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

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274.

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

μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος.

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

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

Η περιβάλλουσα πολιτική και πολιτιστική ατμόσφαιρα των δεκαετιών του ’60 και του ’70 
παρουσιάζεται από τον Νίκο Τζαβάρα ως ένας από τους βασικούς λόγους που τον οδή-
γησαν στην ψυχανάλυση. Φαίνεται πως αυτό αποτελεί έναν κοινό τόπο για τους ψυχανα-
λυτές αυτής της γενιάς, όπως το έχουν δηλώσει επανειλημμένα στις Συνομιλίες οι Werner 
Bohleber, Σταύρος Μέντζος, Μαρίλια Αϊζενστάιν και άλλοι Ευρωπαίοι ψυχαναλυτές,  
οι οποίοι θεωρούσαν την ένταξή τους στην ψυχανάλυση ως μία στάση ζωής, με επιστημονι-
κές και κοινωνικές συνιστώσες. Η εκτεταμένη, σχεδόν δοκιμιακή, αναφορά του Νίκου Τζα-
βάρα στη σχέση ψυχαναλυτικής θεωρίας και κλινικής και η έμφασή του στην εμβάθυνση 
των σχέσεών της με τα συγγενή ρεύματα της επιστήμης και του πνεύματος μας προσφέρει 
μια ιστορική ματιά αλλά και μια ενδιαφέρουσα θέση για τη σύγχρονη ψυχανάλυση. 

Οι Διάλογοι είναι μία νέα θεματική ενότητα. Οι προσκεκλημένοι μας, χωρίς τις δεσμεύσεις 
της συγγραφής ενός άρθρου, συζητούν –διά ζώσης σ’ αυτό το τεύχος, μέσω των πλεο-
νεκτημάτων της τεχνολογίας στο επόμενο– ένα κεντρικό θέμα της ψυχανάλυσης. Στο 
τεύχος αυτό η Μαρίλια Αϊζενστάιν και ο Νίκος Κουρέτας προσεγγίζουν το ασυνείδητο 
στην ιστορική διαδρομή του και στη σημερινή θέση του, προσφέροντας έναν διάλογο που 
ανταποκρίνεται τόσο σε εκπαιδευτικούς σκοπούς –είναι ίσως από τις πιο λεπτομερείς 
και διδακτικές προσεγγίσεις του θέματος στην ελληνική βιβλιογραφία– όσο και σε αμιγώς 
επιστημονικούς. 

Στον Αναλυτή στη Συνεδρία ο Δημήτρης Αναστασόπουλος παρουσιάζει σειρά συνεδριών 
μιας ενδιαφέρουσας περίπτωσης. Οι σχολιασμοί της Ειρήνης Τσανίρα και του Χρήστου 
Ζερβή αναδεικνύουν το πολύπλευρο των παραγόντων που καθορίζουν τη στάση του ανα-
λυτή εντός της συνεδρίας και η συζήτηση που αναπτύσσεται μας δείχνει τις διαδρομές της 
μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης σε μια αναλυτική θεραπεία. 

Η θεραπευτική δράση της ψυχανάλυσης είναι το θέμα του εκπαιδευτικού τμήματος. Ένα 
πρωτότυπο άρθρο του Σταύρου Μέντζου παρουσιάζει τις εξελίξεις της αναλυτικής τεχνι-
κής ώστε η ψυχανάλυση να συνδιαμορφώνει και να εγγράφεται τελικά στη βιογραφία του 
αναλυομένου. Η Κατερίνα Κονδύλη στη συνέχεια κάνει εκτεταμένη αναφορά στις απόψεις 
για τη θεραπευτική δράση των διαφόρων σχολών της ψυχανάλυσης ώστε ο αναγνώστης 
να έχει στο τέλος μία σφαιρική άποψη για τη θεματική αυτήν.

Το άρθρο του Ιάκωβου Κλεώπα, στο κλινικό μέρος, εξειδικεύει την προβληματική της 
θεραπευτικής δράσης στον τομέα της ψυχοσωματικής και στηρίζει τις απόψεις του σε 
κλινικά παραδείγματα. Η Εύη Ζαχαρακοπούλου συμμετέχει επίσης στο τεύχος αυτό  
μ’ ένα άρθρο για την ντροπή, παρουσιάζοντας εκτεταμένο κλινικό υλικό, και η Ιωάννα 
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Αχειμάστου-Παναγιωτοπούλου μάς παρουσιάζει τους θεωρητικούς προβληματισμούς της 
και ερωτήματα που δείχνουν την προσπάθεια των ψυχαναλυτών να διευρύνουν τις δυνα-
τότητες κατανόησης της ανθρώπινης συνθήκης.

Έχουμε επίσης δύο βιβλιοπαρουσιάσεις. Την Κοινωνική Ψυχιατρική και Μεταρρύθμιση 
των Στέλιου Στυλιανίδη και Λίλυς Στυλιανούδη από τον Κ. Παπακωνσταντίνου και την 
(μεταφρασμένη) πρώιμη πραγματεία του Jean Laplanche για τον Hölderlin από τη Χρυσή 
Γιαννουλάκη.

Τέλος, σ’ αυτό το τεύχος του Οιδίποδα εγκαινιάζουμε το τμήμα του θεατρικών και κινημα-
τογραφικών κριτικών δοκιμίων με επιμελητή τον Γρηγόρη Μανιαδάκη. Η ψυχαναλυτική 
ματιά που εμπλουτίζει την αισθητική εμπειρία θα είναι, στο σημείο αυτό, η οπτική μας. 
Παρουσιάζονται η Λευκή κορδέλα του Hanecke από την Κατερίνα Κονδύλη, Ο κυνόδοντας 
του Λάνθιμου από την Ξανθή Χαραλάμπους και η Στρέλλα του Κούτρα από τον Γρηγόρη 
Μανιαδάκη και τον δεύτερο εξ ημών.

Ιωάννης Βαρτζόπουλος 
Νίκος Λαμνίδης
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Συνομιλία με τον Νίκο τζαβάρα

ή συνέντευξη του κυρίου τζαβάρα (Τ) παραχωρήθηκε στους εκδότες του Οιδίποδα την 27η 
Δεκεμβρίου 2010 και τη 19η Φεβρουαρίου 2011 στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. 

Λ: θα αποφασίζατε να γίνετε ψυχαναλυτής σήμερα;

Τ: Νομίζω πως η απόφαση να γίνω ψυχαναλυτής υπαγορεύτηκε από ορισμένες κατα-
στάσεις του παρελθόντος. Ναι, είμαι ευχαριστημένος από το γεγονός ότι είμαι τώρα 
ψυχαναλυτής. Αυτό δεν ξέρω αν επαρκεί για να απαντηθεί η ερώτησή σας αν και σήμερα 
θα αποφάσιζα να γινόμουν ψυχαναλυτής. Πάντως το ερώτημα γιατί έγινα ψυχαναλυτής 
νομίζω ότι θα το απαντούσα διαφορετικά σε διαφορετικές στιγμές της ζωής μου. Όταν 
αποφάσισα να υποβληθώ στη δοκιμασία της ψυχαναλυτικής εκπαίδευσης πιστεύω ότι 
στην ερώτηση αυτήν θα απαντούσα αποφεύγοντας να ανατρέξω στους σημαντικότερους 
λόγους της. Οι λόγοι αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της ψυχαναλυτικής διαδρομής. Και 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία θα έδινα μία άλλη απάντηση. Στα μέσα της ψυχανάλυσής 
μου πίστευα ότι είχα την ανάγκη να αποκαλύψω ορισμένες πλέον ασυνείδητες ροπές του 
εαυτού μου. Και προς το τέλος της ανάλυσης, ήμουν πάρα πολύ ευτυχής που την είχα 
κάνει. Οπότε δεν ξέρω, κάθε φορά θα σας έδινα μία διαφορετική απάντηση. Στο τέλος της 
ανάλυσης ίσως η απάντηση, η δική μου η προσωπική, θα ήταν για να γίνω περισσότερο 
ευτυχής, όπως και έγινα. 

