να συμβάλει θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε 
τις γνησιότερες και εγκυρότερες συμβολές της ελληνικής ψυχαναλυτικής κοινότητας στο 
σύγχρονο κόσμο μας. Η έμφαση δίδεται στην κλινική εργασία του ψυχαναλυτή, στον τρόπο 
με τον οποίον ο πλούτος της ψυχαναλυτικής σκέψης εκφράζεται στην κλινική πράξη. Συγ-
χρόνως θα παρουσιάζονται με σαφή και τολμηρό τρόπο θεωρητικά και θεσμικά ζητήματα 
της σύγχρονης ψυχανάλυσης.

Η οργάνωση του περιεχομένου του περιοδικού υπηρετεί αυτούς τους στόχους. 

Στις Συνομιλίες ένας ή δύο διαπρεπείς ψυχαναλυτές, από το διεθνή ή/και τον ελληνικό 
χώρο, θα απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν τη σχέση τους με το ψυχαναλυτικό γίγνε-
σθαι. Έτσι ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει με άμεσο, προσωπικό και 
όσο το δυνατόν λιγότερο διαμεσολαβημένο τρόπο, τους βαθύτερους, ουσιαστικούς προ-
βληματισμούς έγκυρων εκπροσώπων του κλάδου μας. 

Στα Εκπαιδευτικά θα επιλέγεται ένα θέμα κεντρικής σημασίας για τη θεωρία και τις 
κλινικές εφαρμογές της ψυχανάλυσης. Στο παρόν τεύχος έχει επιλεγεί το θέμα Υστερία, 
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που παραπέμπει στην αρχή της συγκρότησης της ψυχαναλυτικής κλινικής εμπειρίας 
και θεωρίας κυρίως διότι η ιδιοφυής νοηματοδότηση των υστερικών φαινομένων από 
τον Freud καθόρισε τελικά και την εξέλιξη της επιστήμης του ασυνείδητου. Παρουσι-
άζονται οι απόψεις του Freud και των επιγόνων του συνοδευόμενες από συστηματικές 
και έγκυρες βιβλιογραφικές αναφορές. Με τον τρόπο αυτόν εξυπηρετούνται κατ’ αρχάς 
μορφωτικοί στόχοι. Συγχρόνως προσβλέπουμε και σε μια αναζωογόνηση της συζήτησης 
του εκάστοτε θέματος.

Στα Κλινικά & Θεωρητικά θα παρουσιάζονται άρθρα που δείχνουν με σαφή τρόπο τη 
σχέση θεωρίας και κλινικής, όπως την οργανώνει ο κάθε αναλυτής. Το υλικό1 θα παρου-
σιάζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η ανάλυση (ή η αναλυτική ψυχοθεραπεία) 
και τον τρόπο που χρησιμοποιούνται κλινικά βασικές έννοιες της ψυχανάλυσης, όπως η 
μεταβίβαση, η αντιμεταβίβαση κ.ά. Η έμφαση θα τίθεται στην ανάδειξη των ουσιαστικών 
πλευρών της ψυχανάλυσης που επάγουν την εμβάθυνση στις ασυνείδητες συγκρούσεις και 
στον τρόπο που αυτό μεταφράζεται σε θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

1  Η παρουσίαση κλινικού υλικού θέτει το θέμα της κατοχύρωσης του απορρήτου και της προστασίας 
της ιδιωτικότητας των αναλυόμενων. Στο ευαίσθητο αυτό θέμα θα ακολουθήσουμε τις προδιαγραφές 
που θέτει η διεθνής ψυχαναλυτική κοινότητα, όπως εκφράζεται στην πολιτική έγκυρων ψυχαναλυτικών 
περιοδικών, μεταξύ άλλων του International Journal of Psychoanalysis και του Psychoanalytic Quarterly.  
Η στάθμιση γίνεται μεταξύ της αναγκαιότητας για επιστημονική συζήτηση, σύμφυτης με την παρουσί-
αση κλινικού υλικού και της διαφύλαξης των δικαιωμάτων κάθε πολίτη. Οι συγγραφείς ενθαρρύνονται 
να ζητούν έγγραφη συναίνεση από τους αναλυόμενους, στο βαθμό που έχουν λάβει υπ’ όψιν τους και 
έχουν συζητήσει με συναδέλφους τους τις πιθανές επιπτώσεις αυτού του μέτρου στη συνέχεια της ανά-
λυσης, ή στη ζωή των αναλυόμενων, εφόσον οι αναλύσεις έχουν περατωθεί. Συνίσταται το κλινικό υλικό 
να προέρχεται κυρίως από ψυχαναλύσεις που έχουν ολοκληρωθεί και έχει παρέλθει από τότε ικανός 
χρόνος. Το κλινικό υλικό θα αναφέρεται κυρίως σε ασυνείδητες φαντασιώσεις και συγκρούσεις και τα 
βιογραφικά δεδομένα θα περιορίζονται στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητος για τη διασφάλιση 
της εγκυρότητας της παρουσίασης.

Η μακρόχρονη εφαρμογή παρόμοιων λύσεων έχει δείξει ότι είναι εφικτή η επιστημονική εργασία χωρίς 
να θίγεται στο παραμικρό η προστασία των αναλυόμενων. Επιφυλάξεις μπορεί να διατυπωθούν λόγω 
της εύκολης πρόσβασης στο δημοσιευμένο υλικό, ως εκ των μεγεθών της χώρας μας, σε αντίθεση με τις 
διασφαλίσεις των ανωτέρω περιοδικών, που διακινούνται σχεδόν αποκλειστικά σε ειδικό επιστημονικό 
κοινό. Σήμερα όμως αυτό αναιρείται από την παρουσία αυτών των περιοδικών στο Διαδίκτυο και την 
εύκολη πλέον πρόσβαση στο περιεχόμενό τους από οιονδήποτε ενδιαφερόμενο αναγνώστη. Η ψυχανα-
λυτική κοινότητα έχει αποθησαυρίσει ικανή εμπειρία στον τομέα αυτόν ώστε να διασφαλισθεί η πρόοδος 
του κλάδου χωρίς να θιγεί το απόρρητο των αναλυόμενων.



ΟΙΔΙΠΟΥΣ Ι    5

Τέλος, στις Επιστήμες & Τέχνες θα παρουσιάζονται άρθρα που θα δείχνουν τη δυνατό-
τητα της ψυχανάλυσης να εμπλουτίζει διάφορους τομείς της τέχνης και της επιστήμης 
και επίσης να επωφελείται η ίδια από τις δικές τους εξελίξεις. Εδώ ανήκει και η κριτική 
παρουσίαση βιβλίων.

