
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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Στο παρόν τεύχος 16 έχουμε το 2ο κύκλο της θεματολογίας «Τραύμα». Ούτως ή άλλως 
γνωρίζουμε ότι το τραύμα έχει περισσότερους γύρους. 

Στη Συνομιλία ο Earl Hopper, μας φανερώνει πώς η πορεία του από την Κοινωνιολογία 
στην Ψυχανάλυση τον οδήγησε σε σύνθετες κλινικές και θεωρητικές επεξεργασίες, βασι-
σμένες πάνω σε τραυματικές ρίζες που μπόρεσαν να γίνουν σκέψη.

Στην Αναλύτρια στη Συνεδρία η Χάρις Χατζή παρουσιάζει υλικό από την περάτωση μίας 
ανάλυσης, όπου διαφαίνονται περίπλοκα συνδετικά νήματα σε ονειρικά μοτίβα που επα-
νακάμπτουν από την αρχική φάση. Στο σχολιασμό του ο Νίκος Κουρέτας κάνει ενδιαφέ-
ρουσες αναφορές στους διαφορετικούς τρόπους ψυχαναλυτικής ακρόασης και ανατέμνει 
το υλικό από τη σκοπιά της σύγχρονης ψυχολογίας του εγώ· στο σχολιασμό του Σπύρου 
Μητροσύλη έρχονται στο προσκήνιο αναγνώσεις μεταβιβάσεων και δομικών στοιχείων 
που φωτίζουν το υλικό με πολύπλευρο τρόπο. Η Χάρις Χατζή ανασυνθέτει τους σχολια-
σμούς και ξαναδιαβάζει το παρουσιαζόμενο υλικό με αναλυτική επιδεξιότητα.

Στα Εκπαιδευτικά η Μαρία Χατζηανδρέου παρουσιάζει μία ενδιαφέρουσα αναλυτική 
περίπτωση όπου γίνεται σαφής η επεξεργασία του τραύματος μέσα στην αναλυτική δια-
δικασία και πώς ο αναλυόμενος οδηγείται στη σταδιακή διόραση.

Στα Κλινικά και Θεωρητικά η Γεωργία Χαλκιά επεξεργάζεται την απουσία ως όψη του 
τραυματικού, σε μία ενδιαφέρουσα συμβολή στην απαρτίωση της ενορμητικής μεταψυ-
χολογίας και της θεωρίας σχέσεων αντικειμένου. Και η Δομινίκη Μυλωνά συνεισφέρει 
με το άρθρο της στην ανα-ψηλάφηση των (τραυματικά βιωμένων) ζητημάτων δεοντολο-
γίας και κανονιστικής ρύθμισης του επαγγέλματος του ψυχαναλυτή.

Στις Επιστήμες και Τέχνες οι Στέλιος Φαρσαλιώτης και Στέλιος Στυλιανίδης μας με-
τακινούν στον χώρο του κοινωνικού τραύματος, και στην έννοια του «εφήμερου», για να 
διαβάσουμε μαζί τους ένα ιδιαιτέρως πρωτότυπο ερευνητικό και «κλινικό» υλικό.

Στο 70 Χρόνια Μετά έχουμε το μνημειώδες άρθρο της Melanie Klein για το οιδιπόδειο 
σύμπλεγμα, συνοδευμένο από τον διαφωτιστικό σχολιασμό του Δημήτρη Τζάκσον, που 
αποκαθιστά και ορισμένες «παρεξηγήσεις» σχετικά με την Κλαϊνική σκέψη.

Στον Κινηματογράφο η Αμίνα Μοσκώφ μας εισάγει στο ναρκισσιστικό αλλά και πηγαίο 
σύμπαν του Suntan, του Παπαδημητρόπουλου και η Μαριάννα Τσιτσοπούλου στη μα-
γική, «ωμή» όψη ενός κόσμου που αναζητάει τη λύτρωση, στο Κάποτε στην Ανατολία, του 
Ceylan.
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Τέλος στα Βιβλία ο Σπύρος Μητροσύλης βαδίζει με γνώση και εμβρίθεια πάνω στα Ίχνη 
της Εμπειρίας των Ansermet & Magistretti, που επαναπροσδιορίζουν ορισμένες εννοιο-
λογικές βάσεις της Ψυχανάλυσης, ενώ η Μαρίλια Αιζενστάιν εντοπίζει, στο εξαιρετικό  
Φανατισμός στην Ψυχανάλυση. Αναταραχές στους Ψυχαναλυτικούς Θεσμούς της Utrilla Robles 
νήματα σκέψης άκρας πολυτιμότητας για τους σημερινούς ψυχαναλυτές.

Ιωάννης Βαρτζόπουλος 
Νίκος Λαμνίδης
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Νίκος Λαμνίδης 

Συνομιλία με τον  
Earl Hopper

Η συνομιλία του Νίκου Λαμνίδη (Ν.Λ.) με τον 
Earl Hopper (E.H.) πραγματοποιήθηκε μέσω 
Skype.