Λ: Δηλαδή πιστεύετε ότι η απόφαση να γίνει κανείς ψυχαναλυτής διαφέρει από περίοδο σε 
περίοδο της ζωής του;

Σ.τ.Ε. Ο Νίκος Τζαβάρας (tzav3jax@otenet.gr) είναι ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής, ψυχίατρος, 
διδάσκων αναλυτής και πρόεδρος της Ελληνικής ψυχαναλυτικής Εταιρείας, πρόεδρος της Ελληνικής 
ψυχιατρικής Εταιρείας.
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Τ: θα έλεγα πως οι πραγματικοί λόγοι πολλές φορές αποκαλύπτονται από τον διδάσκοντα 
αναλυτή. Δηλαδή γνωρίζει πολύ περισσότερα για τους ασυνείδητους λόγους που έχουν 
δημιουργήσει κίνητρα προς την ανάλυση στον αναλυόμενο. Αλλά η ερώτησή σας είναι 
άκρως ενδιαφέρουσα· θα έλεγα ακόμη ότι στη διάρκεια της ανάλυσης, ανακαλύπτοντας  
ο κάθε αναλυόμενος τις ισχυρότερες μεταβιβαστικές τάσεις του, εδραιώνεται ακόμη περισ-
σότερο η απόφασή του να τη συνεχίσει. Ή τουλάχιστον σε εμένα έτσι συνέβη. Ανήκω 
άλλωστε σε εκείνους τους αναλυόμενους οι οποίοι αισθάνονται βαθύτατη ευγνωμοσύνη 
για τον αναλυτή τους. 

Λ: Πώς θα ορίζατε τη διαφορά να είναι κανείς ψυχαναλυτής στη δεκαετία του ’60, όπως το 
πρωτοζήσατε στη Γερμανία, και να είναι κανείς ψυχαναλυτής σήμερα στην έλλάδα;

Τ: Νομίζω πως η πορεία μου προς την ψυχανάλυση είχε δίχως άλλο ορισμένες, εκείνη 
την εποχή ανομολόγητες, δικές μου, προσυνειδητές θα έλεγα, επιθυμίες. Δηλαδή αν με 
ρωτούσατε εκείνη την εποχή για ποιο λόγο αποφασίζω να στραφώ προς την ψυχανά-
λυση, θα σας απαντούσα πρώτα απ’ όλα με μία ισχυρή περίσκεψη απέναντί της. Ανήκα 
σε εκείνους οι οποίοι κάθε άλλο παρά πρόχειρα, με επιδεικτική ιδεολογική απερισκεψία, 
ταυτίζονταν με την ψυχανάλυση. 

Λ: υπήρχε και τέτοια διάσταση;

Τ: … υπήρχε μια τέτοια διάσταση. θυμάμαι ότι την ανέπτυξα κατά τη διάρκεια των προ-
καταρκτικών συνεντεύξεων. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, θα σας έδινα την απάντηση 
ότι πρόσθετοι λόγοι μιας περιέργειας για τον εαυτό μου και για τους άλλους με έκαναν 
να στραφώ προς την ψυχανάλυση. θέλω όμως να σας πω ότι οι συνθήκες κάτω από τις 
οποίες αναπτύχθηκαν αυτά τα κίνητρα, αυτή η παρακίνηση (motivation), σχετίζονταν 
βέβαια και με τις γενικότερες τότε ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές συνθήκες, όπως επί-
σης με τις σπουδές μου, αλλά κυρίως με τη βιογραφία μου. Και στο σημείο αυτό ίσως 
συμπίπτουν πολλά απ’ όσα πρόκειται να σας πω, ή σας λέω ήδη, με όσα υπαινίχθηκε και 
ο κύριος Bohleber. 

Αλλά για να γίνω πιο καταληπτός, πιο συστηματικός, ένας από τους λόγους που με έκανε 
να στραφώ προς την ψυχανάλυση ήταν τα πολιτικά μου ενδιαφέροντα. Όπως γνωρίζετε, 
κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, είχα πολιτικό άσυλο στη Γερμανία, γιατί βεβαίως δεν 
μπορούσα να αποδεχθώ την πολιτική πραγματικότητα όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στην 
Ελλάδα. Προέρχομαι από μία οικογένεια όπου δημοκρατικές, ριζοσπαστικές δημοκρατικές 
αντιλήψεις ήταν πάντοτε παρούσες. Αλλά πλην αυτού, ήδη πριν από τη δικτατορία, είχα 
διατελέσει πρόεδρος του συλλόγου Ελλήνων φοιτητών στο Βερολίνο. Αργότερα γενικός 
γραμματέας των ελληνικών φοιτητικών συλλόγων στη Γερμανία. Και πριν από τη δικτα-
τορία είχα συνδιοργανώσει στο Βερολίνο το πρώτο πανευρωπαϊκό συνέδριο ελληνικών 
φοιτητικών συλλόγων. Αυτό δεν σας το έχω πει ποτέ. Το έχω ξεχάσει κι εγώ, αλλά αν ανα-
τρέξετε στις εφημερίδες εκείνης της εποχής θα το δείτε. Ενώ η κατάσταση στην Ελλάδα 
γινόταν ολοένα και πιο προβληματική, ζούσα παράλληλα σε μία πόλη, στο Βερολίνο, με 
διασπασμένη υπόσταση που με υποχρέωνε να οξύνω την πολιτική μου συνείδηση, να 
προβαίνω σε συγκρίσεις.
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θεωρητικά είχα αρχίσει να στρέφομαι στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων μου για τη φιλο-
σοφία προς τη Σχολή της Φρανκφούρτης και παράλληλα προς τη Γερμανική Σοσιαλδη-
μοκρατία, της οποίας αποτέλεσα μέλος. θέλω επίσης να προσθέσω, μιας και μιλούμε για 
την τότε ενασχόληση με την πολιτική, που έχει σχέση όμως και με τους οραματισμούς 
μου για την ψυχιατρική και την ψυχανάλυση, ότι ήμουν ενεργό μέλος των γερμανικών 
συνδικάτων. υπήρξα τότε ένας από τους λίγους γιατρούς οι οποίοι ανήκαν στα γερμανικά 
εργατικά συνδικάτα – στα οποία ανήκω και σήμερα και είμαι, ας μου επιτρέψετε να το 
πω, περήφανος γι’ αυτό. Γιατί αν δείτε στο γραφείο μου έχω μόνον ένα δίπλωμα, ένα 
πιστοποιητικό κρεμασμένο στον τοίχο, που προέρχεται από τα γερμανικά συνδικάτα. 
Μου το παρέδωσαν όταν είχα συμπληρώσει είκοσι πέντε χρόνια ως μέλος. Και τώρα, πριν 
από μερικά χρόνια, μου έκαναν δώρο ένα απλό ρολόι του χεριού γιατί συμπληρώθηκαν 
σαράντα χρόνια. Έκανα τότε πολλά σεμινάρια σε Έλληνες εργάτες που είχαν έρθει από 
την Ελλάδα. Εξ ου και το πρωταρχικό ενδιαφέρον μου για τη διαπολιτισμική ψυχιατρική 
και τη διαπολιτισμική ψυχανάλυση. Όπως το γνωρίζετε, άλλωστε, είμαι ο συνιδρυτής στη 
γερμανική ψυχαναλυτική εταιρεία, ενός ιδιαίτερου forum, του μόνιμου forum της μετανα-
στευτικής και διαπολιτισμικής ψυχανάλυσης. Επανερχόμενος στην πολιτική, θα σας έλεγα 
πως, παρά τις ενδεχόμενες ιδεολογικές ταυτίσεις μου σε μια γενικότερα κρίσιμη περίοδο, 
μία από τις προϋποθέσεις να στραφώ προς την ψυχανάλυση υπήρξε το γεγονός ότι μέσα 
μου δημιουργούνταν πάρα πολλές αμφιθυμίες, πολλές απορίες και ερωτήσεις για το αν 
ένας πολιτικός οραματισμός δεν θα έπρεπε να εκτεθεί σε μία ειλικρινέστερη κριτική. Εάν 
θα μπορούσε να επαρκέσει για την αντιμετώπιση τόσο των υποκειμενικών όσο και των 
γενικότερων προβλημάτων. Ήταν ένας από τους λόγους. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι, 
εκείνη την εποχή, υπήρχε σφοδρή ζέση για την προσέγγιση μεγάλων κοινωνικών θεωρη-
τικών προβλημάτων, φιλοσοφικών προβλημάτων. Είχα την τύχη να βρίσκομαι ανάμεσα 
σε ανθρώπους μεγαλύτερους από εμένα, όπως τον φίλο μου Ανδρέα Χριστινίδη, Γερμα-
νούς και Έλληνες, οι οποίοι συνόδευαν τις δικές μου απορίες με τις δικές τους απορίες 
και απαντήσεις. Έτσι μία ιδιαίτερη αφορμή, εξαιτίας της οποίας στρέφομαι προς την 
ψυχανάλυση, ήταν και το γεγονός ότι στο τελευταίο μέρος των ιατρικών σπουδών μου ως 
υπότροφος του ιδρύματος Friedrich Ebert μου δίνεται η ευκαιρία να σπουδάσω φιλοσοφία 
αρχικώς στο Βερολίνο και μετά πάλι στη Βόννη όπου επιστρέφω. Ασχολούμαι με ορισμένα 
φιλοσοφικά προβλήματα και φιλοσόφους που εφάπτονται της ψυχανάλυσης. Είναι σημα-
ντικό ότι στη Γερμανία μεταπολεμικώς η φιλοσοφία διανοίγει εκ νέου την οδό προς την 
ψυχανάλυση κυρίως με τη σχολή της Φρανκφούρτης, τον Adorno, τον Horkheimer κ.ά. 
Σήμερα συνεχίζεται, βέβαια, αυτή η πορεία.

