
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

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. 

Απόσπασμα επιστολής του Σοπενχάουερ στον Γκαίτε, 11. 11. 1818,  
που μνημονεύει ο Ferenczi στο First Contributions to Psycho-Analysis. 
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Σημείωμα των εκδοτών

Η επιλογή του θέματος «Απώλειες» είναι αναμφίβολα επίκαιρη και πολυσήμαντη. Ανα-
φέρεται σε θέματα σύγχρονα και διαχρονικά. Αφορά την εξέλιξη του ατομικού βίου αλλά 
της κοινωνίας. Είναι μία κεντρική θεματική της ψυχανάλυσης όμως και κάθε εκδήλωσης 
της ζωής. Θα ήταν άραγε υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι η διαχείριση της απώλειας 
είναι ένας από τους συνδετικούς κρίκους του ατομικού και του κοινωνικού, μία οδός που 
θα προσέφερε τη δυνατότητα κατανόησης του ρήγματος αλλά και των συνεκδοχών της 
λειτουργίας του υποκειμένου ως μιας ατομικής οντότητας και ως μέλους ενός συνόλου;

Το κίνητρο για την επιλογή του θέματος είναι προφανές. Στον δυτικό κόσμο βιώνουμε με 
αμηχανία, θυμό, παραίτηση την αποχώρηση της εποχής της μεταπολεμικής ευμάρειας.  
Ο δυτικός κόσμος αγωνίζεται να απορροφήσει τη μετάβαση στην εποχή της πληροφορίας 
και τις συνέπειες που αυτή έχει στην εργασία και στις κοινωνικές σχέσεις αποχαιρετώντας 
αμφίθυμα τον παλαιό τρόπο ζωής. Η ανάδυση της Ανατολής ως ισότιμου ανταγωνιστή και 
η μεταφορά πλούτου από τη Δύση στην Ανατολή –η αναστροφή μιας πορείας αιώνων– 
αφήνει τη Δύση να σπαράσσεται εσωτερικά. Η εμφάνιση του λαϊκισμού, πλέον και στις 
ισχυρές δυτικές χώρες, δεν επαναφέρει μόνο άσχημες μνήμες αλλά και σοβαρούς προβλη-
ματισμούς για το παρόν και το μέλλον. Πρόκειται για απώλειες που έρχονται από μέσα. 

Συγχρόνως βιώνουμε με ένταση τις απώλειες που έρχονται από έξω. Οι ανησυχητικά πολ-
λοί περιφερειακοί πόλεμοι αλλά και η μετανάστευση από χώρες που η επιβίωση είναι δύ-
σκολη, λόγω κλιματικών αλλαγών και βίαιων καθεστώτων, μας θέτουν συνεχώς ενώπιον 
ανθρώπων που βιώνουν αναγκαστικά την απώλεια της δυνατότητας να ζουν στον τόπο 
που γεννήθηκαν, να μιλούν στη μητρική τους γλώσσα και υποχρεώνονται τελικά να εκτί-
θενται σ’ ένα περιβάλλον ξένο και συχνά εχθρικό. Η παρουσία τους και η αντιμετώπισή 
τους δοκιμάζει τις αξίες αλλά και τις δυνατότητες του δυτικού πολιτισμού. 

Ίσως πάντα να ήταν έτσι περισσότερο ή λιγότερο. Σήμερα πάντως ζούμε μία ανησυχητι-
κή συσσώρευση αυτών των φαινομένων και είναι ακόμη πιο ανησυχητική η δυσκολία μας 
να τα διαχειριστούμε. 

Υπάρχουν απώλειες που αφορούν και τη σύγχρονη ψυχανάλυση. Έχουμε χάσει από και-
ρό την αυτάρεσκη ευμάρεια παλαιότερων δεκαετιών. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό έφερε 
σύνεση και εμβάθυνση της επιστημονικής σκέψης με πολλαπλά οφέλη για εμάς και τους 
ασθενείς μας. Σε όχι λίγες περιπτώσεις όμως έφερε απόπειρες επιφανειακής προσαρμο-
γής και αναζήτηση εύκολων λύσεων. Εμφανίσθηκε η άποψη ότι είναι δυνατόν μία μερι-
κή, επί μέρους αλλαγή, όπως η μείωση της συχνότητας των συνεδριών των εκπαιδευτικών 
αναλύσεων και των εποπτειών να προσφέρει σταθεροποίηση, ίσως και αναζωογόνηση της 
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πορείας της θεσμικής ψυχανάλυσης. Το μικρότερο κόστος σε χρόνο και κόπο και η ελάσ-
σων προσπάθεια βοήθησαν ποτέ κάποιον; Η ψυχανάλυση επιβίωσε των καταστροφών 
του εικοστού αιώνα σε συνθήκες πολύ πιο δύσκολες από τις σημερινές χωρίς να αλλάξει 
τη φόρμα της. Ίσως αυτός να είναι και ένας από τους λόγους που επιβίωσε. 

Η ψυχανάλυση επεκτείνεται με έντονους ρυθμούς στις πρώην σοβιετικές χώρες και στην 
αχανή Κίνα. Αισθάνεται όμως αμήχανα στις χώρες που ανδρώθηκε, στον πολιτισμό των 
οποίων προσέφερε και οι οποίες άλλωστε βρίσκονται και οι ίδιες σε μία πορεία αναστοχα-
σμού ως προς την ταυτότητά τους. Η απώλεια παλαιών βεβαιοτήτων είναι και για αυτές, 
όπως και για την ψυχανάλυση, ένας κοινός τόπος. Η εμβάθυνση στη δική μας ταυτότη-
τα, η δημιουργία εσωτερικών προϋποθέσεων εξέλιξης και αφομοίωσης της πραγματικότη-
τας που αλλάζει με ένα ζωντανό και δημιουργικό τρόπο είναι η υποσχόμενη κατεύθυνση.  
Η ψυχανάλυση θα συνεχίσει να έχει θέση στη σύγχρονη πραγματικότητα εφόσον είναι σε 
θέση να προσφέρει στους ανθρώπους μία ουσιαστική εικόνα για τον εαυτό τους και τον 
κόσμο τους και μία δυνατότητα αναστοχασμού και εξέλιξης στη σχέση τους με την εσω-
τερική και εξωτερική πραγματικότητα. Η κατανόηση αυτού που αλλάζει και του τρόπου 
που αλλάζεις εσύ και η δημιουργική επέμβαση σε αυτή την αλληλεπίδραση είναι το μέλ-
λον της ψυχανάλυσης. 

Στο παρόν τεύχος θα πραγματευθούμε σημαντικές πλευρές αυτής της προβληματικής.  
Η Συνέντευξη με τον Charles Hanley αποπειράται μία απάντηση στη σύνθετη αυτήν προ-
βληματική. Φιλόσοφος και ψυχαναλυτής, τ. πρόεδρος της IPA, έχει την οπτική της σχέ-
σης της ψυχανάλυσης με τις άλλες επιστήμες και τον περιβάλλοντα κόσμο. Οι απαντήσεις 
του λαμβάνουν υπ’ όψιν τους το σύνολο της πορείας της ψυχανάλυσης και τις σύγχρο-
νες μεταβολές της κοινωνίας. Οι απόψεις του είναι σαφείς, ρηξικέλευθες και τεκμηριω-
μένες. Σε προσκαλούν να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις, αλλά όχι να σκέφτεσαι εύκολα. 

Στον Αναλυτή στη Συνεδρία ο Απόστολος Βαλτάς μας παρουσιάζει την περίπτωση της 
Ισμήνης προσφέροντας την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τον αναλυτικό τρόπο σκέ-
ψης στην περίπτωση μιας νεαρής γυναίκας σε μία εσωτερική και εξωτερική κρίση. Ο διά-
λογός του με τους Κώστα Ζερβό και Γρηγόρη Μανιαδάκη εμπλουτίζουν περαιτέρω αυ-
τήν την προσπάθεια. 

Στα Εκπαιδευτικά η Μυρτώ Μηλιά-Τσανίρα μας παρουσιάζει τις απόψεις του Freud για 
το θέμα της απώλειας ενώ η Αλεξάνδρα Ζαχαριά παρακολουθεί την εξέλιξη της έννοιας 
και στους επιγόνους του. Η Ευανθία Κωνσταντάκη ολοκληρώνει την παρουσίαση του 
θέματος εστιάζοντας στην εμφάνιση των εκδηλώσεων της απώλειας και του πένθους στα 
παιδιά και τους εφήβους. 

Στα Κλινικο-θεωρητικά έχουμε συγγραφείς που μας βοηθούν να παρακολουθήσουμε το 
θέμα της απώλειας στην ψυχαναλυτική του εκδοχή. Ο Βασίλης Δημόπουλος μας παρου-
σιάζει «Το Απολεσθέν Αντικείμενο της Ψευδαισθητικής Ικανοποίησης» εισάγοντάς μας 
στο θεμελιώδη ρόλο της απώλειας τόσο στη γένεση όσο και σε κάθε εκδήλωση του αν-
θρώπινου ψυχισμού. Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος αναπτύσσει τη θεματική «Η Εφη-
βεία ως Διαδικασία Πένθους» δείχνοντας τον θεμελιώδη ρόλο της απώλειας στην εξέλιξη 
και μετάβαση που σηματοδοτεί η Εφηβεία για κάθε άνθρωπο. Ο Σπύρος Μητροσύλης 
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με την «Απώλεια στην Ψυχαναλυτική Θεωρία και Πρακτική» μας δείχνει την καθημερινή 
μας έκθεση σε αυτήν την προβληματική, ενώ ο Μιχάλης Πέτρου με το «Το Διπλό Πέν-
θος του Εγώ» μας καλεί να προβληματιστούμε για το ρόλο της απώλειας στην δημιουργία 
του Εγώ και τις απώλειες του Εγώ σε μία νεωτερική κοινωνία. Τη θέση του Εγώ στη μετα- 
νεωτερική κοινωνία μας αναπτύσσει η Κατερίνα Μαγγανά στο άρθρο της «Εκεί που τί-
ποτα δεν Χάνεται. Η Υπερνεωτερική Κοινωνία και οι Απώλειές της» εκφράζοντας σκέ-
ψεις που αφορούν και την εξέλιξη της ίδιας της ψυχανάλυσης ώστε να ανταποκριθεί σε 
αυτές τις προκλήσεις. 

Ο Εμμανουήλ Στεφανουδάκης με το άρθρο του «Η Ιδεολογία ως μια Ιδιαίτερη Μορφή 
Ναρκισσιστικής Ολοκλήρωσης» μας δείχνει τις δυνατότητες της ψυχανάλυσης να διεισ-
δύσει στη σχέση του ατομικού και του κοινωνικού σεβόμενη την ιδιαιτερότητα της κάθε 
περίπτωσης σε ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο αλλά και τραγικά σύγχρονο για την ελληνι-
κή κοινωνία. Ο Δημήτρης Μαλιδέλης με το άρθρο «Η έννοια και η Συμβολή της Μονα-
ξιάς στην Ψυχαναλυτική Θεωρία» εντρυφεί στις πηγές της ψυχανάλυσης για να διερευνή-
σει το συναίσθημα της μοναξιάς που μαστίζει τον σύγχρονο άνθρωπο. Τέλος οι Βασιλική 
Οικονόμου και Ιορδάνα Μοσκόφη μας βοηθούν να εμβαθύνουμε στην πολυπλοκότητα 
της κλινικής μας εργασίας με το ενδιαφέρον άρθρο τους «Εμπλοκή Ταυτισιακών Διαδικα-
σιών στη Λανθάνουσα περίοδο». 

Στις Επιστήμες και Τέχνες φιλοξενούμε το κείμενο του Αθανάσιου Αλεξανδρίδη «Οι τρεις 
ομόκεντροι κύκλοι» που επιχειρεί να δώσει το στίγμα της ψυχανάλυσης συνδυάζοντας λει-
τουργικά την αισθητηριακή αμεσότητα με την αφηρημένη σκέψη και συγχρόνως δημιουρ-
γεί ένα δίαυλο επικοινωνίας διαφορετικών σχολών σκέψης της ψυχανάλυσης και ένα πε-
δίο επαφής με όμορους επιστημονικούς χώρους. Ο Απόστολος Βαλτάς με τις «Μνήμες 
του Χθες» μας αποδίδει λογοτεχνικά τη δημιουργική δυνατότητα του πένθους ως μία δι-
αδικασία αναστοχασμού και διεργασίας της απώλειας. 

Στα Βιβλία έχουμε την παρουσίαση από τον Γιάννη Ανδριώτη του βιβλίου του Χάρη Μω-
ρίκη «Λεονάρντο Ντα Βίντσι – Σχεδιάζοντας την Αλήθεια, Χρωματίζοντας την Αχρονι-
κότητα», μία σπουδή μεταξύ των άλλων για το θέμα της μετουσίωσης, και από τον Σάββα 
Σαββόπουλο του βιβλίου του Αθανάσιου Αλεξανδρίδη «Το Παιδικό Ψυχόσωμα. Οδοί, 
Συμβόλαια, Προορισμοί», μία σπουδή πάνω στα θεμέλια της ψυχανάλυσης. 

Στον Κινηματογράφο ο Κώστας Ζερβός αφιερώνει στην εκλιπούσα Κλαίρη Συνοδινού 
μία παρακολούθηση του κλασικού έργου του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν «Άγριες Φράουλες» με 
κατηγορίες της Οδύσσειας σε ένα συναρπαστικό αφήγημα. 

Τέλος ευχαριστούμε τις Διονυσία Γεωργακίλα, Βίβιαν Γιούρη και Δάφνη Κουγέα κα-
θώς και τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής για την θεωρητική, αισθητική και τεχνική 
αρτιότητα του τεύχους. 

Ιωάννης Βαρτζόπουλος 
Νίκος Λαμνίδης
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Ιωάννης Βαρτζόπουλος

Συνομιλία με τον  
Charles Hanly

Η συζήτηση με τον Charles Hanly (CH) 
πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2017 
μέσω Skype. Τον Οιδίποδα εκπροσώπησε ο 
Ιωάννης Βαρτζόπουλος (IΒ). Στην απομα-
γνητοφώνηση διατηρήθηκε η ροή του προ-
φορικού λόγου. 

ΙΒ: Η πρώτη ερώτηση αναφέρεται στην επιστη-
μονική σου πορεία. Είσαι φιλόσοφος και ψυχα-
ναλυτής. Ακολούθησες παράλληλες σπουδές ή 
η μία κατεύθυνση οδήγησε κάπως στην άλλη. 