Έχουμε διαφυλάξει ορισμένες καινοτομίες για τα επόμενα τεύχη. Σημαντικότερη θεω-
ρούμε το τμήμα που θα επονομάζεται: Αναλυτής στη Συνεδρία. Ένας συνάδελφος θα 
παρουσιάζει δύο συνεδρίες ανάλυσης συνοδευόμενες από (α) ένα σύντομο ιστορικό και 
(β) μία στοιχειώδη ψυχοδυναμική σχηματοποίηση των κλινικών δεδομένων. Εν συνεχεία, 
δύο έγκριτοι αναλυτές θα παρουσιάζουν τον τρόπο που κατανοούν μέσα από τη δική τους 
θεωρητική οπτική και κλινική εμπειρία τις παρουσιαζόμενες συνεδρίες. Ο σχολιασμός δεν 
θα έχει το χαρακτήρα εποπτείας ή κριτικής. Η έμφαση θα τίθεται στον τρόπο αξιοποί-
ησης του παρουσιαζόμενου υλικού μέσα από εναλλακτικές προσεγγίσεις στη θεωρία και 
τεχνική της ψυχανάλυσης. Στη συνέχεια ο παρουσιάζων κλινικός θα έχει τη δυνατότητα 
να σχολιάσει τις απόψεις των συναδέλφων του, ώστε οι αναγνώστες να επωφεληθούν 
του διαλόγου τους. Το αντίστοιχο τμήμα στο International Journal συνέβαλε ουσιαστικά 
στην ανάπτυξη του διαλόγου γύρω από κλινικά και θεωρητικά ζητήματα. 

Μία δεύτερη καινοτομία: Στη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση θα παρουσιάζονται εκτεταμέ-
νες περιλήψεις σημαντικών άρθρων από έγκυρα διεθνή ψυχαναλυτικά περιοδικά ώστε ο 
αναγνώστης να σχηματίζει μια κατά το δυνατόν αξιόπιστη εικόνα της διεθνούς εξέλιξης 
των ιδεών, εντός και περί την ψυχανάλυση.

Ευπρόσδεκτους συγγραφείς, εκτός από τους καθιερωμένους, θεωρούμε και τους νέους 
ψυχαναλυτές. Οι εκδότες, οι συνεργάτες και οι κριτές του περιοδικού είναι διαθέσιμοι 
και ανοικτοί σε κάθε ενδιαφέρουσα ιδέα που θα μπορούσε να καταλήξει σε μια εργασία 
και θα συνεργαστούν με τους υποψήφιους συγγραφείς ώστε να λάβει η σκέψη τους δημο-
σιεύσιμη μορφή.

Κατά την περίοδο προετοιμασίας του περιοδικού ήρθαμε σε επαφή με πολλούς ψυχα-
ναλυτές από το διεθνή και τον ελληνικό χώρο. Όταν συζητούσαμε μαζί τους την πρό-
θεσή μας να προχωρήσουμε στην έκδοση του περιοδικού με συγκεκριμένο περιεχόμενο 
και συγκεκριμένους στόχους τούς βρήκαμε θερμούς συμπαραστάτες στην προσπάθειά 
μας. Εμφανίστηκαν αλληλέγγυοι με τους στόχους του περιοδικού και μας συνέστησαν 
να προχωρήσουμε με σύνεση αλλά και τόλμη. Η παρουσία των Otto Kernberg, David 
Tuckett, Peter Fonagy, Σταύρου Μέντζου, Olivier Bonard και Werner Bohleber στη 
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διεθνή επιστημονική επιτροπή, εκτός από το χρέος και την τιμή που μας περιποιεί, 
δείχνει το ιδιαίτερο στίγμα του περιοδικού όπως και την ανειλημμένη υποχρέωσή μας 
να ανταποκριθούμε στην αυστηρότητα των κριτηρίων τους. Καθιστά επίσης εμφανές 
ότι μέσα στους στόχους της έκδοσής μας είναι η παρουσίαση των δημιουργικών προ-
βληματισμών που αναπτύσσονται εντός της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης και της 
διεθνούς ψυχαναλυτικής κοινότητας. Τόσο σε αυτούς όσο και στους συναδέλφους της 
ελληνικής επιστημονικής επιτροπής θα απευθυνόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα 
ώστε να επωφεληθούμε της εμπειρίας τους και των γνώσεών τους για τη συνεχή βελτί-
ωση της έκδοσης. 

Επιθυμούμε ο εξαμηνιαίος Οιδίπους να αποτελέσει χώρο ανοικτού προβληματισμού για 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ψυχανάλυση. Μας ενδιαφέρει κυρίως να αναδείξουμε 
αυτό που η ψυχανάλυση είναι σε θέση να προσφέρει στο σύγχρονο άνθρωπο. Παραμέ-
νουμε ανοικτοί σε προτάσεις και σκέψεις που θα συμβάλλουν στην ευόδωση αυτής της 
προσπάθειας.

Ιωάννης Βαρτζόπουλος 
Νίκος Λαμνίδης



ΟΙΔΙΠΟΥΣ Ι    7

Περιεχόμενα 

Σημείωμα των εκδοτών       2

Συνομιλίες
Σταύρος Μέντζος       8 
Πέτρος Χαρτοκόλλης       23

Εκπαιδευτικά

ΥΣΤΕΡΙΑ

Η ΥΣΤΕρίΑ, ΠΗγΗ ΕρΩΤΗΜΑΤΩν ΚΑί ΕΜΠνΕΥΣΗΣ γίΑ ΤΟν FreuD 
Xρυσή γιαννουλάκη       30 

ΥΣΤΕρίΑ: ΜίΑ ΨΥΧΑνΑλΥΤίΚΗ ΔίΑΔρΟΜΗ ΕΚΑΤΟν ΔΕΚΑ ΚΑί ΠλΕΟν ΕΤΩν 
Κατερίνα Κονδύλη       70

Κλινικά και θεωρητικά

Η ΥΣΤΕρίΑ ΣΤίΣ ΑρΧΕΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑίΩνΑ  Σταύρος Μέντζος       117

ΚΕφΑλΑλγίΑ ΚΑί ΣΕξΟΥΑλίΚΟΤΗΤΑ  νίκος γκουγκουλής       127

ΤΟ ΨΕΜΑ ΣΤΗν ΑνΑλΥΣΗ: ΚλίνίΚΗ ΣΠΟΥΔΗ  Μαρίνα Περρή       145

Επιστήμες και Τέχνες

Ο ΑλΕξΑνΤρ ΜΑνΕΤ ΑΠΟ ΤΗν ΙΣΤΟρΙΑ ΔύΟ ΠΟΛΕωΝ ΤΟΥ ΤΣΑρλΣ νΤίΚΕνΣ.  

ΜίΑ ΠΕρίΠΤΩΣΗ ΑνΔρίΚΗΣ ΥΣΤΕρίΑΣ ΣΤΗν ΚΑρΔίΑ ΤΗΣ ΒίΚΤΟρίΑνΗΣ ΕΠΟΧΗΣ. 
Κώστας Ζερβός       166 

Η ΚΑΘΑρΣΗ ΣΤΗν ΨΥΧΑνΑλΥΣΗ ΚΑί ΤΗν ΕλλΗνίΚΗ ΤρΑγΩΔίΑ  
Δομινίκη Μυλωνά       203

ΥΣΤΕρίΑ ΚΑί ΜΕΤΟΥΣίΩΣΗ: ΕΚλΕΚΤίΚΕΣ ΣΥγγΕνΕίΕΣ. ΜΕ ΑφΕΤΗρίΑ  

ΤΗν ΤΑίνίΑ Η ωρΑΙΑ ΤΗΣ ΗμΕρΑΣ  Χάρης Μωρίκης       238



8    ΟΙΔΙΠΟΥΣ Ι

Συνομιλία με τον Σταύρο μέντζο

Η συνομιλία του Σταύρου μέντζου (μ) με τους εκδότες του περιοδικού Ι. Βαρτζόπουλο (Β)  
και Ν. Λαμνίδη (Λ), έγινε τον Ιούνιο του 2008.