Λ: Και ο Marcuse.

Τ: … και ο Marcuse, αλλά αναφέρω τους δύο πρώτους γιατί επιστρέφουν από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής και διεκδικούν να διαδραματίσουν έναν ρόλο στη Φρανκφούρτη, 
στο περίφημο Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας, το οποίον έχουν εγκαταλείψει, ευτυχώς εγκαί-
ρως, προπολεμικώς μεταφέροντας τις πνευματικές, φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές τους 
δραστηριότητες αρχικώς στην Ελβετία και μετά στην…

Λ: Στην Καλιφόρνια.
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Τ: Στην Καλιφόρνια, ναι. Στο Μπέρκλεϊ αλλά και στη Ν. υόρκη. Όπως ξέρετε, οι δύο 
τουλάχιστον, ο Horkheimer και ο Adorno, ήταν ακραιφνείς υποστηρικτές μιας ορθόδο-
ξης ερμηνείας της ψυχανάλυσης, κάτι που τους οδήγησε και στη σύγκρουση με τον Erich 
Fromm. Ο Erich Fromm αποκλείεται, όχι επειδή ήταν λιγότερο ή περισσότερο μαρξι-
στής από τους ίδιους, αλλά επειδή αποδεχόταν μία ουμανιστική εκδοχή της ψυχανάλυσης,  
η οποία δεν ήταν αποδεκτή από τους Adorno και Horkheimer. Aυτό το γεγονός της επι-
στροφής δημιουργεί στη Γερμανία εντός μιας ορισμένης φιλοσοφικής κατεύθυνσης συνθή-
κες φιλικές προς την ψυχανάλυση – εκ νέου. Στο Βερολίνο, όπου έχουμε τις πιο προκλητικές 
συλλήψεις του φοιτητικού κινήματος του ’67, η ψυχανάλυση διαδραματίζει έναν σημαντικό 
ρόλο, τουλάχιστον θεωρητικό, εντός μιας μερίδας των φοιτητών όπως και στη φιλοσοφική 
σχολή. Ήταν μία ιστορική συνθήκη που με φέρνει κοντά στην ψυχανάλυση, όπως σας είπα, 
όμως κατ’ αρχάς με μεγάλη περίσκεψη, με πολλές αμφιβολίες και αμφισβητήσεις. 