Ν.Λ.: Earl, να η πρώτη μου ερώτηση: Τι σε οδή-
γησε να γίνεις αναλυτής, έτσι όπως το θυμάσαι, 
σήμερα;

E.H.: Καθώς είσαι ψυχαναλυτής γνωρίζεις ότι 
η απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα είναι πολυ-
επίπεδη και εξαιρετικά σύνθετη. Η μόνη έντι-
μη απάντηση είναι το δεν γνωρίζω και ότι ακό-
μη μαθαίνω. Καμιά φορά τη θέτω και εγώ αυτή 
την ερώτηση στον εαυτό μου και όσο περνάει 
ο καιρός έχω και περαιτέρω διοράσεις. Πράγ-
ματι, στις συνεντεύξεις που έπονται της αίτη-
σης να γίνεις ψυχαναλυτής, τουλάχιστον στην 
Αγγλία, σου θέτουν το ερώτημα γιατί θέλεις να 

Σ.τ.Ε.: Ο Earl Hopper είναι Αμερικανός κοινωνιο-
λόγος, ομαδικός αναλυτής (μέλος του Ινστιτούτου 
Ομαδικής Ανάλυσης του Λονδίνου) και ψυχαναλυ-
τής (Βρετανική Ψυχαναλυτική Εταιρεία και Διεθνής 
Ψυχαναλυτική Ένωση). Είναι τ. πρόεδρος της Διε-
θνούς Ένωσης Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (IAGP) και 
συγγραφέας μίας σειράς πολύ σημαντικών βιβλίων και 
άρθρων για ττην Ψυχανάλυση και την Ομαδική Ανά-
λυση. Είναι εκδότης της New International Library of 
Group Analysis (NILGA) του Karnac.

Nikos Lamnidis 

Interview with  
Earl Hopper

(Through a Skype discussion)

N.L.: Earl, this my first question is: What 
led you to become an analyst, as you re-
member it today?

E.H.: As a psychoanalyst yourself, you 
know that the answer to such a question 
is many-layered and extremely complex. 
The only honest answer is that I don’t 
know and that I am still learning. I some-
times ask myself this question, and as 
time goes by I have further insights. Ac-
tually, when you are interviewed as part 
of the application process to become a 
psychoanalyst, at least in England, you 
are asked why do you want to be a psycho-

© Earl Hopper & Nikos Lamnidis, 2016

Earl Hopper is a sociologist, a group analyst 
(member of the Institute of Group Analysis, 
London) and a psychoanalyst (British Psy-
choanalytical Society and IPA). He is a former 
President of the International Association of 
Group Psychotherapy (IAGP) and an author 
of a series of very important books and papers 
on Psychoanalysis and Group Analysis. He is 
the Editor of the New International Library of 
Group Analysis (NILGA) for Karnac Books.



264    ΟΙΔΙΠΟΥΣ XVI

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

γίνεις ψυχαναλυτής; Μία από τις απαντήσεις 
μου ήταν ότι ζητούσα ένα παράξενο είδος ευ-
καιρίας να επεξεργασθώ μερικά δικά μου θέμα-
τα, συμπεριλαμβανομένων και διαφόρων αγ-
χών, ίσως με κάποιο είδος βοήθειας από τους 
ασθενείς μου. Ποτέ δεν ήθελα πραγματικά να 
γίνω γιατρός και στις Ηνωμένες Πολιτείες εί-
ναι απολύτως σαφές ότι για να γίνεις ψυχανα-
λυτής έπρεπε πρώτα να γίνεις γιατρός.

Ν.Λ.: Όχι πλέον· αλλά ήταν...

E.H.: ... αλλά ήταν! Όταν μεγάλωνα αυτό 
ίσχυε. Πράγματι, όταν ήμουν μικρός ήθελα να 
γίνω γιατρός, αλλά στην εφηβεία μου αισθάν-
θηκα προορισμένος για να γίνω ειδικά ψυχα-
ναλυτής. Εδώ που τα λέμε, ένας από τους λό-
γους που ήρθα να ζήσω στην Αγγλία ήταν για 
να εκπαιδευτώ ως ψυχαναλυτής χωρίς να γίνω 
γιατρός. Όμως αυτό το κατάλαβα εκ των υστέ-
ρων, ίσως με την πρώτη μου ανάλυση. Ήθελα 
να είμαι και κοινωνιολόγος και ψυχαναλυτής. 
Δεν ήθελα να γίνω γιατρός.

Ν.Λ.: Όντως;

E.H.: Ναι, είναι αλήθεια. Ψυχαναλυτικά η Αγ-
γλία είναι η χώρα της Melanie Klein και της 
Anna Freud, για να μην αναφερθώ σε μία σειρά 
άλλων διασήμων «μη-γιατρών» ψυχαναλυτών.

Ν.Λ.: Ο David Tuckett μου είπε κάποτε, σε αυτή 
την ίδια σειρά συνομιλιών του Οιδίποδα, ότι είδε 
τον πρώτο του ασθενή όταν βρισκόταν ήδη σε (ψυ-
χαναλυτική) εκπαίδευση.

E.H.: Αυτό είναι απολύτως ενδεχόμενο. Θα 
ήταν η πρώτη του εκπαιδευτική περίπτω-
ση. Αυτό δεν έγινε στην περίπτωσή μου για-
τί είχα ήδη εκπαιδευτεί σαν ψυχοθεραπευτής 
στη Βρετανική Ένωση Ψυχοθεραπευτών και 
κατόπιν σαν ομαδικός αναλυτής στο Ινστιτού-
το Ομαδικής Ανάλυσης, και είχα εργασθεί και 
σε ορισμένα νοσοκομειακά πλαίσια. Ήμουν 
ένας από τους καθηγητές του David στην Κοι-
νωνιολογία, στο Πανεπιστήμιο Cambridge.  

analyst? One of my answers was that I 
wanted a curious kind of opportunity to 
work through some matters of my own, 
including various anxieties, perhaps with 
a kind of help from my patients. I never 
really wanted to be a physician, and in 
the United States it was very clear that 
to become a psychoanalyst you had first 
to become a physician. 