Β: Κύριε μέντζο, τι σας οδήγησε να γίνετε ψυχαναλυτής; Ήταν το πνεύμα των καιρών; Πιστεύετε 
ότι το πνεύμα των καιρών οδηγεί τους ανθρώπους στην ψυχανάλυση; Ή πάντα υπάρχει κάποιος 
πιο προσωπικός λόγος;

Μ: νομίζω ότι δεν ήταν το γενικό πνεύμα που με οδήγησε. Κατ’ αρχάς είχα ως επαγ-
γελματικό προσανατολισμό την ιατρική. Στη διάρκεια των σπουδών της ιατρικής, παρα-
τήρησα ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες, για τους οποίους είχα μεγάλο ενδιαφέρον –είχα 
διαβάσει Freud από δεκαέξι, δεκαεπτά χρόνων– δεν είχαν καμία σημασία, δεν τους λάμ-
βαναν υπόψη. Αναζήτησα κάποια άλλη λύση. Στην αρχή νόμιζα ότι η λύση θα ήταν η 
ψυχιατρική και έκανα ψυχιατρική. Εκεί απογοητεύτηκα ακόμα περισσότερο, διότι είδα 
ότι δεν ενδιαφέρονταν για την ψυχοδυναμική και για τις ψυχαναλυτικές απόψεις. Μου 
φάνηκε δηλαδή πολύ επιπόλαιο, στεγνό και χωρίς ουσία και έτσι άρχισα στο Αμβούργο 
την ψυχανάλυση, δηλαδή από την επιθυμία να εμβαθύνω σε αυτό που έκανα κάθε μέρα. 
Εν συνεχεία, έκανα στο Αμβούργο όλη την εκπαίδευση, περίπου έξι επτά χρόνια. Μετά 
ήρθα στη φρανκφούρτη, έγινα μέλος και στη συνέχεια εκπαιδεύων ψυχαναλυτής. 

λ: Όσον αφορά τους ψυχολογικούς παράγοντες, θυμάστε καθόλου πώς είχε δημιουργηθεί στο 
νου σας η ανάγκη να τους λαμβάνει κανείς υπόψη; 

Μ: Παρατηρούσα πολλές φορές ότι οι άνθρωποι, δηλαδή οι ασθενείς, είχαν άλλα ερωτή-
ματα και άλλες ανάγκες από αυτά που οι συνάδελφοι τους έδιναν. Παρατήρησα δηλαδή 
ότι παρέμενε κάποιο κενό, κάποια έλλειψη. Επιπλέον, πολλές περιπτώσεις ήταν εμφανώς 
ψυχογενείς. Και δεν το έβλεπαν. Ήταν τυφλοί τρόπον τινά σ’ αυτήν την πλευρά. 
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λ: ύπήρχαν δηλαδή και οι καθαρώς ψυχογενείς νόσοι, αλλά υπήρχαν και τα αναπάντητα ερω-
τήματα των ίδιων των ασθενών; 

Μ: ναι. Αναφερόμαστε βέβαια στα μέσα του αιώνος, το ’56, ’57, ’58. Πολύ πίσω δηλαδή. 
Στην Ελλάδα εκείνης της εποχής. Το 1957 ήρθα στη γερμανία αλλά, όπως σας είπα, 
και στη γερμανία, τότε, η ψυχιατρική ήταν τελείως αντι-ψυχαναλυτική. Ήταν δηλαδή 
τελείως διαφορετική από την τότε αμερικανική, που ήταν ψυχοδυναμική. Αυτή η τάση 
δεν είχε έρθει ακόμη στην Ευρώπη. Όταν ήρθε η ψυχαναλυτική τάση, ήρθε όχι τόσο ως 
ψυχιατρική, αλλά ως σωματική ιατρική, ψυχοσωματική. Στη Χαϊδελβέργη παραδείγμα-
τος χάριν, εκπρόσωπος της ψυχοσωματικής ήταν ο Weizecker. Η ψυχανάλυση δηλαδή 
ήρθε στη γερμανία από έναν παράδρομο, την ψυχοσωματική και όχι επίσημα από την 
ψυχιατρική.

Β: Οι λόγοι που κινούσαν τότε κάποιον να γίνει ψυχαναλυτής, μιλάμε για το 1960, είναι ίδιοι 
με τους λόγους που παρακινούν κάποιον σήμερα να γίνει ψυχαναλυτής; Αισθάνεστε ότι κάτι έχει 
αλλάξει;

Μ: ναι. Θα μιλήσω τώρα για τη γερμανία, διότι είμαι εδώ από το ’57 και θα έλεγα ότι 
τότε ήταν οι αρχές της κίνησης προς την ψυχανάλυση. Ένα άλλο πνεύμα ήρθε τότε. Ήταν 
η εποχή που ο Herbert Marcuse αλλά και πολλοί άλλοι –όχι μόνον κοινωνιολόγοι– ιδίως 
στη φρανκφούρτη, αλλά και στο Αμβούργο, ήταν ιδιαίτερα παραγωγικοί και προσείλκυαν 
το ενδιαφέρον στην ψυχανάλυση. Ήταν ένα ρεύμα, μία κίνηση. Ενώ σήμερα έχει περισ-
σότερο επαγγελματική σημασία. Και αν πάρουμε την ψυχανάλυση, όπως παρουσιάζεται 
σήμερα, έχει πέσει βέβαια πολύ η αίγλη της. Και το λέω αυτό, παρότι, όπως θα διαπι-
στώσετε στη συνέχεια, δεν είμαι καθόλου απαισιόδοξος. Παρατηρώ μια αλλαγή η οποία 
θα φέρει κάτι άλλο. για να καταλάβετε πώς έχει το θέμα μέχρι τώρα, πολλά περιοδικά, 
ψυχολογικά, ψυχοσωματικά, ιατρικά που είχαν στον τίτλο τους τη λέξη ψυχανάλυση, ή 
το επίθετο «ψυχαναλυτικό», το άλλαξαν, το έσβησαν και το έκαναν ψυχοθεραπεία, γιατί 
αυτοί βεβαίως σκέφτονται εμπορικά. Σαν να είπαν ότι δεν προσέφερε εμπορικά. Τότε 
ακολουθούσε κανείς την ψυχανάλυση για λόγους ιδεολογικούς, σήμερα περισσότερο για 
λόγους επαγγελματικούς.

λ: Κύριε μέντζο, από τη μία φαίνεται, όπως το αντιλαμβάνεστε, ότι υπάρχει μείωση της επιρ-
ροής της ψυχανάλυσης και από την άλλη λέτε ότι σήμερα γίνεται κανείς ψυχαναλυτής περισ-
σότερο για επαγγελματικούς λόγους;