Λίγο αργότερα, στη διάρκεια της δικτατορίας, βρέθηκα σε μία πολύ προοδευτική πανε-
πιστημιακή ψυχιατρική κλινική, την οποία την επέλεξα ενσυνειδήτως, στο Γκίσεν. Εκεί 
οι περισσότεροι των νέων συναδέλφων είχαν ψυχαναλυτική κατεύθυνση και πολλοί απ’ 
αυτούς βρίσκονταν σε ψυχαναλυτική εκπαίδευση. Εγώ ερχόμουν από τη Βόννη, όπου είχα 
παρακολουθήσει σεμινάρια φιλοσοφίας, μαθηματικής λογικής και ψυχολογίας, όπως είχα 
παράλληλα την ευκαιρία να ακούσω τις παραδόσεις ψυχοπαθολογίας του καθηγητή Weit-
brecht, ενός θεωρητικού της φαινομενολογίας μεγάλης εμβέλειας. Ενός έξοχου διανοητή. 
Έτσι, μεταφερόμενος στο Γκίσεν είχα στον νου μου πολλές από τις απόψεις της γερμανικής 
ερμηνευτικής όπως μπορούσε να εφαρμοστεί στην κλινική. Και βρέθηκα σε ένα περιβάλ-
λον μεγάλης φιλελευθεριότητας που δεν το έχω γνωρίσει παρά μόνον αυτήν τη μοναδική 
φορά στη ζωή μου. Αυτό εκφραζόταν στην πανεπιστημιακή κλινική αβίαστα χάρη στη 
στάση των νεότερων συναδέλφων και των καθηγητών, ένας όμως εκ των οποίων παραμένει 
εγγεγραμμένος αλησμόνητα στη μνήμη μου, υπήρξε ο καθηγητής Derwort, ένας από τους 
τελευταίους της γνωστής ψυχιατρικής Σχολής της Χαϊδελβέργης. Είχε διακοπεί η διαδρομή 
του προς την ψυχανάλυση λόγου του τρίτου ράιχ και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Ενσάρκωνε όμως την πιο φιλελεύθερη τοποθέτηση που έχω συναντήσει ποτέ μου και  
ο οποίος ανεχόταν μέσα στην κλινική του όλες τις κατευθύνσεις. Είχα την ευτυχία να είμαι 
δίπλα του τρία χρόνια και ήταν καταπληκτικό ότι δεν αμφισβήτησε ποτέ κατηγορηματικά 
καμία από τις απόψεις που εξέφραζα. Αλλά μου έδινε πάντοτε τον καιρό να αντιληφθώ 
το εσφαλμένο, το ανεπαρκές που ενδεχομένως διατύπωνα. (Κάθε μέρα μιλούσαμε δύο 
έως τρεις ώρες για οποιαδήποτε θέματα μπορείτε να φανταστείτε, που σχετίζονταν με 
την ιστορία της ψυχιατρικής, με φιλοσοφικά ρεύματα, με την ιστορική πραγματικότητα, 
την υπεροψία των ιδεολογιών.) Και είχε μια λεπτότατη ειρωνεία. Αγαπούσε πολύ τους 
νεαρότερους συναδέλφους του, τους ανεχόταν με όλες τους τις ιδιοτροπίες. Πολλοί απ’ 
αυτούς τότε ασχολούνταν με την κοινωνική ψυχιατρική. Και ο Derwort, μετά τις δυο ώρες 
που μιλούσαμε για χίλια δυο θέματα, συνήθιζε να κάνει επίσκεψη στο τμήμα του, η οποία 
διαρκούσε πολλές ώρες κάθε μέρα, για δώδεκα ασθενείς. Αυτό που έζησα ήταν, παιδα-
γωγικά, κάτι το ανεπανάληπτο. Είχε μία εμμονή στην αντιμετώπιση του ψυχικού κόσμου 
του άλλου, τέτοια που παραδόξως δεν πλήγωνε τους ασθενείς παρά τη διάρκεια του δια-
λόγου που συντηρούσε μαζί τους. Εκεί κατάλαβα ποια είναι η παράδοση της γερμανικής 
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φαινομενολογίας. Αυτό το λέω γιατί, σε αντίθεση με την άποψη που επικρατεί σήμερα,  
η ψυχιατρική έχει πίσω της μία τεράστια διαδρομή και ένα μεγάλο απόθεμα θεωρητικών 
και κλινικών συλλήψεων – οι οποίες πρέπει να γίνουν γνωστές πιστεύω και στην ψυχα-
νάλυση. Πάντως ο Derwort μάς μετέφερε σ’ ένα κλίμα βαθιάς φιλελεύθερης και άτεγκτης 
ορθολογικής νοοτροπίας που στον ίδιο υπαγορευόταν μεταξύ άλλων από τις εμπειρίες του 
κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον διακατείχε όμως ταυτόχρονα και μία βαθύ-
τερη θεωρητική απαισιοδοξία σχετικά με την ψυχιατρική και τη μέλλουσα προσφορά της.  
Και αυτό τον οδηγούσε σε μια αντίληψη σχεδόν μοιρολατρική κατά της σύγχρονης έρευνας, 
που δεν θα μπορούσε να προσθέσει εύκολα νέα επιτεύγματα στα όσα είχαν ήδη διατυπωθεί 
από τη σχολή της Χαϊδελβέργης. Μου περιέγραφε πως, προπολεμικά, κάθονταν οι νέοι 
ψυχίατροι ως τις τρεις η ώρα το πρωί για να συζητήσουν επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον 
τους σ’ έναν σχιζοφρενή και πως έτσι αναδυόταν μέσα τους η αίσθηση ή και η βεβαιότητα 
ότι κατείχαν πλήρως τη σχιζοφρένεια, μολονότι αυτό δεν μπορούσε να ήταν αληθινό. 

Μέσα στην κλινική του Γκίσεν υπήρχαν πολλοί συνάδελφοι που ασχολούνταν τη δεκαετία 
του ’70 με την κοινωνική ψυχιατρική. θα πρόσθετα σχεδόν όλοι μας. Ας σημειωθεί πως 
το γενικότερο κοινωνικό και πολιτικό κλίμα, είναι η εποχή του Willy Brandt, ευνοεί την 
ανάπτυξή της. Σε αυτό αναφέρεται και ο Bohleber στη συνέντευξή του. Είχαμε εκείνη 
την περίοδο, πέραν των ψυχιάτρων, πολλούς πολιτικά ενδιαφερόμενους ψυχαναλυτές, 
όπως τον Mitscherlich ή τον Cremerius στη Φρανκφούρτη, οι οποίοι ασχολούνται λόγου 
χάρη με το αν μπορούν να αναλυθούν εργάτες, εργαζόμενοι και με το πώς μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν ψυχαναλυτικές θεραπείες. Ο Eberhard Richter, διευθυντής της Πανεπι-
στημιακής ψυχοσωματικής Κλινικής στο Γκίσεν, ασχολείται την ίδια εποχή με ένα πλήθος 
συνεργατών με τους αστέγους. 

Τότε έρχομαι για πρώτη φορά σ’ επαφή με την ομαδική ψυχοθεραπεία. Ομαδική ψυχο-
θεραπεία γινόταν σε όλα τα τμήματα της κλινικής όπου εργαζόμουνα με εξαιρετικές κατά 
την κρίση μου ψυχοθεραπευτικές αποδόσεις. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμη 
αναπτύξει ανάλογες προϋποθέσεις. 

Την ίδια περίοδο υποβάλλομαι ο ίδιος σε μία πολύχρονη ομαδική ψυχοθεραπεία υπό τον 
διδάσκοντα αναλυτή Peter Fürstenau, τότε μάλιστα καθηγητή της Ιατρικής Κοινωνιολογίας 
στο Πανεπιστήμιο του Γκίσεν. Η αναλυτική ψυχοθεραπεία είχε μεγάλη διάδοση και μου 
προσέφερε πάρα πολλά. Αυτή ήταν η πρώτη μου έμπρακτη επαφή με την ανάλυση, και 
αργότερα έκανα την ατομική μου ανάλυση. 

Λ: Αυτή η ενασχόληση με την κοινωνική πλευρά μού θύμισε την ιστορία Jacobson… 

Τ: Ναι, έπαιζε μεγάλο ρόλο τότε η μοίρα της στη σκέψη μας.

Λ: Ναι! ή οποία ενώ είχε φύγει για τη Δανία –απλώς τη λέω την ιστορία για όσους δεν την 
ξέρουν– επέστρεψε πίσω στη ναζιστική Γερμανία για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που είχαν 
δημιουργηθεί με τον ασθενή της εκεί, συνελήφθη και φυλακίστηκε τρία χρόνια. 

Και έμεινε δύο χρόνια μέσα, διότι το τρίτο βγήκε λόγω θυρεοειδοπάθειας και τα πρώτα της 
κείμενα τα έγραψε σε σχέση με τη δουλειά που έκανε με τις φυλακισμένες, τις πολιτικές κρα-



10    ΟΙΔΙΠΟΥΣ V

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ

τούμενες. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ενώ η γερμανική ψυχανάλυση είχε τέτοια οικειότητα και 
συγγένεια με τη φιλοσοφία, αντιθέτως στον αγγλοσαξονικό κόσμο η φιλοσοφία ήταν μάλλον 
κριτική και σχεδόν εχθρική πολλές φορές με την ψυχαναλυτική σκέψη;

Τ: Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ή μάλλον του τρίτου ράιχ, 
είχαμε μία μεγάλη μετακίνηση ψυχαναλυτών από τον γερμανόφωνο χώρο στην Αγγλία 
και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεταφέρθηκαν επίσης πολλοί Γερμανοί 
θεωρητικοί και φιλόσοφοι με αντιθετικές απόψεις ως προς την ψυχανάλυση. Ο Popper 
π.χ. ήταν Αυστριακός, Βιεννέζος σοσιαλδημοκράτης, προερχόμενος από την Αριστερά,  
ο οποίος όμως ανήκε σε μία φιλοσοφική παράδοση η οποία ήταν επικριτική της αναλύσεως 
επειδή δεν μπορούσε να διαθέτει εκείνη την αποδεικτική δύναμη που ο ίδιος απαιτούσε. 
Μολονότι στον κύκλο της Βιέννης, με τον οποίο ο Popper διέθετε πολλές επαφές, χωρίς να 
είναι ο ίδιος πλήρως ταυτισμένος μαζί του, υπήρχαν άτομα π.χ. όπως ο Carnap, ο οποίος 
αναλυόταν. Ο Cassirer επίσης πήγε στην Αγγλία. Και ο Wittgenstein...