CH: Προέρχομαι από μία αγροτική περιο-
χή του Ontario, δεν είχα ακούσει ποτέ το 
όνομα Sigmund Freud έως ότου ξεκίνησα 
τις σπουδές μου στην αγγλική φιλολογία. 
Αγαπούσα την αγγλική φιλολογία και ήλ-
πιζα να γίνω συγγραφέας, μάλλον ποιητής.  
Η Φιλοσοφία δεν διδασκόταν στη γυμνα-
σιακή εκπαίδευση στο Ontario. Ήταν μία 
νέα κατεύθυνση και ήμουν ενθουσιασμένος 
με αυτήν. Έτσι επέλεξα Φιλοσοφία και Αγ-
γλικά, πράγμα που μου επέτρεψε να σπου-

Σ.τ.Ε.: Ο Charles Hanly είναι ομότιμος καθηγητής 
Φιλοσοφίας στο Toronto, Καναδά, διδάσκων ανα-
λυτής της ψυχαναλυτική εταιρείας του Toronto και 
τέως πρόεδρος της IPA. 

Ioannis Vartzopoulos 

Interview with  
Charles Hanly

IV: The first question refers to your scientific 
background. You are both a philosopher and 
a psychoanalyst. How did it come about? 
Did you study both of them at the same time 
or the one led somehow to the other? 

CH: I came from a rural background in 
Ontario and I had never heard the name 
Sigmund Freud until I began my studies 
in English literature, because I love Eng-
lish literature and I aspired to be a writer, 
a poet rather. Philosophy was not taught 
at the high schools in Ontario. It was 
quite a new subject and I was really quite 
fascinated by it and, so, I switched to phi-
losophy and English, which allowed me 
to study both. I was attending a lecture 
on Descartes, at which I heard for the first 
time the name “Sigmund Freud”. The 
lecture was given by one of my beloved 
professors, whom I greatly admired. After 
having explained the “cogito ergo sum” 
he made an aside, roughly the following: 
There was a physician in Vienna who in-
vented a discipline called psychoanaly-
sis. He made, as we now understand it, 
a profound philosophical error by saying 
that thought could occur unconscious-
ly in the human mind. Consciousness is 
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δάσω και τα δυο. Παρακολουθούσα μία διά-
λεξη για τον Descartes όταν για πρώτη φορά 
άκουσα το όνομα Sigmund Freud. Τη διάλε-
ξη την έδινε ένας από τους αγαπημένους μου 
καθηγητές που θαύμαζα πολύ. Αφού εξήγησε 
το: «σκέπτομαι, γι’ αυτό υπάρχω» έκανε παρε-
μπιπτόντως μία αναφορά: «Υπήρχε ένας για-
τρός στη Βιέννη, οποίος εφηύρε μία ειδικότη-
τα που φέρει το όνομα ψυχανάλυση. Όπως το 
αντιλαμβανόμαστε σήμερα έκανε ένα σοβα-
ρό φιλοσοφικό λάθος όταν είπε ότι η σκέψη 
μπορεί να είναι ασυνείδητη. Συνείδηση είναι 
η ουσία των σκέψεων, πρέπει να έχεις συνεί-
δηση της ιδέας και συνείδηση ότι έχεις την 
ιδέα. Ήταν η βασική υπόθεση του Descartes. 
Επίσης είπε ότι ο γιατρός εκείνος απέδωσε 
στα μικρά παιδιά μια σωρεία κακών πραγμά-
των που περιλαμβάνουν σεξουαλικές επιθυμί-
ες για την μητέρα και δολοφονικές επιθυμίες 
για τον πατέρα. Νοητικά υποστήριζα πλήρως 
το φιλοσοφικό επιχείρημα, αισθανόμουν οι-
κεία μαζί του. Βαθύτερα μέσα μου όμως ανα-
δύθηκε η σκέψη ότι αυτός ο Sigmund Freud 
ίσως με είχε καταλάβει όταν ήμουν παιδί. Δεν 
είχε κάποια άλλη επίδραση. Με τρόμαξε αυτή 
η σκέψη και για τα επόμενα τρία χρόνια των 
προπτυχιακών μου σπουδών και των δύο ετών 
στην Οξφόρδη ήμουν πραγματικά επιφυλα-
κτικός, εχθρικός με την μοντέρνα ψυχολογία. 
Ήμουν εντελώς αφοσιωμένος στην φιλοσο-
φία. Η πολιτεία του Πλάτωνα, η Ποιητική 
του Αριστοτέλη, ο Hobbes, όλοι με ενδιέφε-
ραν αλλά ήμουν υποτιμητικός με την ψυχολο-
γία θεωρώντας ότι δεν έχει φιλοσοφικό βάθος. 
Στην Οξφόρδη άκουσα για έναν φιλόσοφο, ο 
οποίος επιχειρούσε να συνδυάσει την ψυχα-
νάλυση με την φιλοσοφία. Όταν επέστρεψα 
στον Καναδά και πήρα την πρώτη μου δου-
λειά ως φιλόσοφος, ήμουν περίεργος να δω τι 
θα μπορούσε να ήταν αυτή η σύνδεση. Πήγα 
σ’ ένα βιβλιοπωλείο και αγόρασα «Το μέλ-
λον μιας ψευδαίσθησης», άρχισα να το δια-
βάζω και εξεπλάγην από αυτό που ανακάλυ-

the very existence of thoughts, you have 
to be conscious of the idea and of hav-
ing the idea. It was Descartes fundamen-
tal premise. He also said that this physi-
cian attributed all kinds of nasty things 
to small children including sexual wish-
es for the mother and murderous wishes 
towards the father. A strange thing hap-
pened to me, because intellectually I was 
entirely oriented towards the philosoph-
ical argument and sympathetic with it, 
but deeper within myself this thought 
emerged that this Sigmund Freud could 
have understood me when I was a child. 
It had no other effect at all. I was horri-
fied by this thought that emerged and, so, 
for the three years of undergraduate stud-
ies and two years at Oxford, I had been 
really hostile, critical of modern psychol-
ogy. I was completely invested in philos-
ophy. Philosophical psychology, Plato’s 
Republic, Aristotle’s Poetics, Hobbes, 
they all interested me but I was snobbish 
about psychology, thinking that it had no 
philosophical depth. Then I had a tutori-
al at Oxford and my tutor mentioned the 
work of philosophers who were trying to 
intergrate psychoanalysis into philosoph-
ical discourse. 

When I came back to Canada and got 
my first teaching job, I was curious 
about what this connection might be 
and I went to a bookstore and I bought 
the “Future of an Illusion” and began 
reading it and was astonished by what I 
discovered within this essay. 

What I thought about religion had un-
dergone a shift toward skepticism and 
atheism. I was fascinated about this 
book and so I came to psychoanalysis 
via this route. 
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ψα. Αυτό που σκεφτόμουν για τη θρησκεία 
παρουσίασε μία στροφή προς τον αθεϊσμό και 
τον σκεπτικισμό. Με εντυπωσίασε αυτό το βι-
βλίο και έτσι ήρθα στην ψυχανάλυση. 

Τότε άρχισα να χρησιμοποιώ ψυχαναλυτικές 
ιδέες στη διδασκαλία μου. 

Η αρχαία ελληνική σκέψη ήταν ένα από τα 
θέματα που δίδασκα και διάβαζα ξανά, με νέο 
πνεύμα, την Πολιτεία του Πλάτωνα, πιο συ-
γκεκριμένα τις απόψεις του Σωκράτη για τη 
φύση του κακού. Πώς γνωρίζουμε ότι ο άνθρω-
πος είναι στην ουσία του κακός; Το γνωρίζουμε 
από τα όνειρά μας και στη συνέχεια περιγρά-
φει μεταξύ άλλων πραγμάτων και οιδιπόδεια 
όνειρα. 

Ο Πλάτων δημιούργησε μία ηθική και οντο-
λογική θεωρία, η οποία ήταν εχθρική με το 
ένστικτο της ζωής, εχθρική με τις καθημερι-
νές φυσικές απολαύσεις της ζωής και υιοθέ-
τησε μία ιδιαίτερα ιδεαλιστική ηθική και με-
ταφυσική. Και όπως γνωρίζετε στα τελευταία 
κεφάλαια της Πολιτείας απέρριψε την αρ-
χαία ελληνική ποίηση και τραγωδία. Κανείς 
στην ιδεατή πολιτεία δεν θα διάβαζε αυτή την 
γραμματεία. Εάν οι άνθρωποι δεν ικανοποιού-
σαν τα ένστικτά τους, τότε θα εξαφανίζονταν. 
O Freud όμως ανακάλυψε ότι εάν οι ενστι-
κτώδεις ώσεις δεν ικανοποιηθούν, θα συνεχί-
σουν ασυνείδητα να ζητούν ικανοποίηση και 
θα επηρεάσουν την ασυνείδητη ψυχική μας 
δραστηριότητα. Αυτό μου φάνηκε μία τρομε-
ρή αποκάλυψη. Την ίδια περίοδο ξεκίνησα το 
διδακτορικό μου, το οποίο θεωρούσα ότι ήταν 
ο τελευταίος ισχυρός δεσμός μου με την φι-
λοσοφία. Μ’ ενδιέφερε η σύγχρονη γαλλική 
φιλοσοφία, ιδιαίτερα ο Sartre και ο Merleau 
Ponty. Ξεκίνησα να γράφω υποστηρίζοντας 
την άποψη ότι η θεωρία των κινήτρων και η 
διαφύλαξη της ελευθερίας, της πράξης και της 
υπευθυνότητας για πράξη μπορούν να διαφυ-
λαχθούν ενσωματώνοντας τον Freud και τον 

Then I began using psychoanalytical 
ideas to teach. Ancient Greek thought 
was one of the subjects I was teaching and 
I read with fresh eyes many passages in 
Plato’s Republic, for example Socrates’ on 
the nature of evil. How do we know that 
man is intrinsically evil? We know it from 
our dreams and he goes on to describe, 
among other things, oedipal dreams. 

Plato of course built up an ethical and 
ontological theory which was hostile to 
the instinct of life, hostile to the ordinary 
physical pleasures of life and he adopt-
ed a very idealist metaphysics and ethics. 

And, as you probably know, in the last 
chapters of the Republic he repressed an-
cient Greek poetry and tragedy. No one 
in the idealist republic could read this lit-
erature. If humans did not satisfy their 
impulse, it would vanish, but Freud dis-
covered that, if the impulsive trends do 
not vanish, they continue to demand 
satisfaction unconsciously and influ-
ence our unconscious psychic function-
ing. This came as a startling revelation. I 
had begun at the same time a Ph D the-
sis, in which I thought that this was my 
last stronghold, as it were, in philosophy. 
I was interested in contemporary French 
philosophy, Sartre and Merleau Ponty 
in particular. I started writing a thesis, 
in which I would show that the theory 
of motivation and the safeguard of free-
dom, of action and responsibility for ac-
tion could be safeguarded by integrating 
Freud and psychic determinism into the 
phenomenological view of freedom. 

IV: Could you say a few more words on this 
issue? Freedom has a close connection with 
free association. I think it would be of in-
terest for a young psychoanalyst to under-
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ψυχικό ντετερμινισμό στην φαινομενολογι-
κή οπτική της ελευθερίας. 

ΙΒ: Θα μας πείτε κάτι περισσότερο για το θέμα 
αυτό; Η ελευθερία έχει στενή σχέση με τους 
ελεύθερους συνειρμούς. Νομίζω θα ήταν ενδι-
αφέρον για έναν νέο ψυχαναλυτή να καταλάβει 
τη σχέση μεταξύ ελευθερίας και ψυχικού ντε-
τερμινισμού. 

CH: Αυτό ήταν μία κεντρική έννοια τόσο 
στην Φαινομενολογία της Αντίληψης του 
Merleau Ponty όσο και στο Είναι και το Μη-
δέν του Sartre. Σκέφτηκα, δεν θα μπορούσε η 
Ψυχανάλυση να διατηρήσει όλες τις ανακα-
λύψεις της στηριζόμενη σε μια πιο φιλοσο-
φική κατανόηση της φύσης της ελευθερίας; 
Αυτό σημαίνει ότι είμαστε κύριοι στο δικό μας 
σπίτι διότι μπορούμε να επιλέξουμε αυτό που 
θέλουμε να κάνουμε και αυτή η επιλογή θα 
δημιουργήσει αυτό που θα γίνουμε. Βασικά 
αυτή είναι η άποψη και των δυο, του Merleau 
Ponty και του Sartre. Ξεκίνησα το επιχείρη-
μα μου ως ένας φαινομενολόγος βολονταρι-
στής και συμπέρανα στο τελευταίο κεφάλαιο 
ότι ο ψυχικός ντετερμινισμός ήταν αλήθεια. 
Έγραφα ένα διδακτορικό που θα το υποστή-
ριζα ενώπιον φιλοσόφων, που χρησιμοποιού-
σε την ψυχανάλυση ως μία κριτική προσέγγι-
ση της θεωρίας των κινήτρων που υιοθετούσε 
ο υπαρξισμός και η φαινομενολογία τη δεκα-
ετία του ’50. 

ΙΒ: Επιστρέψτε μου να επιμείνω σε αυτό. Ο ψυ-
χικός ντετερμινισμός αντιβαίνει στην ελευθερία. 
Εάν κάτι είναι αιτιακά καθορισμένο, πώς αυτό 
μπορεί να είναι συγχρόνως ελεύθερο;

CH: Πώς το ισορρόπησα; Το συμπέρασμά 
μου ήταν ότι η διαφορά μεταξύ μιας εξανα-
γκασμένης, μη ηθελημένης πράξης και μιας 
ηθελημένης πράξης δεν είναι η διαφορά μετα-
ξύ μιας πράξης που δεν έχει αιτία αλλά μόνο 
συνέπειες και μιας πράξης που έχει προαπαι-
τούμενα, δηλαδή παράγοντες που προηγήθη-

stand the relation of freedom with psychic 
determinism. 

CH: This was a cardinal concept in both 
Merleau Ponty’s “The Phenomenology 
of Perception” and in Sartre’s “Being and 
Nothingness”. So, I thought, couldn’t 
psychoanalysis retain all of its insights on 
the basis of a more philosophical under-
standing of the nature of freedom? That 
is to say that we are masters in our own 
house because we can choose what we 
will do and that choice will create what 
we will become. Fundamentally this is 
the position in both, Merleau Ponty and 
Sartre. I began my thesis as a phenom-
enological voluntarist and I concluded 
in the last chapter of my thesis that psy-
chic determinism was true. I was writ-
ing a PhD thesis, which I had to defend 
among philosophers, which was using 
psychoanalysis as a critique of the theory 
of motivation that was advocated by ex-
istentialism and phenomenology, at that 
time thinking way back at the 50’s. 

IV: Let me insist a little more on this. Psy-
chic determinism generally contradicts free-
dom. If something is causally determined, 
how could it be free at the same time?