Μ: ναι, για επαγγελματικούς λόγους, γι’ αυτό και είναι περισσότεροι οι ψυχολόγοι που 
γίνονται ψυχαναλυτές. Τα ινστιτούτα –δεν ξέρω πώς είναι στην Ελλάδα σήμερα–, υπάρ-
χουν κάπου πενήντα νομίζω στη γερμανία, ανήκουν στις δύο επίσημες μεγάλες εταιρείες. 
Οι ψυχολόγοι είναι η πλειοψηφία. Οι γιατροί παίρνουν ένα είδος ψυχοδυναμικής και 
ψυχοσωματικής γνώσης, το οποίο όμως εντάσσεται στην ιατρική πράξη (και στις γενικές 
γνώσεις που παίρνουν κατά την ειδίκευσή τους). Υπερισχύουν οι ψυχολόγοι, οι οποίοι 
ενδιαφέρονται να οικοδομήσουν μία επαγγελματική καριέρα. Πολλά ινστιτούτα επίσης 
δεν έχουν καινούργιες αιτήσεις για εκπαίδευση. Έχω όμως την εντύπωση ότι αυτήν τη 
στιγμή βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο, γίνεται μεγάλη αλλαγή, βλέπω μεγάλο ενδιαφέ-
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ρον για ψυχοδυναμικές συσχετίσεις. Όλοι, ψυχολόγοι και γιατροί, βλέπουν ότι δεν τους 
προσφέρεται κάτι με το οποίο να μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Και φτάσαμε σε 
ένα σημείο οι ψυχολόγοι συμπεριφοράς να με καλούν να μιλήσω σε συνέδρια εδώ και δυο 
τρία χρόνια. Με θεωρούν έναν ψυχαναλυτή με τον οποίο μπορούν να συζητήσουν. Έχουν 
πάρει πολλά πράγματα από την ψυχανάλυση χωρίς να το λένε βεβαίως. Υπάρχει επίδραση, 
έμμεση, της ψυχανάλυσης.

λ: Οι άνθρωποι λοιπόν ξαναγυρνούν στα ερωτήματα που οδήγησαν και εσάς τον ίδιο στην ψυχανάλυση. 
Τι νομίζετε ότι συνέβαλε στην αντιστροφή του ρεύματος και στην επάνοδο στην ψυχανάλυση;

Μ: Ένας από τους λόγους, νομίζω, είναι ότι η ίδια η ψυχανάλυση κατάλαβε τα λάθη της. 
Κυρίως το γεγονός ότι είχε αποκλειστεί σε έναν πύργο, πολλά χρόνια τώρα, και με μια μετα-
ψυχολογία που είναι πολύπλοκη και πολύ υποθετική, και δεν μπορούσε να έρθει σε συζή-
τηση με τους άλλους. Ενώ τώρα υπάρχει ένα άνοιγμα μέσα στην ψυχανάλυση, υπάρχουν 
επιτέλους συζητήσεις, διαμάχες όσον αφορά βασικά θέματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα: 
εδώ και ενάμιση χρόνο στο Μόναχο γίνεται μια συζήτηση μεταξύ του Weiss και του rudolf. 
Ο rudolf είναι εκπρόσωπος της ιατρικής ψυχαναλυτικής σχολής που έχει στόχο την αντι-
μετώπιση σοβαρών διαταραχών με τις αναγκαίες τροποποιήσεις της τεχνικής όπου αυτό 
είναι απαραίτητο. Ο Weiss υποστηρίζει την κλασική κλαϊνική άποψη ότι η κλασική τεχνική 
με τις 4-5 φορές την εβδομάδα, χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις της τεχνικής, είναι η 
μέθοδος για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών. Προσωπικά θεωρώ ότι αν βάλουμε 
στο κέντρο της σκέψης μας την έννοια της σύγκρουσης –μια σύγκρουση ευρύτερη εκείνης 
του Freud, π.χ. μεταξύ ναρκισσιστικών και αντικειμενοτρόπων τάσεων– είμαστε σε θέση 
να το καταλάβουμε καλύτερα και να βοηθήσουμε αυτούς τους δύσκολους ασθενείς. Είναι 
επίσης πολύ σημαντικό να μιλάμε με τον ασθενή σαν να είναι ένας από εμάς, ίσος με εμάς. 
Και με μεταφορές και παραδείγματα που είναι σε θέση να καταλάβει. Τότε κερδίζουμε πολύ 
χρόνο. Σε κάθε σοβαρή διαταραχή έχουμε μία δυσλειτουργία που διατηρεί έναν λειτουργικό 
χαρακτήρα. Η λειτουργία αυτή όμως έχει μπει σε φαύλους κύκλους. φαίνεται πως υπάρχουν 
αναλογίες ανάμεσα στην πιο ήπια και πιο σοβαρή ψυχοπαθολογία. Το ζεύγος αγοραφοβί-
ας-κλειστοφοβίας έχει μεγάλες ομοιότητες με το δίλημμα του σχιζοφρενούς, είναι βέβαια 
τοποθετημένο σ’ ένα πολύ διαφορετικό επίπεδο. Όταν το δούμε έτσι είναι πιο εύκολο να 
καταλάβουμε και να βοηθήσουμε τους σοβαρά πάσχοντες, διότι τότε όλη η ψυχοπαθολογία 
αποκτά μία ενότητα. Βλέπει κανείς την οργανική ενότητα, πώς μετακινείται από το ένα 
επίπεδο στο άλλο κ.λπ. Με τέτοια πράγματα στο μυαλό μου έχω την εντύπωση ότι συνομιλώ 
με τον ασθενή πολύ πιο καλά, πολύ πιο γρήγορα. Με καταλαβαίνει!

Β: Κύριε μέντζο, θα σας παρακαλούσα να το αναπτύξετε αυτό λίγο περισσότερο. Είπατε ότι 
«μιλάω με τον ασθενή σήμερα» –έτσι κατάλαβα τουλάχιστον– «με έναν διαφορετικό τρόπο, σαν 
να είμαστε στο ίδιο επίπεδο», σε σύγκριση με τον τρόπο που είχα διδαχθεί στο ψυχαναλυτικό 
ινστιτούτο, τριάντα χρόνια πριν. 

Μ: Έχουν αλλάξει πολλά. παρατηρώ ότι έχει ελευθερωθεί πλέον ο διδασκόμενος. Πριν είχε 
έναν υπερβολικό σεβασμό προς τον επόπτη και δεν τολμούσε να του πει ορισμένες άλλες, 
δικές του, αυθόρμητες ιδέες. Ενώ τώρα τολμάει και το λέει. Παλαιότερα αποθαρρύνονταν 
οι συνάδελφοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να εκφράσουν καινοτόμες ιδέες. Και σήμερα 
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έτσι είναι σε αρκετά μέρη. Αλλά όχι σε όλα. Σήμερα επίσης, με τις γνώσεις που έχουμε 
στη θεωρία και την τεχνική, στεκόμαστε μπροστά στους ασθενείς μ’ έναν διαφορετικό 
τρόπο. Έχει μεγάλη σημασία πώς βλέπω τον ασθενή μου, πώς τον αισθάνομαι. Δηλαδή, 
εάν τον βλέπω σαν κάποιον ο οποίος είναι τόσο άρρωστος που δεν καταλαβαίνει, ή τόσο 
κλεισμένος, ή τόσο αγχώδης κ.λπ. Ή αν, αντίθετα, τον βλέπω σαν κάποιον που δεν έχει 
ελαττωματική δομή αλλά είναι μπλεγμένος σε ένα πολύπλοκο σύστημα συγκρούσεων. 
Όταν τον βλέπω έτσι είναι ένας αγωνιζόμενος άνθρωπος, δίπλα μου, έχω μεγαλύτερο 
σεβασμό προς αυτόν ή την επιθυμία, τη διάθεση να προσπαθήσω μαζί του, αυτό το «μαζί». 
να λύσουμε μαζί ένα πρόβλημα. να του δείξω ότι δεν είναι μειονεκτικός, παρά το γεγονός 
ότι έχει εμπλακεί σε ένα ορισμένο πρόβλημα για πολλούς, διαφορετικούς πιθανώς λόγους, 
ίσως και βιολογικούς κατά ένα μέρος και πώς θα μπορέσουμε μαζί να βρούμε κάποια λύση. 
Αυτό το «μαζί» νομίζω είναι το σημαντικό. 