Ο Horkheimer, ο Marcuse, ο Adorno, με ψυχαναλυτικές προτιμήσεις και υποκειμενικές 
ως ένα βαθμό εμπειρίες, μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αλλά 
οι δυνάμεις τους δεν θα επαρκούσαν φυσικά να επηρεάσουν εδραιωμένες φιλοσοφικές 
παραδόσεις και μεθοδολογικές προτιμήσεις. υπήρχε στην Αμερική η έντονη παρουσία 
του πραγματισμού και στην Αγγλία του λογικού θετικισμού. Γι’ αυτό ίσως η ψυχανάλυση 
στρέφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής περισσότερο προς τα μεγάλα κλινικά 
προβλήματα, γίνεται περισσότερο κλινική. Με λαμπρές επιστημονικές κατακτήσεις – ενώ 
όμως η περισσότερο διορατική σύζευξη ψυχανάλυσης και επιστημών του πνεύματος φαίνε-
ται να υποχωρεί. Μετά μάλιστα από μία περίοδο επικράτησης των ψυχαναλυτικών θέσεων 
στην ψυχιατρική που συνυφάνθηκε με υπερβολικές προσμονές, η εξέλιξη της ψυχανάλυσης 
προσέκρουσε σε παλαιότερες, ενδογενείς μεθοδολογικές απαιτήσεις της αμερικανικής και 
αγγλοσαξονικής επιστήμης, στην απαίτηση της επαλήθευσης της οποιασδήποτε θεωρη-
τικής σύλληψης ή ερμηνείας. 

Β: Παρά αυτήν τη γονιμοποιό σύνδεση ψυχανάλυσης και φιλοσοφίας, και παρά την ατμόσφαιρα 
που μας περιγράφετε… 

Τ: Αυτό για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ναι. 

Β: …ναι, παρά την ατμόσφαιρα που μας περιγράφετε στα πρώτα δικά σας βήματα, που είναι 
γύρω στη δεκαετία του ’70, η γερμανική ψυχανάλυση αντιμετωπίζει μία κριτική ότι δεν έχει 
εξελιχθεί. Και παρά το γεγονός ότι οι Γερμανοί ψυχαναλυτές ήταν αυτοί που κατ’ ουσίαν στήριξαν 
την ανάπτυξη της ψυχανάλυσης και στις ήνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία, θεωρείται ότι 
δεν υπάρχει γερμανική σχολή ψυχανάλυσης. Και θεωρείται ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο δεν υπήρξε…

Λ: Από τον Mitscherlich τέλος πάντων και μετά. 

Β: …δεν υπήρξε ανάπτυξη της θεωρίας και της κλινικής της ψυχανάλυσης στη Γερμανία,  
η οποία να μπορέσει να διεκδικήσει διεθνή αναγνώριση. Στην Αγγλία αναπτύχθηκαν σχολές με 
τη Melanie Klein, με τον Winnicott, με τον Sandler. Στη Γαλλία το ίδιο, στην Αμερική επίσης, 
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στη Γερμανία όμως –παρά τη ζωντανή ατμόσφαιρα και αυτόν τον ζωντανό διάλογο και τη σχέση 
ψυχανάλυσης και ψυχιατρικής και τη σχέση ψυχανάλυσης και φιλοσοφίας– δεν είχαμε τη 
συγκρότηση θεωρητικών και κλινικών απόψεων τέτοιων που να διεκδικήσουν κάποια διεθνή 
αναγνώριση. 

Τ: Η απάντηση στο ερώτημα που μου θέτετε είναι πολύπλευρη και δύσκολη. Πρώτα απ’ 
όλα, το μεγάλο δυναμικό, το θεωρητικό και το κλινικό, της Γερμανίας στη διάρκεια του 
τρίτου ράιχ εξολοθρεύτηκε. Πλείστοι ψυχαναλυτές, κυρίως βέβαια Γερμανοεβραίοι, υπο-
χρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τη Γερμανία και την Αυστρία. Τα ονόματα που προηγουμέ-
νως αναφέρατε προδίδουν σε μεγάλη έκταση τη γερμανική καταγωγή τους. Και εντός της 
Γερμανίας, στον βαθμό που μπορούσε να υπάρχει ακόμη και στη διάρκεια του τρίτου ράιχ 
μια ψυχοδυναμική θεώρηση των πραγμάτων, σημειώθηκαν φρικτές παραμορφώσεις. Όπως 
αυτό που συνέβη στο Βερολίνο όταν στο περιώνυμο ψυχαναλυτικό ινστιτούτο επεβλήθη 
από το εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς ως διευθυντής ένας εξάδελφος του Goering – οπαδός 
του Jung. Αυτό είναι μία μεγάλη ιστορία την οποία πρέπει κάτω από διαφορετικές συνθήκες 
να σας την εξιστορήσω. Οπότε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έπρεπε να επανασυ-
γκροτηθεί η ψυχαναλυτική σκέψη και η ψυχαναλυτική πρακτική, η ψυχαναλυτική πραξεο-
λογία. Αυτό διήρκεσε πολλά χρόνια και βεβαίως πολλοί Γερμανοεβραίοι ψυχαναλυτές, είτε 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είτε από την Αγγλία, συνέδραμαν στην εκ νέου 
ανάπτυξη της ψυχαναλυτικής σκέψης στη χώρα από την οποία προέρχονταν. Και όπως 
προανέφερα, πολύ μεγάλο ρόλο διαδραμάτισε η ίδια η φιλοσοφία, ορισμένα φιλοσοφικά 
κέντρα, τα οποία είχαν συγκροτηθεί από θεωρητικούς κοινωνιολόγους και φιλοσόφους, 
με ισχυρή διάθεση λ.χ. να ανακαλύψουν και να αποκαλύψουν μέσω της ψυχανάλυσης τις 
αδυναμίες των δημοκρατικών παραδόσεων και του Διαφωτισμού. Αλλά ίσως και αντιστρό-
φως, να συμπληρώσουν ορισμένες ψυχαναλυτικές τοποθετήσεις, όπως το έκανε ο Adorno 
και ο Horkheimer. Αυτός ήταν ο ένας ο λόγος. Ο δεύτερος είναι ότι επικράτησε στην 
ψυχανάλυση κάτι που διαρκεί ακόμη και τώρα στη γερμανική ψυχανάλυση. Μία περίοδος 
συνειδητοποιήσεως των ενοχών, ή μάλλον μία περίοδος πένθους, γιατί δεν είναι δύσκολο να 
φανταστεί κανένας ότι οι ψυχαναλυτές της πρώτης γενιάς ήταν σύγχρονοι με το τρίτο ράιχ. 
Και ήταν και οι ίδιοι φορείς αισθημάτων ενοχής για το τι συνέβη στη διάρκεια του πολέ-
μου και τι συνέβη κατά τον κατατρεγμό των Εβραίων. Ένα πολύ απλό παράδειγμα να σας 
δώσω από τις προσωπικές μου ψυχαναλυτικές εμπειρίες: πολλές φορές στη διάρκεια της 
διεργασίας αυτού του προβλήματος έπρεπε να αντιμετωπίσω φαντασιώσεις που αφορούσαν 
τον ρόλο των δικών μου αναλυτών, των δικών μου δασκάλων, κατά τη διάρκεια του τρίτου 
ράιχ. Τι είχαν κάνει; Αυτό ήταν μία επιβάρυνση πάρα πολύ ισχυρή, και μολονότι ήξερα 
βεβαίως στο επίπεδο της συνειδήσεως και στο επίπεδο των βιογραφικών σημειωμάτων τους 
ότι ήταν άνθρωποι δημοκρατικοί, δεν μπορούσα να αποφύγω αυτά τα ερωτήματα και πολύ 
περισσότερο βέβαια δεν μπορούσαν εκείνοι να αποφύγουν ερωτήματα που αφορούσαν τους 
γονείς τους ή καμιά φορά πιθανόν και τους ιδίους. Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους που 
η γερμανική ψυχαναλυτική σκέψη δεν ήταν προς τα έξω περισσότερο δραστήρια. Μόλις 
τώρα αρχίζουν να υπερβαίνουν αυτήν τη δυσκολία. 