CH: How did I balance that? My con-
clusion was that a voluntary act, the dif-
ference between an involuntary com-
pelled and voluntary act is not the 
difference between an act that has no 
cause but only consequences and an act 
that has antecedents, i. e. factors that 
came before the action, they may have 
caused it… My opinion was that there 
is a difference between voluntary and 
involuntary action but both are caused 
and, consequently, psychic determin-
ism is ultimately correct. There is a dif-
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καν της πράξης και μπορεί να την έχουν καθο-
ρίσει. Η γνώμη μου είναι ότι υπάρχει διαφορά 
μεταξύ ηθελημένης και μη ηθελημένης πράξης, 
όμως και οι δύο έχουν αιτία, και κατά συνέπεια 
ο ψυχικός ντετερμινισμός είναι τελικά ορθός. 
Υπάρχει όμως μία διαφορά στη φύση της αιτι-
ολογίας. Τα συνειδητά κίνητρά μας είναι η αι-
τία των πράξεών μας. Όταν τα συνειδητά κί-
νητρά μας είναι η έκφραση των απωθημένων 
συγκρούσεων, τότε γίνονται καταναγκαστικά. 
Είμαστε υποχρεωμένοι να τα κάνουμε αλλά 
δεν γνωρίζουμε γιατί: νομίζουμε ότι γνωρίζου-
με γιατί κάναμε κάτι αλλά στην πραγματικότη-
τα δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν δεν συμβαί-
νει αυτό, πάλι έχουμε κίνητρα που λειτουργούν 
ως αιτίες αλλά έχουμε μία διαφορετική σχέση 
με αυτά. Τα επιτρέπουμε να εκφραστούν ελεύ-
θερα αλλά αυτό που εννοούμε είναι ότι είναι 
εγώ-συντονικά, ότι είναι αιτίες που θεωρούμε 
αποδεκτές από τον εαυτό μας έτσι ώστε τελι-
κά είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε τη διάκρι-
ση μεταξύ του τι είναι ηθελημένο στη συμπερι-
φορά μας και τι όχι. Αυτό τουλάχιστον ήταν το 
συμπέρασμά μου. 

IB: Πότε και που αναδύεται η ποιότητα της ελευ-
θερίας;

CH: Εμφανίζεται όταν η ενστικτώδης μας ζωή 
ωριμάζει. 

ΙΒ: Αυτό σημαίνει ότι το αντιλαμβανόμαστε ανα-
δρομικά, εκ των υστέρων;

CH: Εάν έχει μία ώριμη ενστικτώδη ζωή, μία 
λιβιδινική ζωή, το να ζητάς sex έχει αιτία, έχει 
κίνητρο, είναι ψυχικά καθορισμένα αλλά εί-
ναι υπέροχο. Παράγει ευχαρίστηση. Εάν εί-
ναι συγκρουσιακό, εάν κάποιος έχει ασυνείδη-
τες φαντασιώσεις ευνουχισμού ή κάποιο είδος 
διαστροφής, τότε το συνειδητό κίνητρο και η 
πράξη θα υπόκεινται στην αναπόδραστη επί-
δραση της ασυνείδητης σύγκρουσης. Και η σε-
ξουαλική μας ζωή γίνεται ανεσταλμένη και κα-
ταναγκαστική. 

ference in the nature of the causation. 
Our conscious motives are causes of our 
actions. When our conscious motives 
are the expression of our repressed con-
flicts, then they became compulsive. We 
are obliged to do it and we do not really 
know why; we think we know why we 
did something but we don’t actually un-
derstand it. Where that doesn’t occur, 
we still have motives that are causal but 
we have a different relationship to them. 
We set them free but what we mean by 
that is that they are ego-syntonic, they 
are causes which we find acceptable to 
ourselves so that we are able to retain 
the distinction between what is volun-
tary in our behavior and what is involun-
tary. That, at least, was my conclusion. 

IV: Where and when does the quality of 
freedom comes in?

CH: It comes in when our instinct life 
becomes mature. 

IV: Does it mean that we understand it 
retrospectively?

CH: If you have a mature instinct life, a li-
bidinal life, seeking sex is caused, is mo-
tivated, is psychically determined but it is 
glorious. It generates pleasure. If it is con-
flicted, if one has unconscious phantasies 
of castration or of some form of perversion, 
then the conscious motive and the action 
are going to be subject to the compulsion 
of the unconscious conflict. And our sexu-
al life becomes inhibited and compulsive. 

IV: Each psychoanalysis begins with the psy-
choanalyst saying: now you can start talk-
ing freely without censoring anything that 
goes through your mind. This way of intro-
ducing psychoanalysis as a clinical practice is 
not included in what you said before about 
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ΙΒ: Κάθε ψυχανάλυση εκκινεί με τον ψυχανα-
λυτή να λέει: τώρα μπορείτε να αρχίσετε να μι-
λάτε ελεύθερα χωρίς να λογοκρίνετε τίποτα που 
περνάει από το μυαλό σας. Αυτός ο τρόπος εισα-
γωγής στην ψυχανάλυση δεν συμπεριλαμβάνε-
ται σε αυτό που είπατε πριν ως προς το πότε και 
πώς αναδύεται η ελευθερία. 

CH: Επιτρέπεις σε κάποιον να εκφραστεί. 
Του ζητάς να μην τον απασχολεί τόσο ο κα-
θωσπρεπισμός, η ευγένεια, οι τρόποι μιας 
πολιτισμένης σχέσης. Του λες ότι μπορεί να 
λέει ό,τι σκέφτεται, ό,τι αισθάνεται. Το μόνο 
που σου ζητώ είναι να το εκφράζεις, να μου 
το λες. Αυτό είναι μία ερμηνεία που ζητά να 
τροποποιήσει την ανασταλτική, αιτιώδη επί-
δραση της συνείδησης σε ό,τι μας επιτρέπει 
να αισθανόμαστε αυθόρμητα και να εκφρά-
ζουμε αυτό που πραγματικά αισθανόμαστε. 
Εάν ο ασθενής είναι θυμωμένος γιατί του ζη-
τάμε υψηλή αμοιβή του λέμε: μπορείς να μου 
το πεις. Αυτό επιτρέπει τότε έναν διαφορε-
τικό τύπο αιτιότητας, την αιτιότητα της δι-
κής του ενορμητικής ζωής των απωθημένων 
παιδικών μορφών ικανοποίησης που δεν είναι 
πλέον αποδεκτή από αυτόν γιατί είναι πλέον 
ενήλικας και όχι παιδί. 

Αυτό θεωρώ ότι είναι μια διαφορά στη φύση 
της αιτιότητας και αυτό είναι το ζητούμενο, 
όχι μία διαφορά μεταξύ ενός πράγματος που 
είναι ηθελημένο με την έννοια ότι δεν έχει αι-
τία. Όλες οι πράξεις μας έχουν αιτία, ξέρου-
με την αιτία μερικών από αυτές. Ακόμη και 
όταν αναλύουμε τους ανθρώπους, δεν έχου-
με πλήρη γνώση της ασυνείδητης ζωής τους. 

ΙΒ: Συμπερασματικά λοιπόν λέτε ότι η ψυχική 
αιτιοκρατία είναι ένας βασικός παράγοντας που 
πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν στην ψυχανάλυ-
ση, ενώ η ελευθερία είναι κάτι που αναπτύσσε-
ται παράλληλα με την κατανόηση των δυνάμε-
ων που μας κινητοποιούν, πώς μας αναγκάζουν 
να δια-αντιδρούμε με τους άλλους. 

when and how freedom comes in. In a way 
we say to someone who is not able to think 
freely, I ask you now to start thinking freely. 

CH: You give a person permission; you 
ask them to not be so occupied with pro-
priety, politeness, all the niceties of a civ-
il relationship, you say to them “you can 
say whatever you think”; “you can feel 
whatever you feel”. “I only ask you to 
verbalize it, tell me”. And that is an in-
terpretation which seeks to modify the 
inhibiting causal influence of conscious-
ness on what allows us to spontaneous-
ly feel and give expression to what we are 
actually feeling. If the patient is angry be-
cause we charge him a high fee and he is 
irritable about that we say to him: “you 
can let me know”. It then facilitates a dif-
ferent kind of causality, the causality of 
his own drive life, of his repressed, in-
fantile modes of satisfaction which are 
no longer appropriate to him because he 
is an adult and not a child and so on. So, 
that’s what I think is a difference in the 
nature of the causality and that is an is-
sue, not a difference between something 
which is voluntary in the sense that is 
uncaused in our life. All of our actions 
are caused, we know about the cause for 
some of them. Even if we analyze peo-
ple, we don’t have omniscience about the 
influence of their own unconscious life. 

IV: So, you say that psychic determinism is a 
basic factor to look at in psychoanalysis where-
as freedom is something that develops along 
an understanding of our motivational forc-
es, of how they force us to interact with others. 

CH: Yes, and I think that is more than just 
understanding and self-knowledge. It is ac-
tual changes in the organization and dy-
namic of drive life. Maturation takes place, 
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CH: Ναι, και θεωρώ ότι είναι κάτι περισσό-
τερο από κατανόηση και αυτογνωσία. Είναι 
πραγματικές αλλαγές στην οργάνωση και δυ-
ναμική της ενορμητικής ζωής. Έρχεται η ωρί-
μανση που επιτρέπει τους ανθρώπους να λει-
τουργούν καλά ακόμη και όταν δεν έχουν 
μόνο νοητική κατανόηση αυτού που συμβαί-
νει. Ένας ασθενής τηλεφωνεί στην μητέρα του 
από αίσθημα καθήκοντος μία φορά την εβδο-
μάδα, αν και δεν το θέλει στην πραγματικό-
τητα και ξαφνικά διαπιστώνει ότι του αρέσει 
να μιλάει στην μητέρα του. Δεν έχει επίγνωση 
των αλλαγών που έλαβαν χώρα μέσα του, εί-
ναι όμως σε θέση να λειτουργήσει σε μία σχέ-
ση πιο ισότιμη και αμοιβαία ανταποδοτική με 
την μητέρα του όταν οι ασυνείδητες συγκρού-
σεις του επιλυθούν. 

ΙΒ: Ας προχωρήσουμε σ’ ένα θέμα που σου είναι 
πολύ οικείο, δηλαδή την έννοια της αλήθειας. 

CH: Όταν σκεφτόμουν τη συζήτησή μας, πί-
στευα ότι θα με ρωτούσες γι’ αυτό. Πότε εν-
διαφέρθηκα για πρώτη φορά για την ερώτη-
ση της αλήθειας; Διαπίστωσα ότι το ερώτημα 
μου τέθηκε για πρώτη φορά πολύ νωρίς, ήδη 
από την παιδική μου ηλικία. Είχα έναν αδελ-
φό και μία αδελφή, ο πατέρας μου ήταν αγρό-
της και εγώ θυμήθηκα κάτι που ας πούμε είχε 
συμβεί δύο χρόνια πριν από τον ακόλουθο δι-
άλογο: «όχι, αυτό δεν συνέβη έτσι, και τέλος 
πάντων, δεν μπορείς να θυμηθείς. Τα παιδιά 
δεν θυμούνται καλά. Ήμουν αρκετά σίγουρος 
γι’ αυτό που θυμόμουν ότι είχε συμβεί. Άρχι-
σα να σκέφτομαι πως θα μπορούσα να απο-
δείξω ότι πράγματι θυμάμαι καλά και ανακα-
λώ σωστά τα γεγονότα όπως έγιναν. Πως θα 
μπορούσα να δείξω ότι αυτό που έλεγα ήταν 
αληθινό. Θυμήθηκα ότι η φάρμα μας είχε μια 
άλλη μορφή τότε, είχε αλλάξει με κάποιον 
ιδιαίτερο τρόπο. Και είπα ότι όταν συνέβη 
αυτό, η φάρμα μας είχε αυτόν τον φράκτη, ο 
οποίος απομακρύνθηκε, δεν είναι εκεί τώρα. 
Και ο πατέρας μου ή ο μεγάλος μου αδελ-

which allows people to function well even 
if they don’t have an intellectual under-
standing of what happened. A patient has 
to call her mother out of a sense of duty 
once a week although she is disliking her 
and suddenly she finds that she enjoys talk-
ing to her mother. She doesn’t understand 
the changes that have taken place within 
herself but she is able to function in a much 
more equitable and much more fulfilling 
adult relationship with her mother when 
her unconscious conflicts get resolved. 

IV: Let’s proceed to another issue, which 
you are very familiar with, namely truth. 

CH: When I was thinking about talking 
with you, I thought you might ask about 
that. When did I first become interested 
in the question of truth? I realized that it 
was back a very long way into my child-
hood. I had a brother and a sister, my fa-
ther was a farmer and, I had recounted 
something that had happened, say, a cou-
ple of years before the following conver-
sation: My mother said to me: “no, that’s 
not what happened and, anyway, you 
can’t remember. Children don’t remem-
ber things”. I was quite confident of what 
I experienced in my memory of it. I began 
to think how I can provide evidence that 
I do have a memory and it’s reliable and I 
recall my experience correctly. How can I 
show that what I described is true? What 
I did was to recall that the configuration 
of the farmyard was different, that it has 
been changed in a particular way. And I 
said, when this happened our farmyard 
had this fence which had been removed, 
so it’s not there now. And my father or 
my older brother said: “Yes, that’s exact-
ly correct”. Then my mother had to con-
cede that… ok… and, sure, this is a sort 
of annoying and embarrassing…
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φός είπε: «αυτό είναι έτσι ακριβώς». Τότε η 
μητέρα μου παραδέχθηκε απρόθυμα το λά-
θος της. 

ΙΒ: Δέχθηκε την τροποποίηση της αλήθειας. 

CH: Συγκέντρωσα στοιχεία γι’ αυτό που 
στηριζόταν στην αλήθεια της μνήμης μου, η 
οποία είχε αμφισβητηθεί. Το επόμενο βήμα 
ήταν όταν έγινα καθηγητής Φιλοσοφίας. Δια-
πίστωσα ότι είχα σπουδάσει πολλά διαφορε-
τικά συστήματα σκέψης και ότι αυτά δεν εί-
χαν μία συνέχεια, δεν ήταν δυνατόν να είναι 
όλα αλήθεια. Όλα ήταν αξιοθαύμαστα όσον 
αφορά την ευρηματικότητα και την δημιουρ-
γικότητα αλλά δεν μπορούσε να είναι όλα 
αλήθεια. Ήρθα αντιμέτωπος με το ερώτημα, 
τι θεωρείς ότι είναι αληθινό. Και βαθμιαία 
κατέληξα ότι ήμουν ένας εμπειρικός φιλόσο-
φος που αναγνώριζε περισσότερο τον Επί-
κουρο από τον Πλάτωνα ή τον Αριστοτέλη, 
όχι εντελώς, αλλά υπό την οπτική της βασι-
κής Δημοκρίτειας θεώρησης για την ατομική 
δομή του σύμπαντος και του ανθρώπου. Δεν 
επέβαλλα αυτές τις ιδέες στους φοιτητές μου, 
όταν τους δίδασκα Descartes – τους δίδασκα 
Descartes και δεν προσπαθούσα να απαξιώ-
σω τις ιδέες του αλλά τους έθετα ερωτήματα. 
Για παράδειγμα ο Descartes θεωρεί ότι υπάρ-
χει μία ψυχική ουσία που είναι ανεξάρτητη 
από την ύλη και τους ρωτούσα εάν το θεω-
ρούν αληθές. Τους ζητούσα να σκεφτούν πού 
βρίσκεται η αλήθεια σε αυτό. 