N.L.: Not anymore; but it was…

E.H.: … but it was! When I grew up 
that certainly was the case. Actually, 
when I was a little boy, I did want to 
become a physician, but during my ad-
olescence I felt determined to become 
a psychoanalyst more specifically. As a 
matter of fact one of the reasons why I 
came to live in England was to train as a 
psychoanalyst without becoming a phy-
sician. However, I only understood this 
in retrospect, perhaps through my first 
analysis. I wanted to be both a sociolo-
gist and a psychoanalyst. I did not want 
to become a physician. 

N.L.: Really? 

E.H.: Yes, that’s true. Psychoanalytical-
ly, England is the country of Melanie 
Klein and Anna Freud, not to mention 
a number of other famous so-called ‘lay’ 
psychoanalysts. 

N.L.: David Tuckett once told me, in this 
same series of Oedipus Interviews, that he 
saw his first patient when he was already 
in training.

E.H.: That is entirely possible. She 
would have been his first training case. 
This was not the case for me, because 
I had already trained as a psychothera-
pist with The British Association of Psy-
chotherapists and then as a group ana-
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ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ EARL HOPPER

Το ενδιαφέρον του στρεφόταν στην Κοινω-
νική Ψυχολογία, όχι στην μελέτη των κοι-
νωνικών συστημάτων. Εγώ ήρθα για πρώ-
τη φορά στην Αγγλία σαν βοηθός λέκτορας 
στη Κοινωνιολογία, στο πανεπιστήμιο του 
Leicester, εν μέρει γιατί ήθελα να εργασθώ 
με τον Norbert Elias1 που ήταν αναπληρωτής 
καθηγητής στην Κοινωνιολογία, και αντιπρο-
σώπευε μία ερμηνευτική, ψυχαναλυτικά ενή-
μερη Κοινωνιολογία, που δεν ήταν τότε πολύ 
δημοφιλής. Η Κοινωνιολογία ήταν περισσό-
τερο σαν Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες, 
αλλά είχε την τάση να γίνεται πολύ τεχνοκρα-
τική και εμπειρική, με Αμερικανικό τρόπο, 
όπως επίσης και πιο κοινωνική-ψυχολογική. 
Την εποχή εκείνη οι άνθρωποι που ενδιαφέ-
ρονταν περισσότερο για το πρόσωπο, σαν μο-
νάδα ανάλυσης, παρά για την κοινωνία, σαν 
μονάδα ανάλυσης, δεν θεωρούνταν αληθινοί 
κοινωνιολόγοι (με την ίδια έννοια που πολλοί 
ψυχαναλυτές θα έλεγαν ότι ένας συνάδελφος 
που ενδιαφέρεται πολύ για ομάδες ή για την 
κοινωνία δεν είναι πραγματικός ψυχαναλυ-
τής). Συνεχίζω να ανακαλύπτω ότι βρίσκο-
μαι στο μεταίχμιο μεταξύ κοινωνιολογικής 
και ψυχαναλυτικής οπτικής, ανάμεσα στην 
ομαδική ανάλυση και την ψυχανάλυση, αλλά 
αυτή είναι η ουσία της προσωπικής και επαγ-
γελματικής μου ταυτότητας. Θα είχα περισ-
σότερη ευχέρεια να απαντήσω στην ερώτησή 
σου γιατί έγινα Ψυχαναλυτής αν με ρωτούσες 
γιατί έγινα Ομαδικός Αναλυτής. Η απάντη-
ση έχει τουλάχιστον δύο όψεις, ακριβώς όπως 

1. Επιφανής Γερμανοεβραίος κοινωνιολόγος (1897-
1990), ο πρώτος που έφερε την Κοινωνιολογία τόσο 
κοντά στην Ψυχανάλυση. Έγραψε την μνημειώδη 
Διαδικασία του Πολιτισμού (Αθήνα: Αλεξάνρεια, 
1996) ή Εξέλιξη του Πολιτισμού (Αθήνα: Νεφέλη, 
1997), αλλά και τη Θεωρία του Συμβόλου (Αθήνα: 
Μεταίχμιο, 2010), και το Ναζισμός και Γερμανικός 
Χαρακτήρας (Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρή-
της, 2015), μεταξύ άλλων. Ήταν στο στενό κύκλο 
του S.H.Foulkes και της Ομαδικής Ανάλυσης. (Σ.τ.Ε.)