Β: Να συνεχίσω λίγο την ερώτηση στο ίδιο θέμα. Όπως το θέτετε, λέτε πως το πλαίσιο αναφοράς 
σας είναι η ανθρώπινη συνάντηση και η ψυχανάλυση είναι το μέσον. Διότι παλαιότερα, αλλά 
και σήμερα ακόμα σε αρκετές σχολές της ψυχανάλυσης, θεωρείται ότι η ψυχανάλυση είναι αφ’ 
εαυτής ο τρόπος για να προσεγγίσουμε τον άνθρωπο. Η ψυχανάλυση, το ψυχαναλυτικό setting, 
καθορίζει την επαφή μας με τον άλλον. Ενώ εσείς λέτε ότι το ανθρώπινο δεν ορίζεται μόνον από 
την ψυχαναλυτική θεωρία.

Μ: Σε αυτό το σημείο είμαι απόλυτα σαφής. Η λέξη Begegnung –συνάντηση– δίνει το 
στίγμα των απόψεών μου. Θεωρώ τη θεραπεία συνάντηση δύο ανθρώπων και αυτό είναι το 
πρωταρχικό, από εκεί ξεκινά. Η ψυχανάλυση, με την τεχνική της και με όλες τις εμπειρίες 
που έχουν μαζευτεί μέσα σε εκατό χρόνια, μας διευκολύνει να βοηθήσουμε ή να βοηθη-
θούμε και εμείς. Διότι και εμείς μαθαίνουμε πολλά για τον εαυτό μας από τις θεραπείες 
μας. Όταν αποχωρίζομαι έναν ασθενή, μετά από χρόνια, του λέω και νομίζω ότι είμαι 
ειλικρινής: «Και εγώ έμαθα πολλά από εσάς και εξελίχθηκα». Δηλαδή τον ευχαριστώ που 
μου έδωσε την ευκαιρία και εγώ να μάθω κάτι καινούργιο για τον εαυτό μου, να ωφεληθώ. 
Αυτή είναι μια άλλη άποψη. Έχω επηρεαστεί πολύ από την ψυχοθεραπεία ψυχωτικών. 
Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι πολύ με ψυχωτικούς. Με τους ψυχωτικούς σημασία έχει 
αυτό που είσαι, το πώς στέκεσαι απέναντί τους. Οι ψυχωτικοί καταλαβαίνουν πώς αισθα-
νόμαστε γι’ αυτούς και αντιδρούν. Αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος της θεραπείας. Μετέφερα 
φαίνεται ένα μέρος απ’ αυτό και στους νευρωτικούς. Στις εποπτείες που κάνω, βλέπω ότι 
όταν μπορέσω και δώσω αυτό το πνεύμα κάπως στο συνάδελφο, ύστερα από λίγο καιρό 
μου λέει ότι αλλάζει και ο ασθενής, σαν να είχε παρακολουθήσει την αλλαγή. Περίεργο, 
αλλά έτσι είναι. Πρόκειται για μια διϋποκειμενική προσέγγιση. 

λ: με αφορμή τη διϋποκειμενικότητα της προσέγγισής σας, ας πάμε λίγο σε κάτι που υπαινι-
χθήκατε προηγουμένως, αλλά να το αναπτύξουμε περισσότερο. μας είπατε πως τα τελευταία 
δύο τρία χρόνια σάς καλούν και ψυχολόγοι άλλων κατευθύνσεων. Βλέπετε ότι αλλάζει κάτι στη 
θέση της ψυχανάλυσης;

Μ: ναι, ακριβώς. Τα εκατόν πενήντα χρόνια του Freud έστρεψαν ξανά το ενδιαφέρον 
στην ψυχανάλυση. Δεν ήταν όμως κυρίως αυτό. Η στροφή είχε αρχίσει εξαιτίας αυτού 
που σας είπα, ότι όλοι βλέπουν τις δυσκολίες που έχουν. Και οι θεραπευτές συμπεριφο-
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ράς, με τις πολύ βραχείες θεραπείες των τριάντα και σαράντα ωρών. Ακούω μάλιστα ότι 
διαρκώς γίνονται πιο μεγάλες. Κατόπιν βλέπω πώς εργάζονται, πώς προσθέτουν ψυχο-
δυναμικά στοιχεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο τέτοιοι ψυχολόγοι, που περιήλθαν σε 
μια προσωπική τους κρίση, ήρθαν σ’ εμένα για θεραπεία, δεν πήγαν σε συνάδελφό τους. 
Δηλαδή έχουν το αίσθημα, την ανάγκη να πάνε κάπως βαθύτερα και έρχονται σε επαφή 
με την ψυχανάλυση. Ένα άλλο φαινόμενο στη γερμανία είναι με τις ψυχώσεις. Σας είπα 
η γερμανική ψυχιατρική ήταν εχθρική προς την ψυχανάλυση. Ο δικός μου καθηγητής 
στο Αμβούργο δεν μου είχε επιτρέψει να κάνω ψυχανάλυση. Ύστερα από τέσσερα πέντε 
χρόνια, μου έδωσε την άδεια να ακολουθήσω την ψυχαναλυτική εκπαίδευση. Είχα αρχίσει 
βεβαίως κρυφά, από πριν. Σε αυτήν τη γερμανία λοιπόν υπάρχουν τώρα πολλές κλινι-
κές που εργάζονται ψυχοδυναμικά με ψυχωτικούς. Αυτό το εξέτασα συστηματικά σ’ ένα 
κεφάλαιο που έγραψα για τη θεραπεία των ψυχώσεων στην Αυστρία και τη γερμανία. 
Έκανα πολλά τηλεφωνήματα. είναι ευχάριστο να ακούει κανείς ότι σε πολλά μέρη γίνεται 
αυτό που πριν ήταν αδιανόητο, ήταν και απαγορευμένο τρόπον τινά στην ψυχιατρική. 
Επομένως υπάρχει ένα αντίθετο ρεύμα. Βεβαίως οι ψυχοσωματικές κλινικές, οι οποίες 
το ’70 και το ’80 ήταν σχεδόν όλες επανδρωμένες με ψυχαναλυτές, έχουν χάσει τώρα 
την ψυχαναλυτική τους ταυτότητα. Αυτή είναι η επίδραση της Αμερικής. Έχουν γίνει 
υπερβολικά εμπειρικές και κάπως επιπόλαιες. Αλλά και εκεί έχω την εντύπωση ότι γίνεται 
κάποια στροφή. Δεν ξέρω αν καταλάβατε, ενώ στην αρχή είπα η ψυχανάλυση ήρθε στην 
ψυχιατρική μέσω της ψυχοσωματικής, τώρα φαίνεται ότι, τουλάχιστον στη γερμανία, η 
ψυχιατρική, με τα νέα ψυχοδυναμικά ερωτήματα, αρχίζει να επηρεάζει την ψυχοσωματική 
προς την ψυχαναλυτική κατεύθυνση.