Δεν είναι δυνατόν να είναι παντού διότι 
πολλές ιδέες είναι αντιφατικές μεταξύ τους. 
Αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα. Κάπου εκεί-
νη την περίοδο ανακάλυψα ότι η ψυχανάλυ-
ση έχει κάτι το κοινό με την φιλοσοφία. Έχει 
πληθώρα θεωριών. Μερικές από τις θεωρί-
ες της είναι μη συνεκτικές. Ποια θεωρία εί-
ναι αληθής; Αυτό είναι στον πυρήνα του δι-
λήμματος της ψυχανάλυσης, ότι δεχθήκαμε 
τον πλουραλισμό χωρίς να σκεφτούμε σοβα-

IV: She accepted the modification of truth. 

CH: I could gather evidence to that on 
behalf of the truth of my memory which 
had been cast in doubt. The next shift is 
when I became a teacher of philosophy. I 
realized that I had studied all kinds of dif-
ferent philosophical systems of thought 
and I realized that they weren’t all con-
sistent, it couldn’t be that all of them are 
true. All of them were admirable in the 
way of invention and creativity but it 
couldn’t be all true. I was faced with the 
question, what do you think is true. And 
I gradually realized that I was a philo-
sophical materialist, that I thought more 
highly of Epicurus than of Plato or Ar-
istotle, not entirely, but in terms of this 
basic insight into Democritean atom-
ic nature of the universe and of human 
beings. I didn’t impose these ideas on 
my students, when I was teaching them 
Descartes, I was teaching them Descartes 
and didn’t try to disprove his ideas but I 
raised various questions about it. For ex-
ample, Descartes assumed that there is 
such a thing as a psychic substance that is 
independent of matter, and I asked them 
if that is really true. I asked them to think 
where does the truth lie in this?

It can’t be everywhere because these 
ideas are contradictory. That became 
an important step as it were. Eventually 
then I discovered that psychoanalysis has 
something in common with philosophy. 
It has a plurality of theories. Some of the 
theories are inconsistent. Which theo-
ry is true? That is at the core of the di-
lemma of psychoanalysis, that we adopt-
ed pluralism without thinking seriously 
and critically about where does the truth 
lie. Are there drives and what is the evi-
dence for it. If there are drives, neuroses 
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ρά και κριτικά πού βρίσκεται η αλήθεια. Υπάρ-
χουν ενορμήσεις και ποια είναι η απόδειξη γι’ 
αυτό; Εάν υπάρχουν ενορμήσεις, οι νευρώσεις 
δεν μπορεί να είναι μόνο το αποτέλεσμα σχέ-
σεων αντικειμένου κ.ο.κ. Υπάρχουν ανάλογες 
ερωτήσεις για τη φύση του οιδιπόδειου συ-
μπλέγματος κ.ο.κ. 

ΙΒ: Προτείνατε την έννοια της αντιστοιχίας 
(correspondence) ως την έσχατη απόδειξη αυτού 
που είναι αληθές. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο 
της προσέγγισής σας όπως το έχω αντιληφθεί, που 
όπως φαίνεται ευνοεί τον πλουραλισμό, είναι ανοι-
κτό στον πλουραλισμό. 

CH: Πρέπει να μας οδηγεί αυτό που παρατη-
ρούμε, αυτό που βρίσκουμε, τα γεγονότα. Γι’ 
αυτό οφείλουμε να παίρνουμε σοβαρά εναλ-
λακτικές εξηγήσεις, έως ότου βρούμε ενδεί-
ξεις που θα μας επιτρέψουν να αποφασίσουμε 
ποια εξήγηση είναι πιο σωστή. Με την έννοια 
της «αντιστοιχίας» εννοώ εμπειρισμό, θετικι-
σμό. Ο μετα-μοντερνισμός είναι μία αποκή-
ρυξη του θετικισμού. Υπάρχει ένας σχετικι-
σμός σε αυτό, διότι υποθέτουν ότι η φύση της 
εμπειρίας μας καθοδηγείται από τις πεποιθή-
σεις μας μέσω τω οποίων προσλαμβάνουμε 
την εμπειρία. Μία θεωρία του νοήματος επί-
σης υπάρχει εδώ με την έννοια ότι εμείς δημι-
ουργούμε το νόημα των πραγμάτων. Το ερώ-
τημα που εγείρεται στο σημείο αυτό είναι: Δεν 
δημιουργούμε εμείς τα γεγονότα; Λοιπόν, δη-
μιουργούμε γεγονότα ανάλογα με τις πεποιθή-
σεις μας. Ένας σύγχρονος μας έχει πει ότι δεν 
υπάρχει κλινικό γεγονός ως τέτοιο. Αυτό που 
έχουμε είναι η εμπειρία των συνειρμών που 
δημιουργούνται στην ανάλυση και εάν εμείς 
προσθέσουμε τις πεποιθήσεις μας σε αυτήν 
την εμπειρία, αυτές θα σχηματοποιήσουν τα 
γεγονότα. Ο Stolorow και άλλοι μάλιστα, φτά-
νουν στο σημείο να ισχυριστούν ότι υπάρχει 
μία συνδημιουργία. 

ΙΒ: Και τότε αφηγούνται αυτή την συν-δημιουργία. 

can’t just be the result of object relations 
and so on. There are many questions, i. 
e. the nature of the Oedipus complex 
and similar kind of questions. 

IV: You have proposed the concept of cor-
respondence as the ultimate proof of what 
can be true. This is the central point of your 
approach as I understood it, which favors 
pluralism in a way. It is open to pluralism. 

CH: We have to be guided by what we 
observe, what we find, what the facts are. 
Therefore, we have to take seriously al-
ternative explanations until we’ll find 
evidence which will enable us to de-
cide which explanation is more correct. 
What I mean by correspondence is em-
piricism, positivism. Postmodernism is 
a rejection of positivism. There is a rela-
tivism built into it because the nature of 
our experience, they assume, is governed 
by the beliefs that they bring to the ex-
perience. A theory of meaning is also in-
volved in that we create the meaning of 
things. The question which arises at this 
point is: Don’t we create facts?

Well, we create facts according to our be-
liefs. One contemporary of ours has said 
that there is no such thing as a clinical fact. 
All we have is the experience of the asso-
ciations produced in the analysis and if 
we bring certain beliefs to this experience, 
they are going to shape what the facts are. 
Stolorow and people like that even go so 
far to say that there is a co-creation. 

IV: And then they narrate this co-creation

CH: Yes! And the derivative of this re-
lational psychoanalysis is the failure to 
have a coherent theory. Each relational 
psychologist has his own view. That is in-
consistent with the notion that there are 
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CH: Ναι! Και η συνέπεια αυτής της σχε-
σιακής ψυχανάλυσης είναι η αποτυχία να 
έχουμε μία συνεκτική θεωρία. Κάθε σχεσι-
ακός ψυχολόγος έχει τη δική του προσέγ-
γιση. Αυτό δεν είναι συμβατό με την ύπαρ-
ξη αυτονόμων γεγονότων που μπορούμε να 
παρατηρήσουμε και να ελέγξουμε την αλή-
θεια τους. Ο τρόπος να έχω μία μνήμη της 
παιδικής μου ηλικίας και να την ελέγχω ως 
προς την αλήθεια της είναι αληθής ή ψευ-
δής. Θεωρώ ότι η μεταμοντέρνα επιστημο-
λογία αλυσόδεσε την ψυχανάλυση μ’ έναν 
τρόπο ώστε να σκεφτόμαστε ότι δεν υπάρ-
χει τρόπος να χρησιμοποιήσουμε την κλινι-
κή μας εμπειρία για να κατανοήσουμε τον 
ασθενή, όχι τον ασθενή που δημιουργήσαμε 
τις πεποιθήσεις μας, αλλά τον πραγματικό 
ασθενή. Στον εμπειρισμό, και το αντικείμενο 
και εμείς είμαστε στη θέση να υποδεχόμαστε 
τις εμπειρίες που ο άλλος δημιουργεί μέσα 
μας, οι οποίες ανταποκρίνονται σε αυτό που 
συμβαίνει στον έναν ή τον άλλον. Και σύμ-
φωνα με τον Αριστοτέλη τα προλαμβάνουμε 
αυτά. Δημιουργούν μέσα μας γεγονότα που 
τα χρησιμοποιούμε για να τους καταλαβαί-
νουμε. Αυτή είναι η φιλοσοφική παράδοση 
που ακολουθώ και αυτή είναι η φιλοσοφική 
θέση του Φρόυντ. Η κατανόησή μας συμ-
βαδίζει με αυτό που συμβαίνει στον ασθενή 
σε μία δεδομένη στιγμή. Όχι πάντα βέβαια, 
ορισμένες φορές ξεφεύγουμε, αποκλίνουμε. 
Χάνουμε το νήμα, αλλά υπάρχει πάντα ένα 
βασικό νήμα που μας οδηγεί έξω από τον λα-
βύρινθο της υποκειμενικότητας και μας επι-
τρέπει να αντιληφθούμε τι ήθελε ο συγκεκρι-
μένος ασθενής ανεξάρτητα από την όποια 
περιγραφή. Η μνήμη είναι ένα δύσκολο θέμα 
διότι μας εξαπατά, ο Φρόυντ το ήξερε αυτό. 
Υπάρχουν συνθήκες που η μνήμη και η αντί-
ληψη είναι αντικειμενικές. Μπορεί να είναι 
γνήσια αντικειμενικές. Μπορεί να έχεις μία 
ενσυναισθητική κατανόηση αυτού που συμ-
βαίνει, των συναισθημάτων, των επιθυμιών, 

independent facts that we can observe 
and test the truth. The way I can have a 
memory of my childhood and have a way 
of testing this is true or false. I think that 
postmodern epistemology has led psycho-
analysis down into very difficult strait-
jackets of thinking that there aren’t ways 
in which we can use our clinical experi-
ence to gain an understanding of a patient 
which is an understanding of the patient, 
not the patient we have created with our 
own ideas, but the real patient. Because 
in empiricism the object is able and we 
are able to be receptive to the experienc-
es the object is able to arouse in us, which 
correspond to what is going on in him or 
her. And according to Aristotle we appre-
hend them; they arouse in us the facts we 
use to know them, to understand them. 
This is the empiricist tradition that I phil-
osophically adhere to, and it was the phil-
osophical position that Freud held. Your 
understanding can tally with what is ac-
tually going on in the patient at a partic-
ular time. Not always. We do go off. We 
deviate. We lose the thread but there is a 
kind of a fundamental thread that takes 
us out of the labyrinth of subjectivity and 
allows us to know what this particular pa-
tient wants, whatever the description is. 
Memory is very difficult because it de-
ceives us and Freud was very aware of that 
and there are conditions where memory 
and perception are objective. They can be 
genuinely objective. You can have a sym-
pathetic understanding of what is hap-
pening, what feelings, what desires, what 
longings, what anxiety is at work in the 
life of another person and by articulating 
that to them in a way that corresponds 
with what is happening in their life, en-
ables them to undergo a process of inte-
rior change. I think that the fundamental 
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των πόθων, του άγχους που κυριαρχεί στη ζωή 
του συγκεκριμένου ανθρώπου, και διατυπώνο-
ντάς το αυτό λεκτικά σε αντιστοιχία με αυτό 
που συμβαίνει στη ζωή τους, θεωρώ ότι οι βα-
σικές δυναμικές της ψυχανάλυσης περιέχουν 
την «αντιστοιχία» με τον τρόπο αυτόν. 

ΙΒ: Νομίζω ότι μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε 
στη δικής ας καριέρα ως ψυχαναλυτή αρχίζοντας 
από την εκπαίδευσή σας και φτάνοντας στη θητεία 
σας ως προέδρου της IPA. Ποια είναι η ανάμνησή 
σας; Πώς η εμπειρία σας θα μπορούσε να φωτίσει 
αυτό που συμβαίνει στην εποχή μας; Είστε ικανο-
ποιημένος με την εκπαίδευση όπως αυτή συμβαί-
νει στην εποχή μας;

CH: Επιτρέψτε μου να συνεχίσω λίγο αυτό 
που έλεγα, γιατί έχω κάτι ουσιαστικό ακόμη 
να πω. Όταν μιλούσα για την αλήθεια στην 
βήμα με βήμα ανακάλυψη της ψυχανάλυσης 
στη μου ζωή και για την σκέψη του Φρόυντ 
ήμουν ήδη σε ανάλυση. Ώς νέος περνούσα 
μία περίοδο κατάθλιψης που επηρέαζε τη ζωή 
μου. Αυτό ήταν πολύ βοηθητικό. Αυτό ήταν 
πριν την εκπαίδευσή μου και μου αποκάλυψε 
ότι μπορούσε να φέρει ουσιαστικές αλλαγές σε 
μένα, ότι η ανάλυση μπορούσε να λειτουργή-
σει προς όφελός μου και ότι ήταν μία πολύ ση-
μαντική εμπειρία. Και τότε σκέφτηκα: Μπο-
ρείς να το κάνεις αυτό για κάποιον άλλον; Δεν 
ήμουν γιατρός. Ο πρώτος μου ασθενής ήταν 
η πρώτη μου περίπτωση υπό εποπτεία. Δεν 
είχα κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία, ήμουν ένα φι-
λόσοφος. Είχα όμως μία ιδιαίτερα επωφελή 
ανάλυση και είχα πρόσβαση σε μνήμες της 
παιδικής μου ηλικίας, τις οποίες είχα απωθή-
σει πλήρως. Και αυτό ήταν μία πολύ σημα-
ντική βοήθεια για μένα στην εκπαίδευσή μου. 
Σκέφτηκα ότι, επί τέλους, αυτό ήταν μία ώρι-
μη σειρά σεμιναρίων, στην οποία οι άνθρωποι 
παλεύουν με τις ιδέες και ποια είναι η απόδει-
ξη για την μία ή την άλλη ιδέα και όχι, μία μέ-
σου όρου προσέγγιση. Είχα μία εκπαιδευτική 
ανάλυση που συνεχιζόταν, άρχισα περιπτώ-

dynamics of psychoanalysis involve corre-
spondence in that way. 