Τρίτον κάτι σημαντικό που έχει σχέση με τις ιδιορρυθμίες της γερμανικής παράδοσης και 
της γερμανικής σκέψης: δεν υπάρχουν σχολές στη Γερμανία και δεν θα υπάρξουν ποτέ. 
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Ποτέ δεν αναπτύχθηκα εγώ προσωπικώς σε ένα τέτοιο κλίμα που αφορά τις σχολές. 
Όταν πρωτοήρθα μάλιστα στην Ελλάδα, μου έκανε εντύπωση ότι μιλούσαν για σχολές. 
Οι Γερμανοί δεν το γνωρίζουν αυτό. υπάρχει η ιδιόρρυθμη ιδιοφυΐα της ανάπτυξης της 
γερμανικής σκέψης (αργότερα και των επιπτώσεών της σε κλινικές εκφάνσεις), το ότι  
η πολυεδρικότητά της προέρχεται από τη δομή ενός ομοσπονδιακού κράτους. Το γεγονός 
ότι υπάρχουν πολλά ομόσπονδα κρατίδια ήδη από την εποχή του Kant οδήγησε σε αυτήν 
την εκπληκτική πολυεδρικότητα των εκδηλώσεων του γερμανικού πολιτισμικού βίου. Στη 
Γερμανία δεν υπάρχει ένα πνευματικό κέντρο μοναδικό, μία πνευματική μητρόπολη. Και 
σήμερα υπάρχει ο ίδιος πολυκεντρισμός. Με αυτήν την έννοια, ο όρος εθνική σχολή μού 
ήταν ξένος και παραμένει για τη Γερμανία ξένος. Ένα τέταρτο σημείο: είμαι της γνώμης 
ότι υπήρξαν και υπάρχουν πολλοί έξοχοι Γερμανοί κλινικοί, τουλάχιστον όσον αφορά την 
ψυχοσωματική· μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο η οποία 
διαθέτει σε όλα τα πανεπιστήμιά της ψυχοσωματικά κέντρα. Μόνο η ψυχοσωματική 
Κλινική της Ulm έχει εβδομήντα συνεργάτες. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το μοναδικό 
σε όλον τον κόσμο, δεν υπάρχει πουθενά αλλού τέτοια προσφορά ψυχοσωματικών και 
κατ’ επέκταση ψυχαναλυτικών εφαρμογών. Και μάλιστα αυτό που επετεύχθη μεταπο-
λεμικώς ήταν όλες αυτές οι θεραπευτικές προσφορές να γίνονται μέσω των ταμείων, να 
εξασφαλίζονται μέσω του κράτους πρόνοιας. υπήρξε δηλαδή κοινωνική μέριμνα, την οποία 
επέβαλε δίχως άλλο και η διεργασία της ιστορικής πραγματικότητας μετά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι λοιπόν μπορεί να μην υπήρχαν επιφανείς με την έννοια της 
προβολής του έργου τους Γερμανοί θεωρητικοί, αλλά υπήρξαν επιτεύγματα ουσιαστικά 
σε αυτό το επίπεδο. Εντούτοις, υπάρχουν στιγμές εξαίρετων θεωρητικών συλλήψεων και 
κλινικών επιτευγμάτων. 

Ξέρετε, οι Γερμανοί, μολονότι είναι οι καλύτεροι μεταφραστές όπως λέγεται στον κόσμο, 
στη χώρα τους μεταφράζουν τα πάντα, είναι η χώρα των μεταφράσεων και σε απόλυτες 
μάλιστα τιμές, οι ίδιοι έχουν λιγότερο ενδιαφερθεί να μεταφραστεί το έργο τους σε ξένες 
γλώσσες. Αλλά πλέον αυτή η στάση μού φαίνεται πως αρχίζει να ανήκει στο παρελθόν. 
Ας κοιτάξουμε ένα πρόσθετο παράδειγμα που αφορά τη διακίνηση των ιδεών. Ο Sandler, 
έξοχος γνώστης της γερμανικής παιδείας και γλώσσας, βρέθηκε πολλές φορές στη Φραν-
κφούρτη. Οι εργασίες που έχει κάνει με συναδέλφους της Φρανκφούρτης για το τραύμα 
περιλαμβάνονται κατά τη γνώμη μου στις σημαντικότερες μεταπολεμικές ανακοινώσεις. 
Να προσθέσω όμως και κάτι άλλο: το τραύμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχει 
δημιουργήσει στη Γερμανία μια υπαγορευμένη από αισθήματα ενοχής κοσμοπολίτικη διά-
θεση, διεθνιστική διάθεση. Δηλαδή όταν εκπαιδευόμουνα, δεν ήξερα την έννοια της σχολής 
ενώ όλα τα ρεύματα θεωρούνταν συζητήσιμα. Κάνοντας σ’ αυτό το σημείο ένα άλμα, ας 
μου επιτραπεί να υπογραμμίσω κάτι που το θεωρώ σημαντικό ως προς τις προκλήσεις που 
δέχτηκε και δέχεται η γερμανική ψυχανάλυση από την πλευρά της ψυχιατρικής: το γεγονός 
ότι στη Γερμανία υπάρχουν τεράστιες θεωρητικές παραδόσεις της ίδιας της ψυχιατρικής, 
με τις δικές της φαινομενολογικές και ερμηνευτικές αξιώσεις. Ήδη προπολεμικώς υπήρχαν 
πολλές αντιρρήσεις από Γερμανούς φαινομενολόγους για το αν οι θεωρητικές και κλινικές 
απόψεις των ψυχαναλυτών ήταν τόσο διαφοροποιημένες και τόσο πολύτιμες για την ίδια 
την ψυχιατρική όσο οι δικές τους. Αυτό είναι ένα θέμα, το οποίο δεν μπορώ αυτήν τη 
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στιγμή να το αναπτύξω, που παραπέμπει σε έναν άκρως ενδιαφέροντα προβληματικό, 
αλλά και γόνιμο διάλογο.

Β: Κάτι πάνω στο επιχείρημα που αναπτύξατε. Λόγω του τραύματος του Ολοκαυτώματος και της 
ενδοστροφής της γερμανικής ψυχανάλυσης υπήρξε αυτή η μεταπολεμική εξέλιξη, όπου η ψυχα-
νάλυση εμφανίζεται να μην έχει την προπολεμική της ανάπτυξη σε παραγωγή θεωρίας, τεχνικής. 
Αυτό όμως δεν συμβαίνει σε όλους τους κλάδους του γερμανικού πνεύματος, παρότι όλοι είχαν 
αυτό το τραύμα. ή φιλοσοφία όμως, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εξελίχθηκε πολύ στη 
Γερμανία. Έχουμε σχολές οι οποίες πράγματι ακτινοβόλησαν και στην έυρώπη και στην Αμερική.