λ: Αναφερθήκατε στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε ευκαιρία είναι να μετακινηθούμε λίγο, να 
πούμε πώς βλέπετε την ψυχανάλυση στη Βόρειο Αμερική; 

Μ: Δεν ξέρω αν είμαι τόσο καλά πληροφορημένος για να πω πώς είναι στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, είναι τεράστιο πεδίο, δεν ξέρουμε. Αυτό που είπα προηγουμένως για τη γερμα-
νία, ισχύει πολύ περισσότερο στην Αμερική. νομίζω αυτό το φαινόμενο, ότι οι περισσό-
τεροι ψυχαναλυτές ήταν γιατροί, έχει εξαφανιστεί. Το ίδιο ισχύει και στα πανεπιστήμια. 
Διδάσκεται πολύ λίγο η ψυχοδυναμική και η ψυχοσωματική στις σπουδές – παλαιότερα 
ήταν διαφορετικά. Βέβαια δεν είναι παντού έτσι. Πάντως έχασε τη μεγάλη αίγλη και 
δύναμη που είχε. Θυμόσαστε την επικοινωνία του Αϊνστάιν με τον Freud. Ήταν δηλαδή 
–η ψυχαναλυτική προσέγγιση– μια σοβαρή υπόθεση. Ενώ τώρα έχει χάσει αυτήν τη βαρύ-
τητα. νομίζω ότι είναι γενικά μία πολύ μεγάλη κρίση, η οποία θα οδηγήσει όμως σε μία 
καινούργια αφετηρία. Θα πρέπει όμως να αλλάξει κάπως και η ψυχανάλυση όσον αφορά 
μερικά βασικά θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Μερικές μεγαλοφυείς ιδέες του 
Freud παραμένουν, άλλες είναι περιορισμένες. Βρήκε πολύ σωστά σε ένα ορισμένο σημείο 
κάτι, αλλά δεν είδε πού ανήκει γενικά. 

Πάντως φαίνεται ότι στις ΗΠΑ έχει πολλά ρεύματα. Ασχολήθηκα πρόσφατα με τον Sullivan. 
Αυτός εισήγαγε τη διϋποκειμενικότητα. Υπάρχουν επίσης και αυτοί της παλιάς σχολής, 
της ψυχολογίας του Εγώ. Το σημαντικό είναι ότι η ψυχανάλυση έχασε την αίγλη της στην 
Αμερική. Κλείστηκαν στον πύργο τους, απομονώθηκαν. Τους περιόρισε η ραγδαία ανάπτυξη 
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της νευροβιολογίας, καθώς και η ανάγκη για γρήγορες και αποτελεσματικές θεραπείες, όπως 
οι γνωστικές και συμπεριφορικές θεραπείες. Η ανάπτυξη των DSM είχε επίσης αρνητική 
επίδραση, παρότι ο Kernberg είχε κάποια επιρροή και προσπάθησε να αντιστρέψει το κλίμα. 
Το DSM τελικά οδήγησε σε μία εργαλειοποίηση και πτώχευση της ψυχιατρικής.

Β: Ισχύουν τα ίδια και στην Ευρώπη;

Μ: ναι. Περισσότερο ή λιγότερο. Πνέει δυτικός άνεμος στην Ευρώπη. Τώρα εμφανίζο-
νται κάποια στοιχεία ανεξαρτητοποίησης. Εκτός της γαλλίας, που ήταν πάντα ανεξάρ-
τητη. Στην Αθήνα είχα την ευκαιρία να τους γνωρίσω. Ήταν ενδιαφέρον, αλλά είχαν μια 
περίπλοκη γλώσσα χωρίς να είσαι σε θέση πάντα να καταλάβεις την ουσία, το κλινικό 
αντίκρισμα. γενικώς στη γαλλική σχολή υπάρχει μία τάση νοησιαρχίας. Σε ορισμένους 
φαίνεται να αρέσει το πολύπλοκο. Δεν νομίζω ότι βοηθά κλινικά. Δεν είναι όμως όλοι έτσι. 
Ο racamier στις ψυχώσεις έχει ένα σαφή λόγο, με σημαντικές κλινικές αναφορές. Επίσης 
στη γαλλική ψυχανάλυση εμφανίζονται συχνά ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες ιδέες. 

Β: Κύριε μέντζο, να επιμείνουμε λίγο σε αυτό που είπατε τελευταία, δηλαδή ότι η ψυχανάλυση 
έχει ορισμένες θεμελιώδεις ιδέες, η αξία των οποίων παραμένει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο 
γενικεύονται ίσως δεν ήταν ορθός και πρέπει να αλλάξει. μπορείτε να μας πείτε σε αυτό κάτι 
πιο εξειδικευμένα;

Μ: νομίζω ότι αυτή η γενίκευση εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των ψυχαναλυτών.  
Ο Freud είχε στο μυαλό του να κάνει την ψυχανάλυση μια θεωρία γενικής ψυχολογίας. 
να είναι μια ψυχολογία που τα εξετάζει όλα τρόπον τινά. Αυτό νομίζω δεν το κατόρθωσε. 
Παραδείγματος χάριν, είπε σημαντικά πράγματα για τα συναισθήματα. Η ψυχολογία 
όμως των συναισθημάτων, που αναπτύχθηκε εκτός της ψυχανάλυσης, προχώρησε πολύ 
περισσότερο. Πέρασαν πολλά χρόνια έως ότου το καταλάβουν αυτό οι αναλυτές για να 
το χρησιμοποιήσουν. Και αυτό όμως διορθώνεται. O Krause είναι ένας από τους πρωτα-
γωνιστές στο θέμα αυτό. Θέλω να πω η σωστή γενίκευση εξαρτάται από τη χρήση που 
θα κάνουμε αυτών που βρήκαν οι άλλοι. Και το θέμα που «καίει» αυτήν τη στιγμή είναι η 
νευρο-βιολογία. Έχω υπόψη μου να κάνω μερικές ριψοκίνδυνες προτάσεις. Προσπαθώ 
να δείξω ότι ψυχοδυναμικά μοντέλα ταιριάζουν περισσότερο στη νευρο-βιολογία παρά 
στην κλασική ψυχιατρική. Η έννοια της σύγκρουσης και αντιπάλων συστημάτων φαίνεται 
πως είναι κοινή και στην ψυχανάλυση και στη νευροβιολογία, όχι όμως και στην κλασική 
ψυχιατρική. 

Β: Κύριε μέντζο, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, το οποίο αφορά και μία 
αντίστοιχη συζήτηση στην Ελλάδα. Θα τη γνωρίζετε ίσως, δεν θα είναι μόνο στην Ελλάδα. Συζη-
τείται ότι η προσπάθεια της ψυχανάλυσης να αφομοιώσει θεωρίες από άλλους χώρους, όπως π.χ. 
η νευρο-βιολογία ή η έρευνα επί των συναισθημάτων, σε ένα βαθμό απειλεί την ψυχανάλυση.

Μ: Πράγματι.

Β: Γιατί θα χάσουμε αυτήν την ιδιαίτερη οπτική που έχουμε –και ιδιαίτερη οπτική είναι το 
γεγονός ότι εμείς προσεγγίζουμε όλα αυτά τα φαινόμενα εντός του ψυχαναλυτικού setting μέσω 
της μεταβίβασης και της αντιμεταβίβασης. Οι άλλες έρευνες έχουν μια άλλη μέθοδο ή άλλες 
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προσεγγίσεις, μια άλλη οπτική για τον άνθρωπο. μπορεί να προσφέρουν κάτι, αλλά στην ιδιαί-
τερη ψυχαναλυτική οπτική δεν έχουν να προσφέρουν. 