IV: I think, we can move on to your own 
career as a psychoanalyst starting from your 
training and ending up to your tenure as 
president of the IPA. Let’s start with your 
training. What is your recollection of it?

How your experience can shed light on 
what is happening in our era. Are you sat-
isfied with the training in the way it takes 
place in your society today? 

CH: Let me go back for a while because I 
left something out. When I talked about 
truth in my gradual discovery of psycho-
analysis and Freud’s thinking, I was also 
in analysis. I was going as a young man 
through a period of depression which 
was interfering with my life. That was 
very helpful. It was before my training 
and it revealed to me that it could bring 
about quite far-reaching changes in me, 
that analysis could work beneficially for 
me and that was a very important experi-
ence. And then I thought: Could you do 
that for somebody else? I have no medical 
background. My first patient was my first 
control case. I had never done psychother-
apy, I was a philosopher. But I had had a 
very beneficial analysis and so, I had access 
to memories of my childhood that I had 
completely repressed. And that was a very 
important resource for me in my training. 
I thought, at last this is a graduate course 
of seminars, in which people will really 
be struggling with ideas and what the evi-
dence is for this idea or that idea, not just 
an average level of intellectual discipline. 
I had a training analysis which was ongo-
ing, I began control cases and I found that 
very engaging in a way that philosophy 
never satisfied me, because I was very cu-
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σεις υπό εποπτεία και όλο αυτό με συνεπήρε 
σ’ ένα βαθμό που ποτέ δεν έζησα με την φι-
λοσοφία διότι ήμουν πολύ περίεργος για την 
ανθρώπινη φύση, τη φύση της ψυχής μας. 
Τώρα σπούδαζα τις ψυχικές λειτουργίες με 
τον τρόπο που μας το επιτρέπουν οι ελεύ-
θεροι συνειρμοί. Κάτι άλλο που επίσης θε-
ωρώ σημαντικό ήταν το γεγονός ότι η φρο-
ϋδική παράδοση μαζί με την ψυχολογία του 
Εαυτού (self-psychology) είχαν αρχίσει να εί-
ναι σημαντικά στην Εταιρεία μας, προωθού-
σαν πολύ την ψυχολογία του Εαυτού τότε. 
Δεν υπήρχε η κλαϊνική σκέψη αλλά ήμουν συ-
νηθισμένος να διαβάζω. Είχα διαβάσει πολύ 
στην φιλοσοφία και ήμουν διατεθειμένος να 
διαβάσω πολύ και στην ψυχανάλυση. Έβρι-
σκα ότι οι κεντρικές ιδέες του Φρόυντ ήταν 
πολύ βοηθητικές στην εργασία που έκανα με 
τις τρεις περιπτώσεις υπό εποπτεία. Ήταν 
πολύ δύσκολες περιπτώσεις διότι δεν είχα 
κλινική εμπειρία έως τότε. Ο ένας από αυ-
τούς σε μία πρώτη προσέγγιση παρουσίαζε 
μία ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση, η δεύτερη 
μου περίπτωση, η οποία όμως κάλυπτε μια 
αίσθηση μεγαλείου, δυσκολίες με τον έλεγ-
χο της πραγματικότητας και ασύμβατη κα-
ταναγκαστική συμπεριφορά. Είχε σοβαρές 
δυσκολίες, τις οποίες δέχθηκα και εργαστή-
καμε πολύ καλά. 

Αυτές οι τρεις περιπτώσεις μαζί με την εκπαι-
δευτική μου ανάλυση ήταν η πιο σημαντική 
πλευρά της εκπαίδευσής μου, την οποία ολο-
κλήρωσα και έγινα αναλυτής, πράγμα που αι-
σθάνομαι με ιδιαίτερη ικανοποίηση, πολύ συ-
γκινητικό και δύσκολο έως σήμερα. 

ΙΒ: Και ανταποδοτικό θεωρώ. 

CH: Ναι, υπέροχοι ασθενείς! Ήταν δύσκο-
λο διότι εργαζόμουν σε μία περιοχή όπου 
εάν ήσουν αναλυτής ιατρικής προέλευσης, 
η ανάλυση καλυπτόταν εκατό τοις εκατό 
από την ασφάλεια χωρίς περιορισμούς ως 

rious about human nature, the nature of 
the mind. Here, I was studying the work-
ing of the mind, in this opportunity that 
free association makes possible. The oth-
er thing, that I think was good about it, 
was that basically the Freudian tradition 
with also self-psychology, was beginning 
to be important in our group, by our in-
stitute. They were pushing self-psycholo-
gy very hard at that time. 

There was no Kleinian thought, but I 
was accustomed to studying and read-
ing. I read very broadly in philosophy. 
I was interested in reading quite broad-
ly also in psychoanalysis. I did find 
that Freud’s core ideas were very help-
ful to me in the work I was doing with 
the three control cases. They were very 
difficult cases because I had no contact 
with medical, clinical work at all. One of 
them was a chap with apparently super-
ficial obsession, my second control case, 
which was underlined with grandiosity, 
difficulties with reality testing and inap-
propriate compulsive behavior. He had 
very serious difficulties, which I accept-
ed and I worked with quite well. 

These three control cases, plus my anal-
ysis, was for me the most important part 
of my training and I ended up able to be 
an analyst, which I found very moving, 
satisfying and difficult up to this date. 

IV: And rewarding, I suppose. 

CH: Yes. Wonderful patients. It was 
difficult because I worked in a province 
where, if you were a medical trained an-
alyst, the analysis was covered by the 
province insurance scheme, one hun-
dred percent, without limitations to fre-
quency or duration. Whereas all my pa-
tients had to pay me out of their wage. 
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προς το σχήμα ή τη διάρκεια. Ενώ οι δικοί 
μου ασθενείς έπρεπε να με πληρώνουν από 
το μισθό τους. 

ΙΒ: Συμβαίνει ακόμα αυτό;

CH: Με τους καινούργιος μου ασθενείς κάνω 
ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, δεν κάνω πλέ-
ον ψυχανάλυση. Δεν διαθέτω πλέον τον χρό-
νο, λόγω ηλικίας που είναι απαραίτητος για να 
ολοκληρώσω μία ανάλυση. 

ΙΒ: Φαίνεται ότι έχεις μια καλή ανάμνηση της εκ-
παίδευσής σου. Πιστεύεις ότι αυτή η παράδοση 
εκπαίδευσης θα πρέπει να συνεχισθεί ή θα πρέπει 
να υιοθετήσουμε τροποποιήσεις του εκπαιδευτι-
κού μας μοντέλου ώστε να προσαρμοστούμε στην 
νέα εποχή;

CH: Έχω εργαστεί για πολλά χρόνια σε αυτό 
το θέμα. Είμαι ακόμη ένας θιασώτης του πα-
λιού ενιαίου μοντέλου εκπαίδευσης, του 
Eitingon model, στο σημερινό σχήμα των τρι-
ών μοντέλων. Η δική μου ανάλυση και οι περι-
πτώσεις υπό εποπτεία ήταν τέσσερεις φορές 
την εβδομάδα. Μετά άρχισα να δέχομαι περι-
πτώσεις με τρεις φορές την εβδομάδα λόγω της 
μη ιατρικής προέλευσής μου. Συνέβαινε συχνά, 
όταν οι ασθενείς άρχιζαν να βιώνουν το όφε-
λος της ανάλυσης, ήθελαν περισσότερο. Ρω-
τούσαν αν θα μπορούσαν να έρθουν μία ή δύο 
φορές περισσότερο. Και έτσι, τελικά, οι περι-
πτώσεις μου ήταν τέσσερεις ή πέντε φορές την 
εβδομάδα. Αυτή ήταν η εμπειρία μου. Για μενα 
η συχνότητα έχει σημασία. Επιτρέπει μία με-
γαλύτερη ένταση στην προσπάθεια τόσο στην 
αναλυτική διαδικασία όσο και στην συνειρμική 
εργασία και στην μεταβίβαση. Για τους λόγους 
αυτούς υποστηρίζω με έμφαση την ανάγκη να 
διατηρήσει η IPA το Eitingon model και να μην 
το τροποποιήσει όπως σχεδιάζουν τώρα. Θα 
μπορούσα μόνο να λυπηθώ για τη μείωση των 
συνεδριών ανά εβδομάδα και πιστεύω ότι θα 
αποδυνάμωνε την IPA. 

IV: Is this still happening?

CH: Well, with my new patients, I’ m 
doing psychoanalytic psychotherapy with 
them. I do not any longer begin analytic 
cases. I am not of an age which guarantees 
the amount of time, that would be neces-
sary to complete the work. 

IV: It seems that you have a good memory 
of your training. 

Does it mean that this culture of train-
ing psychoanalysts should continue or 
should we adopt some modifications 
of the training models, so that we will 
adapt ourselves to the new era?

CH: I have a long history of working on 
this issue. I am still an inherent of the 
old universal model of training which is 
the Eitingon model, in the current three 
model type. 

You see, my own analysis and my three 
control cases were four times a week. Af-
terwards I began to take cases for three 
times a week because I was in this un-
equal economic environment. 

I found over and over again that when 
patients started to experience the bene-
fit of analysis, then they wanted more. 
They said: Can I come another time or 
another two times? And so, at the end, 
most of my analyses were four or five 
times a week. That has been my expe-
rience. For me there is a truth in that 
the frequency does matter. It allows for 
a greater intensity in the struggle, both 
in the analytic process itself, in the asso-
ciative work and also in the transference. 

For these reasons I strongly support 
the need for the IPA to sustain the Ei-
tingon model and not amend it as it is 
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Πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι σαν εμένα 
που έχουν τις ίδιες εμπειρίες και θέλουν να δι-
ατηρήσουν αυτό το μοντέλο. 

ΙΒ: Στην Ευρώπη είχαμε την πεποίθηση ότι η 
ψυχανάλυση άνθιζε στην Β. Αμερική λίγες δε-
καετίες πριν. Μετά άρχισε να υποχωρεί. Ποιες 
είναι οι αιτίες και ποια η θεραπεία γι’ αυτήν την 
κατάσταση;

CH: Αυτή είναι μία πολύ βασική και δύσκολη 
ερώτηση. Θεωρώ ότι η υποχώρηση της ψυ-
χανάλυσης, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, αλλά και στον Καναδά, είναι το απο-
τέλεσμα μιας αποτυχίας της ψυχανάλυσης η 
αποτυχία των ψυχαναλυτών αν θέλουμε να το 
δούμε έτσι. Όταν κάποιος υποφέρει από κα-
τάθλιψη ή κρίσεις πανικού που επηρεάζουν 
σοβαρά τη ζωή του, θα ζητήσει βοήθεια και 
αυτή η βοήθεια δεν προσφερόταν επαρκώς 
στην ψυχανάλυση στην Β. Αμερική. Ας πά-
ρουμε μία χειρουργική τεχνική που επιτρέπει 
σ' αυτούς που πάσχουν από σοβαρές ορθοπε-
δικές παθήσεις να αναρρώσουν χωρίς αρθρι-
τικές επιπλοκές. Ο κόσμος θα την αγνοούσε, 
δεν θα την λάμβανε υπ’ όψιν και θα συνεχί-
ζε με το παλιό τρόπο. Δεν νομίζω ότι θα συ-
νέβαινε κάτι τέτοιο. Οι ασθενείς θα το ζη-
τούσαν και οι γιατροί θα δίδασκαν ο ένας τον 
άλλον πώς να το κάνουν. Αυτό όμως δεν συ-
νέβη στην ψυχανάλυση, όχι γιατί η Β. Αμε-
ρική είναι πτωχή ή ο Καναδάς είναι πτωχός. 
Οι άνθρωποι μπορεί να πληρώσουν καλά. 
Υπάρχουν όμως πολλές εναλλακτικές προ-
σεγγίσεις. 

Πιστεύω ότι οι εναλλακτικές προσεγγίσεις 
έχουν δημοσιοποιήσει τα επιτεύγματά τους 
με πολύ πιο συνεκτικό τρόπο. Κάναμε κάτι 
παράξενο στην ψυχανάλυση όταν μπερδέψα-
με τη σημαία της εμπιστευτικότητας με την 
μη δημοσιοποίηση των επιτευγμάτων μας. 
Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό και να το 
κάνουμε μελέτες αποτελεμαστικότητας. Αρ-

now planned. So, I could only mourn 
reducing the frequency of the sessions 
per week and I think it will weaken the 
IPA. Because I think there are other peo-
ple like me who have this experience and 
they want to preserve it. 

IV: In Europe we have the impression that 
a few decades ago psychoanalysis was flour-
ishing in North America. Afterwards came 
the decline. What are the causes and what 
is the remedy for this ailment?

CH: That is a very fundamental and large 
question. I think that the decline, partic-
ularly in the United States, but it’s true 
in Canada also, is a result of the failure of 
psychoanalysis or failure of the psycho-
analysts if you want to put it that way. 
When people are struggling with depres-
sion or anxiety attacks that interferes seri-
ously with their lives, they will seek help. 
And, somehow, that help has not been 
sufficiently forthcoming in the prac-
tice of psychoanalysis in North Ameri-
ca. Imagine a surgical technique which 
enable people to recover without arthrit-
ic complications from serious bone in-
juries. People just disregarded it, didn’t 
bother with it, they just allowed it to 
go in the old way. I don’ t think that it 
would happen. People would be in de-
mand and doctors would teach each oth-
er how to practice it. Somehow in psy-
choanalysis this didn’ t happen. Part of 
that is not because the US is poor or Can-
ada is poor. People can pay well. There 
are alternatives, many alternatives. 

I think the alternatives have been much 
more rigorously publicized. We did a 
strange thing in psychoanalysis, which is, 
we confused confidentiality in psycho-
analysis and its importance with not ad-
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χίσαμε να το κάνουμε και είμαι αισιόδοξος γι’ 
αυτό. Αυτές οι μελέτες έχουν αρχίσει να δεί-
χνουν ότι η ψυχανάλυση είναι επωφελής και 
ότι ακόμη περισσότερο οι βελτιώσεις διατη-
ρούνται καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής έτσι, 
ώστε εάν συμβεί κάποια νέα κρίση στη ζωή αυ-
τού του ατόμου θα είναι σε θέση να ανταπο-
κριθεί πιο αποτελεσματικά, πιο σοφά, χωρίς 
υποχώρηση σε άγχος, κατάθλιψη ή αναβίωση 
νηπιακών αναγκών. Υπάρχουν ουσιαστικές δυ-
νατότητες που προσφέρει η ψυχανάλυση, σε 
όσους υποφέρουν από νεύρωση που δεν προ-
σφέρει η φαρμακοθεραπεία, η CBT, ή οι άλ-
λες θεραπείες. 