lyst with the Institute of Group Analysis, 
and had also worked in a couple of hos-
pital settings. I was one of David’s teach-
ers in Sociology in Cambridge Universi-
ty. His interest was in Social Psychology, 
not in the study of social systems. I first 
came to England as an assistant Lecturer 
in Sociology at the University of Leices-
ter, partly to study with Norbert Elias 
who was a Reader in Sociology. He rep-
resented a kind of hermeneutic, psycho-
analytically informed Sociology, which 
was not very popular at the time. Soci-
ology was much more like History and 
Political Science, but it was also becom-
ing very technocratic and empirical in 
an American way, and more social- psy-
chological as well. At that time, people 
who were too interested in the person as 
the unit of analysis rather than in society 
as the unit of analysis were considered 
not to be real sociologists (in the same 
way that many psychoanalysts would say 
that a colleague who is too interested in 
groups or in society is not a real psy-
choanalyst). I still find myself to be on 
the cusp between these sociological and 
psychoanalytical perspectives, between 
group analysis and psychoanalysis, but 
this is the essence of my personal and 
professional identity. I would be able to 
answer your question why I became an 
Analyst more easily if you asked me why 
I became a Group Analyst. The answer 
has at least two sides, just as the person 
and the group are two sides of the same 
coin, abstractions of their social/psycho-
logical reality. This is a Foulkesian per-
spective based on the work of Norbert 
Elias. As you know, I was born in 1940 
in the United States, and during the first 
years of my life I lived with my parents, 
of course, but we were a part of an ex-
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το πρόσωπο και η ομάδα είναι δύο όψεις του 
ιδίου νομίσματος, αφαιρέσεις της κοινωνικής/
ψυχολογικής τους πραγματικότητας. Αυτή εί-
ναι μία οπτική του Foulkes, βασισμένη στη ερ-
γασία του Norbert Elias. Όπως γνωρίζεις, γεν-
νήθηκα το 1940 στις Ηνωμένες Πολιτείες, και 
στη διάρκεια των πρώτων παιδικών μου χρό-
νων έζησα, όπως ήταν φυσικό, με τους γονείς 
μου, αλλά ήμασταν μέρος μιας ευρύτερης οικο-
γένειας που περιλάμβανε και τον παππού και 
τη γιαγιά μου, που ήταν ιδιοκτήτες ενός μικρού 
Delicatessen…

Ν.Λ.: Ναι θυμάμαι αυτή τη λεπτομέρεια από ένα 
από τα βιβλία σου (Hopper, 2003a).

E.H.: Σωστά θυμάσαι. Αλλά αυτό είναι πολύ 
σημαντικό για μένα, περισσότερο από μία «λε-
πτομέρεια». Στο πίσω μέρος του Delicatessen,2 
όπως συχνά συμβαίνει με τους πρόσφυγες και 
τους μετανάστες, υπήρχε ένα μικρό εστιατόριο 
με λίγα τραπέζια και σεπαρέ, όπου οι άνθρωποι 
έπιναν τσάι ή καφέ και η γιαγιά μου τους ετοί-
μαζε ένα σάντουιτς, ή κάτι τέτοιο.

Ν.Λ.: Και η καταγωγή του παππού και της για-
γιάς σου ήταν…

E.H.: Από την Πολωνία. Ήρθαν στην αρχή 
του αιώνα. Η γιαγιά μου ήταν από την Βαρ-
σοβία και ο παππούς μου από το Lublin. Στην 
πραγματικότητα ο παππούς μου ήταν ένα εί-
δος επίδοξου ποιητή ή δημοσιογράφου, του-
λάχιστον βάσει του οικογενειακού μας μύθου, 
που ήταν κατά βάση επινοημένος από τη μη-
τέρα μου και την αδελφή της. Ο παππούς μου 

2. Τα περίφημα, Γερμανικής έμπνευσης, καταστήματα 
«ασυνήθιστων» τροφίμων που εισήγαγαν στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες οι μετανάστες Εβραίοι Εσκενάζυ (από 
την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη) στα τέλη του 
19ου αιώνα, και από το 1954 καθιερώθηκαν στην Αμε-
ρικανική καθημερινότητα με το ακρωνύμιο Delis. Ίσως 
η πλησιέστερη Ελληνική έκφραση θα ήταν «Εδώδιμα-
Αποικιακά». (Σ.τ.Ε.)

tended family, including my grandpar-
ents, who owned a small Delicatessen… 

N.L.: Yes, I remember this detail from one 
of your books (Hopper, 2003a).

E.H.: That’s right. But this is very im-
portant to me, and more than a ‘detail’. 
In the back on the Delicatessen, as is of-
ten the case, with refugees and immi-
grants, there was a kind of little restau-
rant with a few tables and booths where 
people would drink tea or coffee, and 
my grandmother would make them a 
sandwich or something like that.