Μ: Αυτή ακριβώς είναι η γνώμη μου. Σε όλες τις διαλέξεις και σ’ αυτά που γράφω έχω 
αυτό ως εισαγωγή. Η ψυχανάλυση έχει έναν ειδικό τρόπο –τον οποίο κανένας άλλος 
δεν έχει– να διεισδύσει σε ορισμένα σημεία και να τα καταλαβαίνει με τρόπο που δεν 
είναι δυνατός με άλλη μέθοδο. Οι νευρο-βιολόγοι έχουν επηρεασθεί σημαντικά από την 
ψυχολογία ή την ψυχανάλυση. Δηλαδή τα γεγονότα τα αντικειμενικά που παρατηρούν 
δεν λένε τίποτα καταρχήν, είναι ορισμένες ποσότητες και ορισμένες αλλαγές ποσοτήτων 
που αποκτούν νόημα μέσω εννοιών και νόμων συχνά δανεισμένων και από την ψυχοδυ-
ναμική αντίληψη. Επομένως και εγώ είμαι υπέρ της σταθεροποίησης της ψυχανάλυσης, 
μόνο που αυτή η ψυχανάλυση πρέπει να είναι αποτελεσματική, να δημιουργήσει αυτό 
το καινούργιο που συζητήσαμε προηγουμένως, ώστε να στηρίζεται σε σίγουρες βάσεις. 
Το θέμα δεν είναι ότι η ψυχανάλυση θα παρασυρθεί, θα χαθεί, θα διαλυθεί αν πάρει απ’ 
τους άλλους. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο γιατί έχει να δώσει κάτι το ιδιαίτερο. 
Όμως πρέπει, ιδίως οι νέοι οι οποίοι τώρα γίνονται ψυχαναλυτές, να έχουν ένα ορισμένο 
καινούργιο πλαίσιο, με το οποίο να μπορούν να εργασθούν. να ξέρουν ότι αυτό είναι δικό 
τους και ότι μ’ αυτό εργάζονται. Αυτό βέβαια είναι ακόμη το ζητούμενο. Ας πούμε, όπως 
σε αυτές τις συζητήσεις που ανέφερα προηγουμένως με τον Weiss και με τον rudolf, ότι 
όλα είναι ακόμη ρευστά. 

Β: Πείτε μας ένα παράδειγμα τροποποίησης βασικής έννοιας της ψυχανάλυσης.

Μ: Η μνήμη είναι μία τέτοια έννοια. Στην κλασική ψυχανάλυση η μνήμη επηρεάζεται 
κυρίως από την απώθηση. Ο Fonagy, ο οποίος επηρεάσθηκε δημιουργικά από γνωσια-
κές και συμπεριφορικές κατευθύνσεις, πρότεινε τη διεργαστική (procedural) μνήμη, στην 
οποία δεν λειτουργεί η απώθηση, και την αυτοβιογραφική (autobiographical) μνήμη στην 
οποία λειτουργεί. Πρόκειται για ουσιαστική και γόνιμη διεύρυνση. Το οιδιπόδειο επίσης 
το βλέπουμε μ’ έναν πιο ευρύ τρόπο από την εποχή του Freud. Το οιδιπόδειο τροποποι-
είται από το βασικό σχήμα του Freud όταν το κοιτάμε μέσα από τους τραυματισμούς του 
παιδιού.

λ: Συμπληρώνοντας λίγο αυτό που λέγατε, θα βάζαμε ορισμένα χαρακτηριστικά γι’ αυτό το 
καινούργιο που αναζητούμε στην ψυχαναλυτική θεωρία, όπως είναι οι νέες γενικεύσεις που 
απαιτούνται και δεν έχουν γίνει, ή όπως είναι η απαρτίωση των επιμέρους θεωριών;

Μ: ναι, η συγκριτική ψυχοδυναμική μού φαίνεται πολύ σπουδαία.

Β: Όσον αφορά τη σύνδεση θεωρίας - πράξης, πώς αντιμετωπίζεται στη Γερμανία; 

Μ: Έχει πράγματι το δικό της χαρακτήρα. Προσπαθούμε να κάνουμε την ψυχανάλυση με 
λίγη μεταψυχολογία. Ανήκω σε αυτούς τους ψυχαναλυτές. Εργάζομαι χωρίς πολύπλοκες 
μεταψυχολογικές κατασκευές. Πιστεύω ότι κάνουν το όλο θέμα πιο πολύπλοκο και ορι-
σμένες φορές οδηγούν σε λάθος κατεύθυνση. Θα σας πω μία προσωπική εμπειρία με τον 
rosenfeld στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ψυχωτικών ασθενών. Μου είπε ότι του άρεσε 
ο τρόπος που έκανα τη θεραπεία, αλλά δεν καταλάβαινε πώς το έκανα. Ήταν συνηθισμένος 
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να βλέπει τους ασθενείς μέσα από μια θεωρία. Πάντα χρησιμοποιούμε τη θεωρία. Είναι 
όμως το μέσον. Δεν ήταν ο σκοπός, ούτε αυτό που καθορίζει και δεσμεύει τα πράγματα.

λ: Τι θα λέγατε και για την περίφημη εμπειρική βάση της ψυχανάλυσης; ύπάρχει κινητικότητα 
διεθνώς γύρω από την εμπειρική έρευνα και έντονες συζητήσεις.

Μ: Είχα και έχω κάποιες επιφυλάξεις. Κατ’ αρχάς είναι σωστό όταν κανείς μπορεί με στα-
τιστικά ευρήματα να επιβεβαιώσει ένα μέρος μιας θεωρίας. Η διατριβή μου βασίζεται σε 
τριακόσιες περιπτώσεις ψυχωτικών, τους οποίους εξέτασα με εργαστηριακές μεθόδους και 
προέκυψαν πραγματικώς ενδιαφέροντα ευρήματα. γίνονται πολλές προσπάθειες σ’ αυτήν την 
κατεύθυνση. Έχω την εντύπωση ότι οι προσπάθειες αυτές γίνονται για να σταθεροποιηθεί 
η θέση της ψυχανάλυσης και να είμαστε σε θέση να μιλήσουμε με άλλους επιστήμονες. Δεν 
νομίζω ότι αυτό είναι αναγκαίο αν παρουσιάσουν μία θεωρία που θα πείσει τους άλλους. Όταν 
είχα βγάλει το βιβλίο μου για τις ψυχώσεις, το ’95, ήρθαν μερικοί ψυχίατροι και μου είπαν ότι 
αν είναι έτσι τα πράγματα τότε μπορούμε να συζητήσουμε. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να 
μιλήσουμε λιγάκι με τη γλώσσα τους, να τους καταλάβουμε, όπως και τους ασθενείς μας, για 
να μπορέσουμε να τους ελκύσουμε να σκεφτούν ψυχοδυναμικά. Μια τέτοια προσέγγιση μου 
φαίνεται πολύ πιο σημαντική για να σταθεροποιήσουμε τη θέση της ψυχανάλυσης, παρά κάτι 
στατιστικό, το οποίο έχει την αξία του, αλλά δεν είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά.