Δεν έχουμε παρουσιάσει επαρκώς στο κοινό 
τι είναι η ψυχανάλυση και τι μπορεί να κάνει. 
Αλλά και πέραν αυτού θέλουμε να κάνουμε την 
ψυχανάλυση καλύτερη. 

ΙΒ: Τι σημαίνει να κάνουμε την ψυχανάλυση κα-
λύτερη;

CH: Σημαίνει να φέρουμε πραγματικές και 
σταθερές λειτουργικές αλλαγές στη ζωή ενός 
άλλου ανθρώπου. Πρέπει να βελτιώσουμε την 
εκπαίδευση μας, δεν μπορούμε να την χαλα-
ρώσουμε. Πρέπει να τροποποιήσουμε την εκ-
παίδευσή μας, να την κάνουμε πιο κατάλλη-
λη και να έχουμε περισσότερους υποψηφίους 
διότι αλλιώς δεν θα έχουμε ψυχαναλυτές να 
κάνουν αποτελεσματική ψυχανάλυση. Πρέπει 
να είμαστε ικανοί να κάνουμε αποτελεσματι-
κή ψυχανάλυση, πρέπει να έχουμε το εκπαι-
δευτικό σύστημα που καθιστά τους ανθρώπους 
ικανούς να κάνουν αυτό. Είναι δύσκολο. Δεν 
πιστεύω ότι θα μας σώσει το Eitingon model. 
Αυτό που κάνει είναι να παρέχει ένα πλαίσιο 
αναφοράς. Πρέπει να είμαστε πραγματικά κα-
λοί ως δάσκαλοι, πρέπει να είμαστε σίγουροι 
ότι οι άνθρωποι που αποφοιτούν είναι έτοι-
μοι να κάνουν αποτελεσματική ψυχανάλυση. 
Η δημοσίευση επιστημονικών μελετών αποτε-
λεσματικότητας πρέπει να συμβαδίζει με βελ-

vertising our achievements. We have to 
stop doing that and we have to begin do-
ing outcome studies and we started doing 
it and I am hopeful because of it. These 
studies are now beginning to show that 
psychoanalysis is ameliorative and more-
over the improvements are preserved over 
the life of the individual because, if an-
other crisis happens in the life of that 
individual, they are able to deal with it 
more effectively, more wisely, without 
having to retreat into anxiety, depression 
or the revival of infantile needs. So, there 
are really important benefits that psycho-
analysis has to offer to people who suffer 
from neurosis, not offered by medication, 
by CBT, by the other options that people 
have. There are a lot of different psycho-
therapies. We have not adequately rep-
resented to the public what psychoanal-
ysis is and what it can do for the people 
suffering from neurosis. But even beyond 
that we have to do psychoanalysis better. 

IV: What does it mean to do psychoanal-
ysis better?

CH: It means actually to bring about real 
and stable functional changes in the life 
of another person. We have to improve 
our training, we can’t ease out of it. We 
have to modify our training, to make it 
more congenial and get more candidates 
because, otherwise we are not going to 
have psychoanalysts to conduct effec-
tive psychoanalysis. We have to be able 
to conduct effective psychoanalysis, we 
need to have our training which enables 
people to do that. It’s hard. I don’t think 
that the Eitingon model, will save us. All 
it does is to provide a frame of reference. 
We have to really be good as teachers, we 
have to be sure that people who gradu-
ate are able to go out and do effective 
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τιώσεις στην εκπαίδευσή μας. Νομίζω κάτι 
πήγε λάθος στον Καναδά και στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες. 

ΙΒ: Θα έλεγες κάτι παραπάνω γι’ αυτό; Πιστεύ-
εις ότι κάτι είναι λάθος με την ουσία, με τις εσω-
τερικές αξίες της εκπαίδευσής μας;

CH: Για να αναλυθείς πρέπει να σχηματίσεις 
μία εξιδανικευμένη ταύτιση με τον αναλυτή 
σου. Αυτός ο αναλυτής πρέπει να καταλά-
βει στην μεταβίβαση τη θέση που είχαν οι 
γονείς που κάποτε αγαπούσες, εμπιστευό-
σουν ή μισούσες. Υπήρχε μία περίοδος στην 
οποία οι γονείς λειτουργούσαν ως βοηθητι-
κό Εγώ. Αυτή η μεταβίβαση, η οποία είναι 
σε μία πρώτη προσέγγιση θετική, μπορεί να 
εξαπατήσει τόσο τον αναλυτή όσο και τον 
αναλυόμενο και να οδηγήσει σε μία αποτυ-
χία να αναλυθεί το αμφιθυμικό υπόστρωμά 
της. Όταν συμβαίνει αυτό, η θεωρία που ο 
αναλυόμενος θεωρεί ότι υιοθετεί ο αναλυτής 
του γίνεται η θεωρία που ο ίδιος θα έχει ως 
μία ιδεολογία, ένα ιδεώδες. Τότε χάνουν το 
ουσιαστικό και ο αναλυτής δεν θα είναι σε 
θέση να ανοίξει τον εαυτό του σε μία αντι-
στοιχία με αυτό που συμβαίνει στον ασθε-
νή αλλά θα στηριχθεί στις προεπιλεγμένες 
ιδέες. Πρέπει να επιτρέπουμε στους ασθε-
νείς κατά την εφαρμογή των ελεύθερων συ-
νειρμών να αμφισβητούν τις πιο πολύτιμες 
ιδέες μας. 

ΙΒ: Εάν αντιλαμβάνομαι σωστά υποστηρίζεις ότι 
οι περισσότερες διδακτικές αναλύσεις δεν πηγαί-
νουν όσο βαθιά θα έπρεπε. Ναρκισσιστικές μετα-
βιβάσεις παραμένουν ανεπεξέργαστες και πολλοί 
αναλυόμενοι στο τέλος της εκπαίδευσής τους υι-
οθετούν μία αναλυτική ταυτότητα, η οποία είναι 
περισσότερο ιδεολογικά προσανατολισμένη και 
στηρίζεται λιγότερο σε μία εις βάθος γνώση της 
ανθρώπινης ψυχής. 

CH: Ένα μεγάλο μέρος της επιστημολογίας 
που διδάσκεται στα περιοδικά μας, λέει ότι 

psychoanalysis. The publication of sci-
entific outcome studies has to go hand 
in hand with improvements in our train-
ing. I think, something went wrong in 
the United States and Canada. 

IV: Could you say something more about 
it. Do you think that something is wrong 
with the essence, with the intrinsic values 
of our training. 

CH: In order to be analyzed you have to 
form an idealizing identification with 
your analyst. You have to put that ana-
lyst in the transference in the place of the 
parents that one loved, trusted and hat-
ed. There was a period in which the par-
ents acted as an auxiliary ego. That trans-
ference, which is on the surface positive, 
can deceive both analyst and analysand to 
a failure to analyse the ambivalent under-
pinnings of it. When that happens, the 
theory that the analysand thinks his an-
alyst holds is going to be the theory that 
s/he will hold as an ideology, as an ideal. 
Then they can miss out on what is essen-
tial, so that the analyst will not be able to 
open himself to a correspondence with 
what is actually going on within the pa-
tients and not foist on his preferred ideas. 
One has to allow the patient in the free 
association process to call in question 
your own most valued received ideas. 

IV: If I understood you correctly you are 
saying that most of the training analyses 
don’t go as deep as they should. Narcissistic 
transferences remain unresolved and many 
candidates at the end of their training as-
sume an analytic identity which is more 
ideologically oriented and less based on an 
in –depth knowledge of the human psyche. 

CH: A lot of the epistemology that gets 
taught in our journals says that that is the 
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έτσι είναι, αλλά δεν είναι έτσι. Παραπλανήθή-
καμε, χάσαμε τον δρόμο μας στην ψυχανάλυ-
ση. Υπάρχουν πολλοί ικανοί ψυχαναλυτές που 
κάνουν υπέροχη δουλειά. Μιλάμε για μια μεγά-
λη τάση, η οποία, περισσότερο ή λιγότερο γο-
νάτισε την ψυχανάλυση, την έφερε σ’ ένα τέ-
τοιο σημείο ώστε να σκεφτόμαστε εάν πρέπει 
να μειώσουμε τα standards μας ώστε να προ-
σελκύσουμε κόσμο. Θέλουμε εκπαιδευόμενους 
που έρχονται στη διδακτική ανάλυση γιατί εί-
ναι δύσκολη και η αλήθεια είναι ότι η ψυχανά-
λυση είναι ένας σκληρός κλάδος, είναι δύσκο-
λο να την ασκήσεις καλά. 

ΙΒ: Ας μιλήσουμε τώρα για τη θητεία σου ως προ-
έδρου της IPA. Πώς θυμάσαι αυτά τα τέσσερα χρό-
νια της ζωής σου; Τι πρόσφερες, τι ήθελες να προ-
σφέρει και για κάποιον λόγο δεν έγινε;

CH: Δύο βασικά θέματα. Πρέπει να εργα-
στούμε για την αναστήλωση της κλασικής ψυ-
χανάλυσης, έτσι ώστε όταν μιλούμε στο κοινό, 
να μιλούμε για την πιο αξιόπιστη γνώση που 
διαθέτουμε σήμερα ως αναλυτές από την κλι-
νική μας εμπειρία. Όταν έχεις ψυχαναλυτική 
γνώση διηρεμένη σε σχολές σκέψης, οι οποί-
ες δεν διαφέρουν μόνο η μία με την άλλη σε 
κρίσιμα σημεία αλλά αντιμάχονται και η μία 
την άλλη, όταν στα συνέδρια έχεις αντιπρο-
σώπους των διαφορετικών σχολών να πολε-
μούν ο ένας τον άλλο, χάνουμε την διερευνη-
τική μας κατεύθυνση. Χάσαμε το πνεύμα της 
αναζήτησης. 

Το δεύτερο θέμα είναι ο σχετικισμός. Ο συνά-
δελφος μας Widlocher έγραψε ένα άρθρο στο 
οποίο υποστηρίζει ότι η ψυχανάλυση μπορεί 
να παρουσιάσει μόνο ιδέες, δεν μπορεί να τις 
ελέγξει. Λοιπόν, αν δεν μπορείς να ελέγξεις τις 
ιδέες, τότε πως γνωρίζεις εάν ό,τι σκέφτεσαι 
είναι σωστό ή λάθος. Εάν δεν υπάρχει κάποια 
αντικειμενική δυνατότητα ελέγχου, εάν μόνο 
μπορείς να παρουσιάσεις αυτά τα πράγματα, 
τότε μπορεί να έχουμε μία πλάνη της λογι-

way it is, but it’s not. We’ve gone astray, 
we lost our way in psychoanalysis. I think 
that there are a lot of fine analysts who 
are doing excellent work. We are talking 
about a large trend, which has brought, 
more or less, psychoanalysis to its knees, to 
a point where we are thinking we should 
reduce our standards so as to attract peo-
ple. We want candidates who come to 
training analyses because it’s hard and the 
fact is that psychoanalysis is a tough disci-
pline, it’s hard to practice well. 

IV: Now, let’s talk about your tenure as the 
president of the IPA. What is your recol-
lection of this four-year period of your life. 
What did you offer, what did you want to 
offer and for some reason you didn’t. 

CH: Two basic things. One was to work 
towards the restoration of what one 
could call mainstream psychoanalysis so 
that when we talk to the public we are 
talking about the most reliable body of 
knowledge currently available to analysts 
from their clinical experience. When you 
have psychoanalytic knowledge divided 
up into schools of thought, which are 
not only inconsistent with each other on 
crucial points but quarrel with each oth-
er, where scientific meetings are made 
in which you have different spokesmen 
from different schools quarreling, we lose 
our inquiry. You are defending positions, 
you are not inquiring into the evidence. 
We have lost that spirit of inquiry. 

The second part refers to relativism. Our 
colleague Widlocher wrote a paper in 
which he said that psychoanalysis can only 
illustrate ideas, it can’t test them. Well, if 
you can’t test the ideas, how do you know 
whether what you are thinking is correct 
or incorrect. If there is no independent 
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κής που δημιουργείται απ’ αυτήν την σκέ-
ψη και δεν έχουμε ικανοποιητική επιστημο-
νική σκέψη. 

Προσπάθησα λοιπόν να δημιουργήσω ομάδες, 
οι οποίες από διαφορετική θεωρητική θέση θα 
άκουγαν το κλινικό υλικό και θα έβλεπαν τι 
θα κατανοούσαν από αυτό. Η ιδέα μου ήταν 
ομάδες να σπουδάζουν διαφορετικές θεωρί-
ες και επίσης να μελετούν πώς θα έχουμε μία 
αξιόπιστη κλινική απόδειξη σε τι μία θεωρία 
είναι καλύτερη από μία άλλη θεωρία. Δεν πι-
στεύω στην απόλυτη αλήθεια με κεφαλαίο Α 
αλλά στη πιο πιθανή, την πιο αξιόπιστη που 
έχουμε. Αυτή η εργασία έχει προχωρήσει και 
συνεχίζεται, δηλαδή η μελέτη των διαφορετι-
κών θεωριών, ποια είναι τα στοιχεία συνοχής 
τους και ποιες είναι οι ασυνέχειές τους, που 
μπορείς να τις ενοποιήσεις και που δεν μπο-
ρείς. Αυτή η εργασία εξελίσσεται αργά, κυρί-
ως στην Β. Αμερική αλλά υπάρχουν και ενδι-
αφερόμενοι στην Ν. Αμερική. Το άλλο μέρος, 
η κλινική εργασία εξελίσσεται πολύ καλά υπό 
τον τίτλο «ελέγχοντας ερμηνείες και θεωρίες». 
Αυτό έδειξε ότι άνθρωποι διαφορετικής θεω-
ρητικής προέλευσης θα δουν το ίδιο πράγμα. 
Προσεγγίζουν το θέμα με συμπάθεια αλλά και 
κριτική διάθεση και διερωτώνται τι είναι αξι-
όπιστο στην κλινική παρατήρηση και τι δεν 
είναι. Θεωρώ ότι οι αναλυτές αυτοί μπορούν 
να συνεργαστούν και να προχωρήσουν σε ση-
μαντικές κλινικές παρατηρήσεις οι οποίες θα 
εξετάσουν διαφορετικές θεωρητικές ιδέες. 