Τ: Ναι. 

Β: Στην κοινωνιολογία συμβαίνει αυτό, στην ψυχολογία επίσης. έίναι δύσκολο να πιστέψουμε 
ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει ειδικά στην ψυχανάλυση. Και όντως βλέπουμε ότι τα ψυχανα-
λυτικά ρεύματα που αναπτύσσονται στην Αγγλία και στην Αμερική, όπως λένε ο Bohleber και  
ο Μέντζος, αποκτούν μετά την αρχική περίοδο αδράνειας και ασάφειας πιο ενεργό παρουσία στη 
γερμανική ψυχανάλυση, όπως η κλαϊνική σχολή και η σχολή των αντικειμενοτρόπων σχέσεων. 
Ο Bohleber, αν θυμάμαι καλά, μας είπε ότι περίπου οι μισοί Γερμανοί ψυχαναλυτές είναι πλέον 
σαφώς τοποθετημένοι στην κλαϊνική σχολή. Και με αυτά που είπατε τελευταία διαμορφώνω  
το ερώτημά μου: Μήπως η εξέλιξη στη Γερμανία μάς δείχνει κάτι ειδικότερο για την ψυχανά-
λυση, ότι εκεί που η φιλοσοφία έχει ισχυρή παράδοση και ανθεί, ο ψυχαναλυτικός λόγος από 
μόνος του δεν μπορεί να εξελιχθεί περισσότερο από εκεί που τον πήγε ο Freud, εκτός εάν οικειο-
ποιηθεί μία φιλοσοφική σκέψη; Γιατί και στη Γαλλία βλέπουμε ότι η ψυχανάλυση και οι σχολές 
της έχουν έντονη φιλοσοφική αναφορά και φιλοσοφική προέλευση, είτε αυτή είναι ο χέγκελ 
είτε είναι ο στρουκτουραλισμός. Μήπως στη Γερμανία η τόσο στενή σύζευξη ψυχανάλυσης και 
φιλοσοφίας, όπως την περιγράψατε, έχει οδηγήσει την ψυχανάλυση σε δεύτερη θέση, στην τάση 
να παρακολουθεί τις άλλες εξελίξεις; 

Τ: Αυτό που ρωτάτε είναι ένα θέμα που υπερβαίνει βέβαια την ιδιαίτερη προβληματική, 
όπως προσπάθησα να τη σκιαγραφήσω, της μεταπολεμικής Γερμανίας. υπήρχαν ορισμένες 
επιφυλάξεις απέναντι στην ψυχανάλυση. Δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι μοναδικό προϊόν 
της γερμανικής φιλοσοφίας αλλά γενικότερα των κοινωνικών και των φιλοσοφικών εστιών 
σε παγκόσμια κλίμακα. υπάρχει το αίτημα να συμπληρωθεί η ψυχανάλυση όσον αφορά 
τη θεωρία της με έναν διευρυμένο διάλογο με τη φιλοσοφία και με τις άλλες επιστήμες. 
Νομίζω πως ο Kernberg, άνθρωπος ο οποίος εποπτεύει και τη γερμανική και την αμερι-
κανική πραγματικότητα, επιζητεί αυτήν τη διεύρυνση του διαλόγου των ψυχαναλυτικών 
ινστιτούτων, των ψυχαναλυτικών εταιρειών με τη φιλοσοφία, με την κοινωνιολογία, με 
την ανθρωπολογία και με τις neurosciences. Νομίζω ότι θίξατε ένα θέμα καίριας σημασίας, 
δηλαδή κατά πόσο η σημερινή ψυχαναλυτική θεώρηση δεν κατατείνει στη μεταποίησή 
της σε μία ιδεολογία, επειδή ακριβώς αρχίζει και γίνεται αισθητή μια ανεπάρκειά της να 
παρακολουθήσει τον διεθνή διάλογο όπως εξελίσσεται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας, της 
κοινωνιολογίας και των άλλων επιστημών. Το αίτημα είναι καθολικό: για να διαμορφω-
θούν νέες θεωρητικές συλλήψεις θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη εισβολή των σύγχρονων 
κατακτήσεων των θετικών επιστημών αλλά και της φιλοσοφίας, ή καλύτερα των εν γένει 
επιστημών του πνεύματος (Geisteswissenschaften) στον χώρο της ψυχανάλυσης. Πρόκειται 
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για μια στάση –όχι μόνο στη Γερμανία ίσως, αλλά και στη Γερμανία οπωσδήποτε– αναμο-
νής έναντι ενός διαλόγου που μόλις τώρα αρχίζει να διαμορφώνεται σε ευρύτερη κλίμακα. 
Και επανέρχομαι στην έννοια της σχολής και της ιδεολογίας που αυτή συχνά δημιουργείται 
εξαιτίας μιας μονομερούς συρρίκνωσης. Όταν μιλάω για τον ρόλο της ιδεολογίας, κάνω 
χρήση του όρου όπως αυτός χρησιμοποιήθηκε από τους μαρξιστές ή από την κατεύθυνση 
της Wissenssoziologie – αλλά θα συμπλήρωνα και όπως χρησιμοποιείται, διευρύνεται και 
από ορισμένους θεωρητικούς της ψυχανάλυσης. Δηλαδή ότι η ιδεολογία είναι μια μορφή 
γενικεύουσας εκλογίκευσης, πάρα πολύ κοντά στην προκατάληψη ως προβληματική,  
η οποία δεν επιτρέπει να αναδυθούν τα πραγματικά γεγονότα, τα πραγματικά αίτια.  
Οι πραγματικές μεγάλες απορίες. Η ιδεολογία έχει σχέση με τον δογματισμό. 

Λ: το θέμα της αναμονής είναι πολύ ενδιαφέρουσα διατύπωση. Μου θυμίζει αυτό που έλεγε  
ο Stefano Bolognini στο τρίτο τεύχος μας –ο οποίος υπογράμμισε και είναι μία άλλη οπτική 
σε σχέση με την ερώτηση του Γιάννη– ότι διακρίνει τα ψυχαναλυτικά κέντρα της Αμερικής, 
της Αγγλίας και της Γαλλίας που παράγουν μεν σχολές, αλλά είναι πολύ αδύναμοι απαρτιωτές, 
όπως τους ονόμασε, σε αντιπαραβολή με την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Βραζιλία, οι οποίοι 
είναι καλύτεροι απαρτιωτές και λιγότερο παραγωγοί σχολών. Διανύουμε για την ψυχανάλυση, 
μεταφορικά λέω, ένα είδος δεύτερης λανθάνουσας περιόδου; έίναι τα πράγματα σε λανθάνουσα 
αναμονή; Περιμένουμε κάτι;