N.L.: And the origin of your grandpar-
ents was… 

E.H.: Poland. They came at the turn of 
the century. My grandmother was from 
Warsaw, and my grandfather from Lu-
blin. My grandfather was actually a kind 
of aspiring poet or journalist, according 
to the family romance, mostly invent-
ed by my mother and her sister. He was 
trying to publish books by itinerant po-
ets and writers. He was a Left wing man, 
interested in letters, in the French sense 
of lettre, and he would publish the plays 
and the poems of itinerant Yiddish po-
ets and writers who had wandered from 
New York into the center of the United 
States. I still have a few of the books that 
he published. Unfortunately, however, 
he kept going bankrupt. The demand 
for these books was not very great. How-
ever, my grandmother would make and 
sell sandwiches to the people who came 
to listen to the poets read their poems, 
and that was the origins of the Delicates-
sen. At any rate, as a baby and as a child 
I would sit at the back of the Delicates-
sen and listen to all of these refugees talk. 
And they would talk constantly. This 
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προσπαθούσε να εκδώσει βιβλία περιπλανώ-
μενων ποιητών και συγγραφέων. Ήταν αρι-
στερός που ενδιαφερόταν για τα γράμματα, 
και εξέδιδε τα θεατρικά έργα και τα ποιήμα-
τα Εβραιόφωνων περιπλανώμενων συγγρα-
φέων και ποιητών που περιδιάβαζαν από τη 
Νέα Υόρκη μέχρι το κέντρο τω Ηνωμένων 
Πολιτειών. Δυστυχώς όμως πτώχευσε. Η ζή-
τηση για τα βιβλία αυτά δεν ήταν τόσο με-
γάλη. Όμως η γιαγιά μου παρασκεύαζε και 
πουλούσε σάντουιτς σε αυτούς που έρχο-
νταν να ακούσουν τους ποιητές που διάβα-
ζαν τα ποιήματά τους, και αυτή ήταν η αρχή 
του Delicatesssen. Όπως και να το δεί κα-
νείς, και σαν μωρό και σαν παιδί βρισκόμουν 
στο πίσω μέρος του Delicatessen και άκουγα 
όλους αυτούς τους πρόσφυγες να μιλούν. Και 
μιλούσαν ασταμάτητα. Αυτά γίνονταν στη δι-
άρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 
και πολλοί έκλαιγαν όταν άκουγαν τι γινόταν 
σε όλο τον κόσμο. Μόλις είχαν αρχίσει να 
ακούν για τους Εβραίους και τα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης. Οι άνδρες πήγαιναν στον 
πόλεμο. Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά τα πήρα 
μέσα μου! Το άλλο ήταν ότι μιλούσαν πολλές 
γλώσσες. Ήταν πράγματι ένα είδος καλοή-
θους Βαβέλ. Νόμιζαν ότι μιλούσαν Αγγλικά 
αλλά ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, πολύ 
σπασμένα Αγγλικά. Καθόμουν στην αγκαλιά 
αυτών των ανθρώπων και η προγιαγιά μου 
με τάιζε. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι εικόνα 
μου για τα πρόσωπα είναι αδιαχώριστη από 
αυτό το είδος αρχέγονης πρωταρχικής ομά-
δας όπως η ευρύτερη οικογένεια, το σόι· και 
με πολύ τραύμα, όπως είναι φυσικό. 

Ν.Λ.: … Καταλαβαίνω… και πολύ κατακερ-
ματισμό…

E.H.: … Ακριβώς. Αλλά όλοι, ατομικά και 
συλλογικά, προσπαθούσαν να χρησιμοποι-
ήσουν δημιουργικά τον προσωπικό κατα-
κερματισμό τους και την «κοινωνικο-πο-
λιτισμική ασυνέχειά» τους, όπως την έχω 

was during World War II and many 
people would be crying about what was 
happening all over the world. They had 
begun to hear about the Jews and the 
concentration camps. The men were go-
ing to war. I am sure that I took in all of 
this! The other thing is that they spoke 
many languages. It was really a kind of 
benign Babel. They thought that they 
were speaking English, but it was at best 
a very broken English. I would sit on the 
laps of these people, and my great grand-
mother would feed me. I am absolutely 
certain that my image of a person was in-
distinguishable from this kind of primi-
tive primary group of an extended fami-
ly; with a lot of trauma, of course.

N.L.: … I see… and a lot of fragmenta-
tion… 

E.H.: … Exactly. But everybody, indi-
vidually and collectively, were attempt-
ing to make creative use of their person-
al fragmentation and what I have come 
to call ‘socio-cultural incohesion’ (Hop-
per, 2003b). They were learning Eng-
lish, starting new businesses, attempting 
to integrate, and to move on. Many of 
them had already moved on, and I was 
really a member of the third generation. 
But the Second World War and the an-
ti-Semitic atrocities associated with it 
had caused a kind of social and cultur-
al regression. Nonetheless, I remem-
ber that before my father went into the 
army and then to the war in Europe, he 
used to say to me: You have to keep mov-
ing on! Think about these things! Make 
use of them! But keep moving on! And for 
me that was part of the analytical and 
group-analytical project in which peo-
ple try to make use of bad experiences 
and not get bogged down.
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αποκαλέσει (Hopper, 2003b). Μάθαιναν Αγ-
γλικά, ξεκινούσαν καινούργιες δουλειές, προ-
σπαθούσαν να απαρτιωθούν και να προχωρή-
σουν. Πολλοί είχαν ήδη προχωρήσει και εγώ 
ήμουν στην πραγματικότητα στην τρίτη γενιά. 
Αλλά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και 
οι αντισημιτικές θηριωδίες που έγιναν τότε 
προκάλεσαν ένα είδος κοινωνικής και πολι-
τισμικής παλινδρόμησης. Θυμάμαι εντούτοις 
ότι πριν πάει ο πατέρας μου στο στρατό, και 
μετά στον πόλεμο, στην Ευρώπη, μου έλεγε: 
Πρέπει να συνεχίσεις να προχωράς! Σκέψου τα 
όλα αυτά! Χρησιμοποίησέ τα! Αλλά συνέχισε να 
προχωράς! Και αυτό για μένα έγινε μέρος της 
ψυχαναλυτικής και ομαδικο-αναλυτικής μου 
δουλειάς, όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να 
χρησιμοποιήσουν τις κακές εμπειρίες και να 
μη βαλτώσουν.

Ν.Λ.: ... αυτό που λες είναι πολύ συγκινητικό...