Αυτά με ώθησαν να διεκδικήσω την προ-
εδρία της IPA, επιπρόσθετα φυσικά με την 
αναπόφευκτη ναρκισσιστική συμμετοχή, την 
οποία δεν αρνούμαι. Φυσικά είμαστε πολιτι-
σμένα ζώα και ο ναρκισσισμός είναι κάτι ση-
μαντικό, είναι μη υποκείμενος στη βούληση 
με τους όρους της προηγούμενης συζήτησής 
μας. Ήθελα να εργάζομαι στη βάση, ήθελα 
να συμμετέχω στην κάθε εταιρεία στο μεγα-
λύτερο δυνατό βαθμό. 

test of it, if you can only illustrate all these 
habits, a fallacy of logic generated by this 
kind of thinking could occur and this is 
not adequate scientific thinking. 

I wanted also to create groups that from 
different theoretical positions would lis-
ten to clinical material and see what they 
thought of it. So, my idea was to have 
groups studying different theories but 
also studying how to get at reliable clin-
ical evidence for what theory is better 
than another theory. I don’t think about 
absolute truth with a big capital T but 
the most probable, the most reliable we 
have. That work has gone forward, it is 
still continuing. The study of alternative 
theories, inquiring into where their con-
sistencies are and where their inconsis-
tencies are, where you can integrate ap-
parently different theories and where you 
cannot. That process of work is going on 
very slowly, largely in North America, 
but people also in South America are in-
terested. The other part, the clinical part 
is going ahead very well, which is called 
testing interpretations and theories. That 
has shown that people from different 
theoretical persuasions will see the same 
thing. They can look sympathetically but 
critically and inquire into what is reliable 
in clinical observations and what is not 
so reliable. I think that these analysts can 
come together and start to get significant 
clinical observations that will test alterna-
tive theoretical ideas. 

That was the things that made me de-
cide to run for president of the IPA in 
addition to the inevitable narcissistic one 
that I don’t deny I have. 

Of course we are more or less civilized 
animals and narcissism is quite some-
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Οι συνάδελφοι τότε θα αρχίσουν να αναπτύσ-
σουν εντός της δικής τους εργασίας μία μέθο-
δο αξιολόγησης των δικών τους ερμηνειών ως 
προς αυτό που συμβαίνει στη συνέχεια στην 
ανάλυση, τι συμβαίνει στη μεταβίβαση, στους 
συνειρμούς. Όταν οι ερμηνείες κάποιου επικυ-
ρώνονται, οι λάθος ερμηνείες απορρίπτονται, 
τότε ο αναλυτής αυτός θα είναι σε θέση να 
ελέγξει την αξιοπιστία της θεωρίας και αυτό 
ήταν ο βασικός στόχος μου. Ο άλλος ήταν η 
συγγενής περίπτωση και η απήχησή μας στο 
κοινό. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τι μπο-
ρούμε να κάνουμε. Δεν το κάναμε αυτό τόσο 
καλά, και ήλπιζα ότι η IPA θα το προωθού-
σε με συγκροτημένο τρόπο στη βάση τοπικών 
πρωτοβουλιών. Ορισμένα από αυτά τα προ-
γράμματα εξελίσσονται αλλά δεν είμαι σίγου-
ρος ότι η καινούργια διοίκηση το παρακολου-
θεί πολύ στενά. 

ΙΒ: Η τελευταία ερώτηση αφορά την Ελλάδα. Θυ-
μόσαστε τη σύγκρουση στην Ελλάδα λίγα χρόνια 
πριν ως προς την προσπάθεια να γίνει δεκτή στην 
IPA μία εταιρεία ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας 
απ’ ευθείας, συνολικά, ως προσωρινό μέλος. Γνω-
ρίζουμε σήμερα πως εξελίχθηκαν τα πράγματα και 
το τελικό αποτέλεσμα. Ήσασταν τότε πρόεδρος 
της IPA. Ποια ήταν η εντύπωσή σας, τι σκεφθή-
κατε όταν αντιμετωπίσατε την περίπτωση;

CH: Δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες, ούτε 
τις προσωπικές σχέσεις που ενδεχομένως 
συμμετείχαν αλλά αυτό που κατάλαβα ήταν 
ότι το γκρουπ αυτό –ο Jorge Canestri ήταν ο 
υπεύθυνος για τα νέα γκρουπ τότε και ήταν 
πολύ ικανός– ήθελε να γίνει δεκτό στην IPA 
κατ’ ευθείαν, χωρίς να γίνει πρώτα ένα study 
group. Υπάρχει μία διαδικασία που είχα πεί-
σει την IPA να δεχθεί όταν ήμουν πρόεδρος 
επιτροπής για τα νέα γκρουπ. Ήμουν ο πρώ-
τος πρόεδρος της επιτροπής και είχα εισα-
γάγει έναν όρο που ονομαζόταν «λειτουργι-
κά ισοδύναμα». Έπεισα την IPA να το κάνει 
αυτό και για τα νέα γκρουπ στην Αμερική και 

thing, it’ s involuntary in terms of our 
earlier discussion. I wanted to be grass-
roots, I wanted to be engaged within 
each society as far as possible. 

The people will then begin to develop 
within their own practice a sense of eval-
uating their own interpretations against 
what happens next in the analysis, what 
happens in the transference, what hap-
pens in the associations. When one’s in-
terpretations are validated, the falsified 
interpretations should be dropped out, 
they then begin to be suitable for test-
ing a theory and that was the major ob-
jective I had. The second one though is 
the companion case and the outreach. 
We have to let the world know what we 
can do. And we haven’t been doing that 
that well and I was hoping that the IPA 
could serve by sharing successful out-
reach programs initiated locally. Some 
of them have been going on but I am not 
sure that the new administration has fol-
lowed it up very much. 

IV: The last question of our discussion is 
about Greece. 

I think you remember the quarrel that took 
place in Athens some years ago about a pro-
posal to accept a society of psychoanalytical 
psychotherapy as a whole directly as a provi-
sional society of the IPA. We know how things 
developed and what was the end result. You 
were then president of the IPA. What was 
your impression, what did you think when 
you were confronted with this issue. 

CH: Well, I don’t understand all of the 
complexities, of the personal relation-
ships and so on that were going on but 
what I understood was that this group 
–Jorge Canestri was the head of new 
groups at that time, he was very good to 
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για εκείνα στην ανατολική και κεντρική Ευ-
ρώπη. Είναι δυνητικά επικίνδυνο αλλά πρέ-
πει να έχεις μία πολύ καλή διαδικασία ελέγ-
χου και αξιολόγησης και αυτό ήταν κάτι που 
δούλευε πολύ καλά όταν είχα την υπευθυ-
νότητα. Είχα εξαιρετικούς συναδέλφους και 
αυτοί θα δέχονταν κάποιον που είχε αναλυ-
θεί από μη διδακτικό αναλυτή της IPA και 
μη μέλος της IPA και είχε κλινική εμπειρία 
και μελέτη, θα τον δέχονταν εάν μπορού-
σαν να πείσουν μία επιτροπή από διακεκρι-
μένους αναλυτές ότι ήταν λειτουργικά ισο-
δύναμος με ένα μέλος της IPA όσον αφορά 
στην κατανόηση της ψυχανάλυσης και στην 
δυνατότητά τους να την ασκήσουν. Αυτό το 
γκρουπ στην Ελλάδα ήθελε να ανακηρυχθεί 
κατ’ ευθείαν σε μέλος της IPA χωρίς να πε-
ράσει πρώτα από τη διαδικασία του study 
group ή από τα ειδικά προγράμματα που 
ετοιμάσαμε για την ανατολική Ευρώπη και 
εφαρμόσθηκαν στα εκεί ινστιτούτα. Πάντα 
ευνοούσα τον προσεταιρισμό ικανών ανθρώ-
πων στην IPA αλλά αυτοί δεν ανταποκρίνο-
νταν σε αυτά τα κριτήρια. Προσωπικά δεν 
είχα την εντύπωση –και ο Jorge Canestri που 
τους ήξερε καλύτερα ήταν της ίδιας γνώμης– 
ότι ήσαν εξαιρετικά ικανοί για κάποιο είδος 
αυτόματης αποδοχής, δεν συμπλήρωναν τα 
κριτήρια για προσωρινό μέλος. Έπρεπε να 
κάνουν ένα study group ή να ακολουθήσουν 
την άλλη μέθοδο. 

Η Ελλάδα είχε μια δύσκολη περίοδο μετά 
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και κατά τη 
διάρκεια του πολέμου. Αλλά η ψυχανάλυ-
ση δεν είχε τη μοίρα που είχε στην περίο-
δο των ναζί ή στις χώρες του σιδήρου πα-
ραπετάσματος – μετά τον πόλεμο. Δεν ήταν 
σαφές εάν αυτό το γκρουπ είχε την εξουσι-
οδότηση, το προνόμιο να εκπαιδευτεί το-
πικά από ανθρώπους στην Αθήνα. Υπήρχε 
όμως ένα ινστιτούτο στην Αθήνα. Θα μπο-
ρούσαν να είχαν εκπαιδευτεί στο ινστιτού-

work with, very, very able– wanted to 
be admitted directly to the IPA without 
first being a study group. 

There is a procedure which I had per-
suaded the IPA to accept when I was 
chair of the international new groups. I 
was the first chairman of that commit-
tee and I have introduced a notion called 
“functional equivalent”. And I persuad-
ed the IPA to apply functional equiva-
lents not only as I have done in the US 
for the new groups there but for east-
ern European and central European so-
cieties as well. It’ s a potentially danger-
ous thing but you have to have a very 
good examination and evaluation pro-
cess and that was something which was 
working very well when I had the re-
sponsibility. I had really outstanding 
people and they would accept someone 
being analyzed by someone who wasn’t 
a training analyst of the IPA and not a 
member of the IPA and would get oth-
er clinical experience and reading and 
studying, they would accept him if they 
could persuade a committee of top-
notch analysts that they were function-
ally equivalent to a member of the IPA in 
terms of understanding of psychoanaly-
sis and their ability to practice it. This 
group in Greece wanted to leap directly 
into membership of the IPA without go-
ing through either the study group pro-
cess or the special program that we have 
developed for eastern Europe and was 
eventually institutionalized in the east 
European institutes. I always have been 
sympathetic about getting qualified peo-
ple to join the IPA but they were not. 
I didn’t have the impression personally  
–Jorge Canestri who would have got to 
know them much better than I did was 
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το στην Αθήνα. Καταλαβαίνω ότι δεν ήθε-
λαν να το κάνουν αυτό, να εμπλακούν στις 
διχογνωμίες μεταξύ του γαλλικού μοντέλου 
και του μοντέλου Eitingon. To αναγνωρίζω 
αυτό, όμως έπρεπε να αξιολογηθούν ως κά-
ποιοι που εργάζονται σκληρά για να γίνουν 
μέλη. Τελικά δεν ήθελαν να το κάνουν. Λυπά-
μαι που απογοητεύτηκαν αλλά δεν μπορού-
σαμε να δεχθούμε το αίτημά τους για να γί-
νουν άμεσα μέλη της IPA. Είμαι περίεργος τι 
έκαναν από τότε;

ΙΒ: Όσο γνωρίζω δεν ήθελαν να αξιολογηθούν 
ούτε ατομικά ούτε συλλογικά. Αυτό ήταν το τε-
λικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. 

Ευχαριστώ γι’ αυτήν τη συζήτηση που θεωρώ 
ότι έθιξε σημαντικά θέματα για το παρόν και 
το μέλλον της ψυχανάλυσης. 

Βιβλιογραφική αναφορά: Βαρτζόπουλος, Ι. (2017). 
Συνομιλία με τον Charles Hanly. Οιδίπους 17: 6-26. 

not impressed either– that they were top 
qualified for some kind automatic ad-
mission, they were not qualified to be a 
provisional society. They would have to 
do a study group or go through the oth-
er method. 

Greece had a very hard time after the sec-
ond world war and during the war. But 
there wasn’t the impression of psycho-
analysis there that existed during the Na-
zis and then in the iron curtain countries 
after the war. It was dubious whether this 
Greek group had the entitlement, the 
privilege of being trained locally by peo-
ple in Athens… there was an institute 
right in Athens. They could be trained 
in the institute in Athens. I knew from 
the long history of the sight-visit com-
mittee about the deep conflict within 
the Athens’s society. I understand that 
they didn’t want to do that, that they 
didn’t want to get caught in the grip of 
the French model or the Eitingon mod-
el. I understood that but they still had to 
qualify, they had to be evaluated as peo-
ple who work hard for their membership. 
They ultimately didn’t want to do that. I 
am sorry that they were disappointed but 
we couldn’t accept their demand for im-
mediate membership of the IPA. I am cu-
rious how they made out since. 

IV: As far as I know they didn’t want to be 
evaluated neither individually nor as a so-
ciety. This was the end result of this process. 