Β: Τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως γίνεται εμπειρική έρευνα, με στατιστική βάση, στην 
Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, με στόχο να δείξουν ότι η ψυχανάλυση, πέρα από την ιδιαί-
τερη οπτική της, διαθέτει και ευνοϊκή σχέση κόστους - αποτελέσματος (cost effective). Έτσι τα 
ασφαλιστικά ταμεία θα υποχρεώνονταν αλλού να συνεχίσουν και αλλού να αρχίσουν εκ νέου να 
καλύπτουν το κόστος των ψυχαναλυτικών συνεδριών. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι οι έρευνες αυτές 
είναι ξένες προς την ψυχανάλυση. Ότι αλλοιώνουν το χαρακτήρα της. Τι πιστεύετε;

Μ: Το πρώτο κύμα στατιστικών ερευνών στη γερμανία έγινε από την Duersen, της DPG, 
όχι της DPV, τη δεκαετία του ’60. Συνέκρινε αυτούς που άρχιζαν ψυχαναλυτική θεραπεία με 
αυτούς που περίμεναν λόγω μη διαθεσιμότητας αναλυτών. Αυτοί που περίμεναν επισκέπτο-
νταν πιο συχνά ψυχιάτρους. Αυτό ήταν το κύριο επιχείρημα προς τα ασφαλιστικά ταμεία. 
Η Duersen στηρίχθηκε σε σκληρά δεδομένα. Το δεύτερο κύμα ήταν με την Bohleber το 
’90. Τα κριτήριά τους δεν ήταν τόσο σαφή. Επίσης υπάρχουν οι προσπάθειες του Kaechele 
στην ulm. Προσπαθούν να δώσουν εμπειρική βάση στην ψυχανάλυση, πράγμα που είναι 
επωφελές, αλλά όχι εύκολο. Άλλωστε υπάρχουν στη γερμανία, ιδιαίτερα στους ψυχοσω-
ματικούς, συγκριτικές μελέτες σε σχέση με τους συμπεριφοριστές. Κατ’ αρχάς φαίνεται να 
έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Είναι όμως δύσκολη η σύγκριση λόγω του βραχέος χρονικού 
βάθους των ερευνών, πράγμα που είναι αρνητικό για την ψυχανάλυση.

Β: Ας γυρίσουμε σε ό,τι αφορά τη σχέση της ψυχανάλυσης με έρευνες που γίνονται σε γειτονικούς 
τομείς. Αναφέρατε τον Krause, αναφέρατε τις νευρο-επιστήμες. ύπάρχει και ο Kandel. Πιστεύετε 
ότι μέχρι σήμερα η ψυχανάλυση έχει πάρει κάτι από τις έρευνες που αναφέραμε, ή από άλλες, 
που έγιναν εκτός του ψυχαναλυτικού πλαισίου; Κατάφερε να τις αξιοποιήσει; Η όποια, έτσι 
αποκτημένη, γνώση δεν θα ήταν δυνατόν να προκύψει μέσα από τα φαινόμενα που δημιουργούνται 
εντός του ψυχαναλυτικού setting; 
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Μ: νομίζω ότι δεν υπάρχουν αυτά, δηλαδή δεν έχει προκύψει κάτι εντελώς καινούργιο, 
κάτι που δεν το ξέραμε. Υπάρχουν μόνο επιβεβαιώσεις κάποιων θέσεων της ψυχανάλυσης. 
Και αυτό είναι χρήσιμο, διευκολύνει τη συζήτηση. 

Β: ως επιβεβαίωση ή ίσως ως προβληματισμός μάς κάνουν να σκεφτούμε πιο πολύ τις δικές 
μας θεωρίες και δικές μας θέσεις. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει τέτοιος βαθμός προσέγγισης ώστε να 
μπορούμε να προβληματιζόμαστε. 

Μ: ναι, έχετε δίκιο. νομίζω ότι έτσι πρέπει να το δούμε, ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε 
αυτό το σημείο, αλλά δεν ανήκω πάλι σε αυτούς τους δογματικούς ψυχαναλυτές ότι δεν 
θα έρθει ποτέ αυτό το σημείο. 

Διότι δεν ξέρουμε ακόμη τι συμβαίνει σε θεραπείες, ιδίως σε περιπτώσεις που δημιουρ-
γούν ψυχοσωματικές, δομικές αλλοιώσεις στο σώμα γενικώς αλλά και στον εγκέφαλο. Θα 
ήταν νομίζω πολύ ενδιαφέρον να δούμε εάν αλλάζει κάτι στον εγκέφαλο στη διάρκεια 
μιας θεραπείας. 

λ: Έχουμε την εντύπωση εμείς, νεότεροι όντες, ότι στην εποχή τη δική σας η ψυχανάλυση είχε 
καταφέρει να ελκύσει εξαιρετικά μυαλά, είχε καταφέρει να τραβήξει κοντά της ανθρώπους που 
ήταν η αφρόκρεμα της εποχής. Άνθρωποι που θα διέπρεπαν και διέπρεψαν βέβαια και υπήρξε 
τεράστια ανάπτυξη στα μέσα του αιώνα και μετά. Τι χρειάζεται να κάνει η ψυχανάλυση για να 
καταφέρει να συνεχίσει να κερδίζει αυτούς τους ανθρώπους; Ανθρώπους και επιρροή που είχε 
κερδίσει βέβαια κάποτε, και μετά σιγά σιγά, κάπως τα έχασε.

Μ: Εγώ νομίζω ότι εξαρτάται από αυτό που είπα στην αρχή. Η προσπάθειά μας να φτιά-
ξουμε ένα ψυχοδυναμικό μοντέλο, το οποίο όμως θα είναι αρκετά ανοιχτό ώστε να δέχεται 
καινούργια στοιχεία. Ώστε να μπορούν οι ψυχίατροι να συζητήσουν μαζί μας, όπως το 
επιθυμούν. Μπορούμε να το σκεφτούμε και για άλλους που δεν είναι ψυχίατροι, που είναι 
υποψήφιοι για ψυχαναλυτές και οι οποίοι βλέπουν ότι εδώ κάτι είναι καινούργιο σε σχέση 
με αυτό που μαθαίνουν κάθε μέρα. Οι γιατροί ας πούμε. Με αυτό νομίζω ότι θα μπορού-
σαμε να ελκύσουμε ανθρώπους που έχουν ερευνητική περιέργεια ή κάτι τέτοιο. 

B: Γενικότερα, πώς νομίζετε ότι θα πρέπει να κινηθεί η ψυχανάλυση στο μέλλον;

Μ: Η ψυχανάλυση οφείλει να διατηρήσει την ιδιαίτερη οπτική της. να μην απολέσει το 
χαρακτήρα της. Προσφέρει εις βάθος γνώση του ανθρώπου και παρακολουθεί τη βιογρα-
φία του, υπό την ψυχοδυναμική οπτική της ασυνείδητης σύγκρουσης. Αυτό δεν είναι σε 
θέση να το προσφέρει κάποια άλλη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. 

Η ψυχανάλυση είχε επηρεάσει σημαντικά την ψυχιατρική το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα. 
Στη συνέχεια υποχώρησε και λόγω της ανόδου της βιολογικής ψυχιατρικής και λόγω των 
δικών της υπερβολών. 

Υπήρχε ένας ψυχαναλυτικός βερμπαλισμός χωρίς να είναι εμφανής η σύνδεση με την 
κλινική πραγματικότητα, χωρίς να δίνεται έμφαση στο όφελος που προκύπτει για τον 
ασθενή. Σήμερα φαίνεται να επανέρχεται ένα ενδιαφέρον στην ψυχοδυναμική στον ψυχι-
ατρικό χώρο. 