E.H.: ... είναι εντελώς αλήθεια. Δεν το είχα 
σκεφτεί για παρα πολύ καιρό. Αλλά όταν με 
ρώτησες γιατί έγινα αναλυτής μου ήρθαν αυτά 
τα πράγματα στο νου. Οπότε αναρωτιέμαι αν 
αυτό δίνει μία απάντηση στο ερώτημά σου...

Ν.Λ.: ... είναι το είδος της απάντησης που εκτιμώ 
ιδιαίτερα αλλά και που δεν θα μπορούσα να φαντα-
σθώ... Οπότε, αφού στην πραγματικότητα δεν ήθε-
λες να γίνεις γιατρός έγινες ...κοινωνικός επιστή-
μονας ...κοινωνιολόγος ...στην Ευρώπη;

E.H.: Ε, λοιπόν, όχι, όχι ακριβώς έτσι. Αποφοί-
τησα από την Κοινωνιολογία στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Αλλά για μένα Κοινωνιολογία και 
Ψυχολογία ήταν εντελώς διαπλεγμένες, του-
λάχιστον στα πεδία που με ενδιέφεραν. Για 
παράδειγμα, η διπλωματική μου και οι πρώτες 
εργασίες μου ως μεταπτυχιακού φοιτητή αφο-
ρούσαν την αυταρχική προσωπικότητα και την 
εκφορά ηθικών κρίσεων. Το κύριο ενδιαφέρον 
μου ήταν η φύση αυτού που στην Ευρωπαϊκή 
Κοινωνιολογία το ονομάζουν ηθική κοινότητα· 
και δύσκολα θα μπορούσες να απαντήσεις ερω-

N.L.: … it’s very moving what you say…

E.H.: … It’s absolutely true. I haven’t 
thought about it for a very long time. 
But when you asked me about why I 
became an analyst, this is the stuff that 
came to my mind. So I wonder if this 
provides a kind of answer to your ques-
tion…

N.L.: It is the kind of answer that I can 
fully appreciate, but couldn’t imagine… 
And then, not really wishing to become a 
physician, you became a… social scien-
tist… a sociologist… in Europe?

E.H.: Well, no, not exactly. I graduated 
in Sociology in the United States. But, 
for me Sociology and Psychology were 
completely intertwined, at least in the 
areas that were of interest to me. For ex-
ample, my graduate thesis and my ear-
ly work as a graduate student concerned 
the authoritarian personality and mak-
ing moral judgments. My main preoc-
cupation was the nature of what in Eu-
ropean Sociology was called the moral 
community; and you could not answer 
questions about the nature of these top-
ics unless you were psychoanalytically 
informed, even if you were not actually 
a psychoanalyst. I remember that in one 
of the interviews that I had at the Lon-
don School of Economics for becoming 
a Reader, I was asked by Professor Er-
nest Gellner…

N.L.: … who wrote the famous anti-psy-
choanalytic book…

E.H.: … Yes. He was famously anti-
psychoanalytic. He was on the inter-
view panel, along with Ralph Dahren-
dorf and others. Gellner asked me: 
What is this business of your interest in 
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τήματα στον τομέα αυτό αν δεν ήσουν ψυχα-
ναλυτικά ενήμερος, έστω και αν δεν ήσουν εκ-
παιδευμένος ψυχαναλυτής. Θυμάμαι σε μία 
από τις συνεντεύξεις που πέρασα στο London 
School of Economics για να γίνω αναπληρω-
τής καθηγητής, με απηύθυνε ερωτήσεις ο κα-
θηγητής Ernest Gellner…

Ν.Λ.: … αυτός που έγραψε το περίφημο αντι-
ψυχαναλυτικό βιβλίο…

E.H.: … Ναι. Ήταν διάσημος για την αντι-
ψυχαναλυτική του στάση. Ήταν στην επι-
τροπή που με εξέτασε μαζί με τον Ralph 
Dahrendorf και άλλους. Ο Gellner με ρώ-
τησε: Τι είναι αυτή η ιστορία με το ενδιαφέρον 
σας για την Ψυχολογία του Βάθους; Τον ρώ-
τησα: Γιατί το αποκαλείτε Ψυχολογία του Βά-
θους; Δεν εννοείτε την Ψυχανάλυση; Και είπε: 
Δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη! 
Οπότε είπα: Δοκιμάστε! Μπορεί να σας εί-
ναι χρήσιμη! Και είπε: Ναι, αλλά πώς να σας 
κάνουμε αναπληρωτή καθηγητή της Κοινωνιο-
λογίας αν είστε τόσο ανακατεμένος με την Ψυ-
χανάλυση; Του είπα: Μου φαίνεται ότι η Κοι-
νωνιολογία χωρίς την Ψυχανάλυση είναι απλώς 
περιγραφική Ιστορία, γιατί ένας κοινωνιολό-
γος χρειάζεται έναν τρόπο να εννοιολογήσει τον 
εσωτερικό κόσμο και τη φύση των κινήτρων. 
Είναι απαραίτητο να μεταβάλει κανείς την προ-
οπτική που έχει για τον χρόνο, να πάει πέραν 
του ατομικού σώματος του προσώπου. Αν σέ-
βεται κανείς την έννοια του προσώπου τότε θα 
πρέπει κανείς να ορίσει μία διαγενεακή ή πολυ-
γενεακή προοπτική. Ο εσωτερικός κόσμος εί-
ναι πάντοτε μία εκδοχή από ότι παίρνεται μέσα, 
από τον εξωτερικό κόσμο. Η φύση του κοινωνι-
κού συστήματος είναι το ότι βρίσκεται διαπλεγ-
μένο με το ψυχολογικό σύστημα του προσώπου. 
Και το δέχθηκε! Αντίθετα οι περισσότεροι 
κλασσικοί κοινωνιολόγοι εστιάζονται στον 
εξωτερικό κόσμο, σαν να ήταν ανεξάρτη-
τος από τον εσωτερικό κόσμο, και τανάπα-
λιν. Αλλά ακόμη και σήμερα πολλοί λίγοι εξ 