I am thankful to you for this discussion 
which I hope tackled important issues re-
garding current and future psychoanalysis. 
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Η Περίπτωση της Ισμήνης

Η κυμαινόμενη χροιά της γυναικείας φωνής στο τηλέφωνο πάλευε να δια-
τηρήσει στον εκπεμπόμενο λόγο τα χαρακτηριστικά του ελέγχου. Τον χα-
μηλό τόνο και την επιτηδευμένη γλυκύτητα, διέκοπτε η προσπάθεια της 
αναπνοής να ανακόψει την ανάγκη εξόδου του αναστεναγμού, που μο-
χθούσε να παρασύρει τις αγωνιώδεις προσπάθειες προς ανασύνταξη ενός 
ευαίσθητου ανθρώπου που αντιμετωπίζει ψύχραιμα ένα επικείμενο, δύ-
σκολο γεγονός. Η αίσθηση του επείγοντος βρισκόταν συνεχώς υπό δια-
πραγμάτευση, στα λιγοστά λεπτά της τηλεφωνικής συνομιλίας. Η εικόνα 
συμπλήρωσε τη νεανική εντύπωση της φωνής σμιλεύοντας την ισχνή μορ-
φή μιας νέας γυναίκας, με μακριά μαλλιά και την ελάχιστη καλλωπιστική 
φροντίδα που άρμοζε στην κοινωνική της θέση. Η νεανικότητα της φω-
νής δεν ανταγωνιζόταν την παραμελημένη ένδυση, αντίθετα συμπλήρωνε 
την κυριαρχούσα αθωότητα. Η γλυκιά μορφή που με κοιτούσε μέσα από 
τα μεγάλα της μάτια προσπαθούσε να περιγράψει τον εαυτό της σοβαρά, 
ειλικρινά και λακωνικά. Διαφαινόταν η αίσθηση του κινδύνου να μακρη-
γορήσει φλύαρα και περιττά. Ίσως και η συντηρητική νότα της ένδυσης 
είχε την ίδια σκοπιμότητα, να δεσμεύσει την αδάμαστη παιδικότητα που 
θα μπορούσε να κινήσει την αυστηρότητα των ενηλίκων. «Η κατάσταση 
της απαιτούσε επείγουσα φαρμακευτική αντιμετώπιση. Η διάγνωση ήταν 
εύκολη, υπήρχε ιστορικό κατάθλιψης, ένα προηγούμενο επεισόδιο την πε-
ρασμένη δεκαετία, που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με ολιγόμηνη αντικα-
ταθλιπτική αγωγή. Τον τελευταίο καιρό αδυνατούσε να συμπληρώσει τις 
αναγκαίες ώρες ύπνου, το άγχος της ήταν συνεχές και η επάρκεια στην 
εργασία και στις ποικίλες υποχρεώσεις της κινδύνευε». Έκαμε μια μικρή 
παύση, εισέπνευσε βαθιά κοιτώντας προς το πάτωμα και ύστερα προς το 
μέρος μου, προκειμένου να μετρήσει στην έκφρασή μου την έκταση της 

Σ.τ.Ε.: Ο Απόστολος Βαλτάς (avaltas@otenet. gr) είναι ψυχίατρος και ψυχαναλυτικός 
ψυχοθεραπευτής. 
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διερευνητικής μου διάθεσης. «Δεν ήξερε ούτε, αν έπρεπε ούτε, αν ήθελε 
να πει περισσότερα». Αιφνίδια συνέχισε αναφέροντας τις ονομασίες των 
φαρμάκων και τις δόσεις τους που είχε λάβει στο παρελθόν. Στην ερώτη-
ση αν είχε τη δυνατότητα αιτιολόγησης του καταθλιπτικού της ιστορικού, 
απάντησε: «Υπήρχαν αιτίες ξεκάθαρες και σοβαρές. Αφορούσε το διαζύ-
γιο από τον πρώτο μου ατυχή γάμο. Η αυξημένη ευθύνη και η προδοτι-
κή αδυναμία μου με οδήγησαν στην κατάρρευση. Και τώρα χρόνια πολ-
λά έχουν περάσει αλλά πάλι νοιώθει ανήμπορη καθώς η σχέση με τον νυν 
σύζυγο της νιώθει πως πηγαίνει απ’ το κακό στο χειρότερο – έχει σχεδόν 
καταστραφεί. Όμως είναι άραγες αναγκαίο να μιλήσει γι’ αυτά; Στο πα-
ρελθόν, η ψυχίατρος που αντιμετώπισε την αντίστοιχη κρίση της είχε συ-
ζητήσει μαζί της το ενδεχόμενο της ψυχοθεραπείας. Είχε αντιδράσει αρνη-
τικά τότε καθώς φοβόταν πως θα νιώσει εκτεθειμένη. Τώρα πιστεύει πως 
ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος καθώς στην δική της έκθεση προστίθεται η 
έκθεση του συζύγου της». Με κοίταξε ανήσυχα προσπαθώντας να διαβά-
σει στο βλέμμα μου την ικανότητα μου να τηρώ το απόρρητο. Έδειξε μια 
μικρή ικανοποίηση στη σιωπή μου, μα δυσκολευόταν να επεκταθεί. Σιώ-
πησε. – Θέλετε να μου πείτε περισσότερα για εσάς;

Τον τελευταίο καιρό τη ζωή της χαρακτηρίζει η ανηδονία παρόλο που εξω-
τερικά όλα φαίνονται καλά. Όταν ένα ζευγάρι φτάσει στην απιστία φταίνε 
πάντα και οι δυο. Πάντοτε φοβόταν πως δεν είναι επαρκής στην ερωτική 
της έκφραση. Ο άντρας της είναι ένας καλός σύζυγος αλλά έχει τις αδυ-
ναμίες του και αυτή δεν πρόσεξε όσο έπρεπε. Νιώθει ένοχη μα και ταυτό-
χρονα οργισμένη μαζί του. Κάποιες ώρες δεν καταφέρνει να παραμερίσει 
τον πόνο της και φτάνει μέχρι την απόγνωση. Η εικόνα του τη στιγμή της 
τραγικής αποκάλυψης της προδοσίας του έχει κολλήσει στη σκέψη της ως 
μια παράσταση απόλυτης καταστροφής. Δεν ξέρει αν η ζωή της έχει νό-
ημα χωρίς εκείνον, μα της είναι εξίσου αδύνατο να σκεφτεί πως θα μπο-
ρούσε να ξεπεράσει τον πόνο της και να είναι ξανά μαζί του. Αδιέξοδο.  
Μιλώντας γι’ αυτά νιώθει λίγο καλύτερα, μα ίσως και αυτό είναι λάθος για-
τί η ευχαρίστησή της έχει τη γεύση της εκδίκησης, μιλώντας μου για τις 
πράξεις του, τον προδίδει και κείνη. Η σχέση τους άρχισε σχετικά νωρίς 
μετά το διαζύγιό της και προχώρησε επίσης ταχύτατα. Αυτές οι σχέσεις 
είναι που κινδυνεύουν περισσότερο. Μα την συντροφεύει σε όλη σχεδόν 
την ενήλικη ζωή της. Η ζωή εξελίσσει πάντοτε και τις δυο πλευρές. Μή-
πως η μονομερής εξέλιξη είναι μοιραία για το μέλλον μιας σχέσης; Οι σχέ-
σεις έχουν διαρκείς απαιτήσεις. Νιώθει πως δεν μπορούσε να ανταποκρι-
θεί στις ανάγκες του συζύγου της. Είναι αυτό μια φυσιολογική έκφραση της 
μακροβιότητας της σχέσης ή της παλιάς της άσβεστης κατάθλιψης; Γιατί 
ενώ όλα φαινομενικά πήγαιναν καλά αυτή ένιωθε δυστυχισμένη; Το βλέμ-
μα της βυθίζεται πλέον μόνο στο χαλί, δάκρυα τρέχουν στις παρειές της 
τα οποία σκουπίζει βιαστικά και η διάθεση μου έρχεται τότε και πάλι στο 
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προσκήνιο. Είμαι από αυτούς που δίνουν φάρμακα ή από αυτούς που μι-
λούν; Η ψυχανάλυση ζητά αλλαγές. Είναι εφικτές αυτές οι αλλαγές; Είναι 
επώδυνες; Θέλει να κάνει αυτό που πρέπει, αν και της φαίνεται πολύ δύ-
σκολο. Δεν ξέρει αν είναι σωστό όλα αυτά που αφορούν το άβατο του οί-
κου να συζητούνται ή το επιβάλλει η ανάγκη μιας αναξιοπρεπούς αδυναμί-
ας. Πόσο καιρό θα διαρκέσει η ψυχανάλυση; Τι ακριβώς πρέπει να κάνει; 
Θα είναι μια καλή αναλυόμενη; Εγώ τι περιμένω από εκείνη;

Τον χρόνο μέχρι την επόμενη συνάντησή μας διέκοψε η επείγουσα κλήση 
της με το μήνυμα πως η κατάστασή της χειροτέρεψε, μέχρι που έχει κατα-
φύγει σε λήψεις μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλης, πρακτική άγνωστη γι’ αυ-
τήν μέχρι τούδε. Ακούγοντάς την, ένιωσα ταραχή από το γενικευμένο και 
ανεξέλεγκτο άγχος της που παίρνει διάφορες μορφές. Το ιστορικό της και 
το αρχικό αίτημα έδειχνε την ανάγκη μιας χρήσης αντικειμένου αποφόρτι-
σης οδηγώντας με σε σκέψεις περί μη ανάληψής της ή αντιμετώπισής της 
εξ ολοκλήρου φαρμακευτικά. Αυτή ήταν η μια πλευρά της επιθυμίας της. 
Όμως εν συνεχεία σκεπτόμενος την εν θερμώ κλήση της κατάφερα να πα-
ραμερίσω την ταραχή μου σκεπτόμενος πως έτσι δυναμικά και υποχρεωτι-
κά, μέσω της εσπευσμένης ανάγκης για συνάντηση μαζί μου νωρίτερα από 
το προκαθορισμένο, επέβαλλε στον εαυτό της την αναλυτική συχνότητα 
που εγώ πρότεινα. Ήμουν αντιμέτωπος με έναν ψυχισμό που δεν παραι-
τείται αλλά αγωνίζεται μαχητικά και σε αυτό συνάδει η χρονική απόστα-
ση της πρώτης μας συνάντησης από το πρόσφατο τραύμα (περίπου τρεις 
μήνες). Η αναζήτηση της βοήθειας ως μια στοματική παλινδρόμηση μέσω 
αντικαταθλιπτικών χαπιών ή αλκοόλης φαίνεται πως έρχεται ως ανάγκη 
αποφόρτισης μετά από αγώνα σε διάφορα επίπεδα ψυχικής οργάνωσης 
πριν καταλήξει στο στοματικό. Οι σκέψεις αυτές με προδιέθεσαν ευνοϊκά 
για μια ψυχαναλυτική εργασία ανακόλουθα με τον θόρυβο των συμπτωμά-
των και με το σκοπό της επιδίωξης μεταλλάξεων στην ψυχική διευθέτηση. 

Βιογραφικά Στοιχεία

Η Ισμήνη είναι τριανταοκτώ ετών, νυμφευμένη με έναν άνδρα μεγαλύτερο 
κατά τέσσερα χρόνια με τον οποίον έχουν μια κόρη έντεκα ετών. Η ίδια ως 
απόφοιτος ΤΕΙ, εργάζεται υπάλληλος σε γραφείο ενώ ο σύζυγος της κά-
τοχος διδακτορικού εργάζεται ως οικονομικός διευθυντής σε μεγάλη εται-
ρεία. Η Ισμήνη είναι το δεύτερο παιδί μιας παραδοσιακής, πατριαρχικής, 
αστικής οικογένειας και η γέννηση της ακολουθεί αυτήν μιας μεγαλύτε-
ρης κατά πέντε χρόνια αδελφής. Ο πατέρας είναι συνταξιούχος επιτηδευ-
ματίας. Τη ζωή του, πάντοτε μετρημένη, διέκρινε ο συνεπής προγραμμα-
τισμός, η ακριβής προβλεψιμότητα και η αποτελεσματικότητα. Η μητέρα 
της εξίσου συντηρητική, καθώς ανατράφηκε επίσης σε μια πατριαρχική 
οικογένεια, πάντοτε τον υποστηρίζει, στέκοντας στο πλάι του πιστή όχι 
μόνον ως η αποκλειστική βοηθός του στην εργασία αλλά και σε όλες τις 
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ιδέες και δράσεις του. Την πειθαρχημένη και συνήθως ήρεμη ατμόσφαι-
ρα των παιδικών της χρόνων διασπούσαν οι απρόβλεπτες και αναπόφευ-
κτες εκρήξεις της μητέρας της με τυχαία αφορμή και σκοτεινιάζουν μέχρι 
τώρα την διάθεση της. Τελευταία κατάφερε να αναγνωρίσει σε αυτές τις 
κρίσεις την καταθλιπτική φύση τους. Ο συνήθης λόγος της διάσπασης της 
οικογενειακής ησυχίας ήταν η αμέλεια και εν συνεχεία οι κακές επιδόσεις 
και οι οικονομικές σπατάλες της μεγάλης αδελφής. Ο πατέρας υποστηρί-
ζοντας τις κρίσεις της συζύγου του ξεσπούσε συχνά πάνω της. Η ισχυρή 
επιθυμία, επιδίωξη των γονέων για εκείνη και την αδελφή της αφορούσε 
τις σχολικές επιδόσεις. Της μητέρας διακαής πόθος ήταν η επιστημονική 
καριέρα για τις κόρες της, ως η μόνη διέξοδος από τη μιζέρια της κοινωνι-
κής και οικονομικής τους θέσης. Εκείνη και την αδελφή της όμως διακρί-
νει η χαρακτηρολογική αδυναμία σε σχέση με τους γονείς με την μοιραία 
συνέπεια της δια βίου αποτυχίας. Την αδελφή της αναγνώριζαν όλοι από 
νωρίς για την ευστροφία της και τις μαθησιακές της ικανότητες οι οποί-
ες όμως δεν ευοδώθηκαν, λόγω του απείθαρχου χαρακτήρα της. Δεν κα-
τάφερε να εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο και η εργασία της σήμερα υστερεί 
των οικογενειακών προσδοκιών – είναι κοπιώδης και πενιχρά αμοιβόμε-
νη. Έχει ένα παιδί εκτός γάμου το οποίο η ίδια κοπίασε να μεγαλώσει και 
να σπουδάσει με τη βοήθεια αποκλειστικά των γονιών της. Η αδυναμία 
και η μοιραία εξέλιξη της παρά τα ταλέντα της είχαν προοικονομηθεί από 
την παιδική ηλικία. Η ίδια φέρει βαρέως την σπουδαστική της πορεία σε 
ΤΕΙ και επίσης αμείβεται φτωχά. Όταν έτυχε της εύνοιας του διευθυντή 
της στην εργασία δεν κατάφερε να την εκμεταλλευτεί καθώς οι απαιτή-
σεις του της στερούσαν χρόνο και κουράγιο από τον μητρικό και συζυγι-
κό της ρόλο που θα κινδύνευε από τις ατομικές της διεκδικήσεις. Από παι-
δί αποδέχτηκε την υπεροχή της αδελφής της και εν συνεχεία του συζύγου 
της. Τον σύζυγο της ζηλεύει για την επιστημονική και επαγγελματική του 
καταξίωση. Την ζήλεια της για την εξέλιξη του συζύγου μεταθέτουμε και 
στην αναγκαστική αποδοχή της υπεροχής της αδελφής της. Στην παιδική 
τους ηλικία, της φερόταν με απόλυτη αδιαφορία ενώ εκείνη την αγαπού-
σε, την συμμεριζόταν και την θαύμαζε για την σπιρτάδα και την ομορφιά 
της. Η αδελφή της συμπεριφερόταν μέχρι την ενηλικίωση ως εκείνη να 
μην υπήρχε. Τις ελάχιστες φορές που της έδινε σημασία ήταν για να σχο-
λιάσει ειρωνικά τα περιττά κιλά της. 

Αντίθετα με την αδελφή της εισήχθη από την πρώιμη νηπιακή ηλικία σε 
βρεφονηπιακό σταθμό παρατεταμένου ωραρίου που περιλάμβανε την 
εντός σίτιση της. Την περίοδο της ζωής της στον σταθμό θυμάται ευχά-
ριστα λόγω της ζεστής σχέσης που κατάφερε να συνάψει εκεί με ανύπαν-
δρη και άτεκνη δασκάλα με την οποία διατηρεί επαφή μέχρι σήμερα. Ώθή-
θηκε έτσι πρώιμα στο ρόλο της ανακούφισης της δασκάλας της που δεν 
κατάφερε να αποκτήσει σύζυγο ούτε να κάνει παιδιά. Μέσα στον σταθμό 