Depth Psychology? I asked him: Why 
do you call it Depth Psychology? Don’t 
you mean Psychoanalysis? And he said: 
I didn’t want to use the word! So I said: 
Try! You can use it! And he said: Well, 
how can we appoint you as a Reader in 
Sociology if you are so involved in Psycho-
analysis? I said to him: Well, it seems to 
me that Sociology without Psychoanalysis 
is merely descriptive History, because a so-
ciologist needs some way of conceptualiz-
ing the internal world and the nature of 
motivation. It is necessary to change your 
time perspective, to go beyond the indi-
vidual body of the person. If you respect 
the concept of the person, then you have 
to take an intergenerational or multigen-
erational perspective. The internal world 
is always a version of what is being taken 
in from the external world. The nature of 
social system is that it is intertwined with 
the psychological system of the person. And 
he accepted this! However, most clas-
sical sociologists focus on the external 
world as though it were independent 
from the internal world, and vice ver-
sa. But even today only a few of us real-
ize that the ‘individual’ is an outmod-
ed concept, one that over-privileges the 
body and the species. I was talking to a 
dermatologist the other day about skin 
color and the meaning of it. He remind-
ed me that from an embryological point 
of view the cellular structure of the skin 
develops at the same time as the ner-
vous system. In other words, the deep-
est, most interior component of the in-
dividual organism, the nervous system, 
develops at the same time as the skin, 
the most external component. Although 
many people use expressions like ‘skin 
deep’, this metaphor is very mislead-
ing, because skin deep should not mean 
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ημών καταλαβαίνουν ότι το «άτομο» είναι ξε-
περασμένη έννοια, που ευνοεί στο έπακρο 
το σώμα και το είδος. Τις προάλλες μιλούσα 
με έναν δερματολόγο για το χρώμα του δέρ-
ματος και τη σημασία του. Μου υπενθύμισε 
ότι από εμβρυολογικής απόψεως η κυτταρι-
κή δομή του δέρματος αναπτύσσεται ταυτό-
χρονα με το νευρικό σύστημα. Με άλλα λό-
για, το βαθύτερο, το πιο εσωτερικό στοιχείο 
του εξατομικευμένου οργανισμού, το νευρικό 
σύστημα, αναπτύσσεται την ίδια στιγμή με το 
δέρμα, το πιο εξωτερικό στοιχείο. Ακόμη και 
αν χρησιμοποιούνται εκφράσεις όπως «επι-
δερμικό», η μεταφορά αυτή είναι πολύ άστοχη 
διότι επιδερμικό δεν θα έπρεπε να σημαίνει 
επιπολής αλλά εν τω βάθει. Και αυτό είναι το 
θέμα με την Κοινωνιολογία, την Ψυχολογία 
και την Ομαδική Ψυχολογία. Αλλά σαν κοι-
νωνιολόγος ήμουν πράγματι πολύ ορθόδοξος, 
πολύ αφοσιωμένος στην επιστημονική μελέ-
τη των κοινωνικών συστημάτων. Αλλά αυτό, 
για μένα, περιλάμβανε και τη μελέτη των με-
λών των κοινωνικών συστημάτων, και η μελέ-
τη των προσώπων σήμαινε πάντα και μελέ-
τη των κοινωνικών συστημάτων. Ήταν απλώς 
θέμα του ποιά θα ήταν η ανεξάρτητη και ποιά 
η εξαρτημένη μεταβλητή.

Ν.Λ.: Πολύ ενδιαφέρον: Ποιά θα είναι η ανεξάρ-
τητη και ποιά η εξαρτημένη μεταβλητή;

E.H.: Εξαρτάται απολύτως από το τί επιθυ-
μείς να θέσεις ως πρόβλημα τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή.

Ν.Λ.: Φυσικά· αν σκεφτεί κανείς τους ανθρώπους 
του Delicatessen είναι σημαντικό να αναγνωρίσου-
με ότι καθένας τους χρειαζόταν κάτι να φάει...

E.H.: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το 
σώμα και το είδος είναι φυσικά πολύ σημαντι-
κό και συχνά αφήνεται έξω από την σύγχρο-
νη Ομαδική Ανάλυση και Ψυχανάλυση. Στην 
πραγματικότητα να γιατί είναι πολύ σημαντικό 
να είσαι γιατρός. Αλλά ο τρόπος που χρησιμο-

superficial but in depth. And that’s the 
point about the Sociology, Psycholo-
gy and Group Psychology. Actually, I 
was quite orthodox as a sociologist, very 
dedicated to the scientific study of social 
systems. But for me that involved the 
study of the members of social systems, 
and the study of persons always meant 
the study of social systems. It was just a 
matter of what was the independent and 
what was the dependent variable. 

N.L.: That’s a very interesting perspective: 
Which is the independent and which is the 
dependent variable? 

E.H.: It depends entirely on what you 
wish to take as problematic at a particu-
lar point in time. 

N.L.: Of course; thinking about the peo-
ple in the Delicatessen it is important to 
acknowledge that everybody needed some 
food… 

E.H.: … Well, that is very impor-
tant. The body and the species are of 
course very important, and are often 
left out of contemporary Group Anal-
ysis and Psychoanalysis. Actually, that 
is why being a physician is very impor-
tant. But, the way that being a phy-
sician was used in the formation of a 
psychoanalyst, at least in the United 
States, was not a matter of taking into 
account the body and the brain in par-
ticular, but more a matter of being a 
member of trade union; and in main-
taining a view in which social con-
straints and restraints were of less im-
portance than the body. This is true 
even today, when there has been a very 
important rediscovery of the neuropsy-
chological aspects of the mind. Howev-
er, one of the reasons why Psychoanal-
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ποιήθηκε η ιατρική ιδιότητα στη διαμόρφωση 
του ψυχαναλυτή, τουλάχιστον στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, δεν αφορούσε τόσο το να συνυπο-
λογίζει κανείς το σώμα, και ιδίως τον εγκέφα-
λο, αλλά μάλλον το να είσαι μέλος μιάς συ-
ντεχνίας· και να διακρίνεσαι από μία άποψη 
όπου οι κοινωνικοί περιορισμοί και συγκρα-
τημοί να θεωρούνται λιγότερο σημαντικοί 
από ότι το σώμα. Αυτό ισχύει ακόμη και σή-
μερα, που έχουμε την πολύ σημαντική εκ νέου 
ανακάλυψη των νευροψυχολογικών πλευρών 
του νου. Όμως, ένας από τους λόγους που η 
Ψυχανάλυση στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει 
τόσους μπελάδες είναι το ότι η Ψυχανάλυση, 
ιστορικά, κυριαρχείτο από ορισμένα είδη ψυ-
χιάτρων που απέκλειαν τους μη-γιατρούς από 
την εκπαίδευση. Με βάση τους όρους του ψυ-
χαναλυτικού έργου, κάποιος που εκπαιδεύ-
τηκε στη λογοτεχνία ίσως να είχε μία ευαι-
σθησία στην ανθρώπινη κατάσταση που του 
διαφεύγει του ψυχιάτρου. Έστω και αν ένας 
σπουδαστής της λογοτεχνίας μπορεί να έτει-
νε προς το πιο υποκειμενικό – αν όχι και στο 
πιο υστερικό, ο ψυχίατρος μπορεί να έτεινε 
προς το σχιζοειδικό!

Ν.Λ.: Καταλαβαίνω. Ας γυρίσουμε για λίγο πίσω 
στην απόφασή σου να γίνεις τελικά ψυχαναλυ-
τής. Πώς το εξέλαβε ο Foulkes? Ήταν δάσκαλός 
σου στην Ομαδική Ανάλυση.

E.H.: Το πήρε πολύ καλά. Στην πραγματικό-
τητα το συζήτησα μαζί του.

Ν.Λ.: Ναί. Ήμουν σίγουρος.

E.H.: Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στις 
αρχές της δεκαετίας του ’70, οι ομαδικοί ανα-
λυτές που γνώριζα, αυτοί που επόπτευσαν τις 
πρώτες μου περιπτώσεις σε ψυχοθεραπεία, 
ήταν τόσο ψυχαναλυτές όσο και ομαδικοί 
αναλυτές· δηλαδή ο ίδιος ο S.H. Foulkes, ο 
Jim Hume, ο Harold Kaye, ο Lionel Kreeger, 
και ο Malcolm Pines· και αργότερα ο Dennis 
Brown· η Meg Sharpe και ο Louis Zinkin 

ysis in the United States is in so much 
trouble is that Psychoanalysis was his-
torically dominated by certain kinds of 
psychiatrists who excluded non-physi-
cians from training. In terms the psy-
choanalytical project somebody who 
has trained in literature might have 
sensitivity to the human condition 
that escapes a psychiatrist. Although 
the student of literature might tend 
to be more subjective – if not actually 
hysterical, the psychiatrist might tend 
to be schizoid!

N.L.: I see. Let’s return a little bit to your 
decision to become finally a psychoanalyst. 
How did Foulkes receive this? He was your 
teacher in Group Analysis.

E.H.: He received it very well. In fact, I 
discussed it with him.

N.L.: Yes, I was sure.

E.H.: In the late nineteen sixty’s and ear-
ly nineteen seventy’s, the group analysts 
who I knew, those who supervised my 
first cases in psychotherapy, were both 
psychoanalysts and group analysts, e.g. 
S.H. Foulkes himself, Jim Hume, Har-
old Kaye, Lionel Kreeger, and Malcolm 
Pines; and later Dennis Brown; Meg 
Sharpe and Louis Zinkin were Jung-
ian Analysts. We all had in mind an in-
tegrative project. We took seriously the 
idea that the group and the individual 
were abstractions. That is why we gath-
ered around Foulkes and why we moved 
away from Bion, who was the most re-
spected figure in London, as you can 
imagine. But it was only late in his life 
that he moved back to his early interest 
in groups. 

N.L.: You mean the California period?