Τ: Πολλές φορές έχω αυτήν την αίσθηση. Να σας πω γιατί: μιλήσατε προηγουμένως για 
την παραγωγή διαφόρων σχολών ή διαφορετικών θεωρητικών συλλήψεων. Όταν διαβάζω 
κείμενα των περισσοτέρων, έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για αναδιατυπώσεις, τις 
οποίες μπορούμε να τις αναγάγουμε σε θεμελιακές συλλήψεις, σε προτάσεις του Freud. 
Είμαι εραστής του φροϋδικού έργου και πάντοτε, όταν καταφεύγω σε έργα νεότερων, 
αναρωτιέμαι τι προσθέτουν περισσότερο στις φροϋδικές συλλήψεις. Και τις περισσότε-
ρες φορές έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για ιδιοφυείς καμιά φορά αναδιατυπώσεις,  
οι οποίες εξυπηρετούν ίσως την αντιμετώπιση ορισμένων κλινικών προβλημάτων, αλλά δεν 
νομίζω ότι πρόκειται για τομές. Καμιά φορά μάλιστα έχω την εντύπωση ότι οι διενέξεις  
οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός του ψυχαναλυτικού χώρου δεν ανταποκρίνονται σε πραγ-
ματικό βάθος διενέξεων, αλλά είναι ιδεολογήματα. Ένα ισχυρό και πολύ απλό παράδειγμα: 
βλέπετε ότι ψυχαναλυτές προερχόμενοι από διαφορετικές δήθεν σχολές συνεννοούνται 
θαυμάσια, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, όταν αντιμετωπίζουν από κοινού ένα 
κλινικό περιστατικό. Ένα δεύτερο γεγονός το οποίο παρατηρώ είναι όταν εμφανίζεται μια 
νέα θεωρία, μια κατασκευή θεωρητική, και όταν παρουσιάζουν οι υποστηρικτές της κλινικά 
παραδείγματα για να την υποστηρίξουν. Συχνά πρόκειται για αναπαραγωγή γνωστών 
κλινικών καταστάσεων χωρίς να προσθέτουν τίποτα το καινούργιο, καμία διαφοροποίηση 
των εμπειρικών δεδομένων. Πολλές φορές αυτό διακρίνω, όχι πάντοτε ίσως, αλλά πολλές 
φορές. Και έχω την εντύπωση ότι όλος αυτός ο κύκλος των νέων συλλήψεων ίσως εγκυ-
μονεί μια νέα συνθετική υπέρβαση την οποία δεν έχουμε ακόμη.

Λ: Μ’ αυτήν την έννοια θεωρείτε ότι η παρατήρηση του Wallerstein για τις πολλές ψυχαναλύ-
σεις είναι μια μεταβατική συνθήκη που πιθανώς οδηγεί τα πράγματα σε μια μεγάλη θεωρητική 
ενοποίηση; 
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Τ: Αυτό το εύχομαι. Αυτό άλλωστε νομίζω περιλαμβάνει και μια μορφή λεπτής ειρωνείας. 
Έτσι δεν είναι; 

Λ: Απολύτως.

Τ: Αυτό που λέει ο Wallerstein δεν σημαίνει εντούτοις ότι όλα αυτά τα νέα ρεύματα 
έχουν και μια διαφορετική κλινική πρακτική. Μπορεί να επικαλύπτουν ήδη γνωστές κλι-
νικές πρακτικές. Ήδη μιλούμε τώρα πάρα πολλή ώρα για τη θεωρία και σκέφτομαι κατά 
πόσον η ίδια θεωρία δεν μπορεί να αποτελέσει άμυνα κατά της κλινικής προσεγγίσεως και 
κατά της συγκεκριμένης αναλύσεως ενός υποκειμένου. Για μένα βαρύνουσα σημασία έχει  
η κλινική πράξη, η σχέση θεωρίας και κλινικής.

Λ: Ήδη με αυτήν τη διατύπωσή σας είναι σαν να υποστηρίζετε ότι ως ψυχαναλυτές είμαστε και 
θεραπευτές! υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον χώρο μας που θα διαμαρτύρονταν εάν την άκουγαν!

Τ: Ναι, όχι ο ίδιος ο Freud όμως, ε;

Λ: Όχι, καθόλου ο ίδιος ο Freud. Παρότι συνιστούσε σχετικά χαμηλότερη θερμοκρασία στη 
θεραπευτική μας ζέση. 

Τ: Ακριβώς επειδή είχε αυτήν τη διαλεκτική περίσκεψη που του επέτρεπε να αναγνωρί-
ζει τα όρια των θεραπευτικών προσδοκιών που μπορεί να δημιουργήσει η ψυχανάλυση. 
Οι περισσότεροι όμως που προσέρχονται σε εμάς είναι γιατί έχουν συμπτώματα, έχουν 
δηλαδή ένα αίτημα θεραπείας. Και αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε εάν η ψυχα-
νάλυση είναι κάτι περισσότερο από μία επιστήμη του πνεύματος. Ο Freud μάλιστα την 
αποκαλούσε επιστήμη της φύσεως. Τότε είμαστε υποχρεωμένοι να μην αποφεύγουμε 
αυτό το ερώτημα. Τι γίνεται δηλαδή με τη θεραπευτική επάρκεια; Αφήστε με να πω κάτι 
σε σχέση με τη θεωρία και την πράξη.

Β: Οδηγεί η θεωρία την πράξη, η πράξη τη θεωρία; υπάρχει διαλεκτική σχέση και ποια; Και 
μήπως λέγοντας ότι υπάρχει διαλεκτική σχέση, αρνούμεθα να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα; 
Σκεπάζουμε ένα ερώτημα;

Τ: Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι αν τίθεται έτσι αυτό το ερώτημα, ποια είναι η διαλε-
κτική σχέση, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να επαναλαμβάνουμε την απορία διαφορετικά 
διατυπωμένη. Διότι φυσικά θα απαντούσε ένας ότι υπάρχει μία σχέση ανάμεσα σε πράξη 
και θεωρία. Το θέμα είναι πώς αποκρυπτογραφείται αυτή η σχέση και σε ποιο βαθμό 
καθορίζει την κλινική μας. Ή δεν την καθορίζει! Να το πω πιο απλά: υπάρχουν κατά την 
κρίση μου συνάδελφοι οι οποίοι γνωρίζουν να χειρίζονται έξοχα την ψυχαναλυτική τεχνική 
χωρίς να καταφεύγουν τόσο εύκολα σε θεωρητικές επανεκτιμήσεις αυτής της τεχνικής. 
Όπως αντιστρόφως, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν χρήση μιας άνευ σημασίας, 
θα έλεγα εν τέλει, ρητορικής, όλοι οι συνάδελφοι με τους οποίους συνομιλήσατε, σας έδω-
σαν συνεντεύξεις επανέρχονται σε αυτό το θέμα, κάνουν χρήση μιας θεωρητικής ρητορικής 
για να υπερκαλύψουν ακριβώς τις κλινικές αδυναμίες τους. Αυτό νομίζω πως είναι πάρα 
πολύ σοβαρό και επανέρχομαι τώρα στη Γερμανία: αν η γερμανική ψυχανάλυση κάνει κάτι, 
και το κάνει σε βαθμό κατά τη γνώμη μου βαθιά αποτελεσματικό, είναι να δίνει μεγάλη 



16    ΟΙΔΙΠΟΥΣ V

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ

σημασία στην εξέλιξη, στην πορεία των διαφόρων ψυχαναλυτικών περιπτώσεων. Αυτό 
για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή κατά πόσο η θεωρία δεν γίνεται τρόπον 
τινά ένας ιδεολογικός αυτοσκοπός. Για να καλύπτει, για να συγκαλύπτει τις δικές μας 
πρακτικές αδυναμίες, υποσχόμενη τα πάντα. Μην ξεχνάτε ότι οι δογματικές ιδεολογίες 
της ψυχανάλυσης, όπως αυτές έχουν κυοφορηθεί στο παρελθόν και όπως διαδίδονται και 
σήμερα, δυστυχώς δεν είναι παρά δογματική υπόσχεση υποκειμενικής παντοδυναμίας,  
η οποία δεν επιτυγχάνεται ποτέ. Και μ’ αυτόν τον τρόπο δυστυχώς εκμαυλίζονται πολλοί 
νέοι άνθρωποι. Στη δεκαετία του ’60 και του ’70 τέτοιους εκμαυλισμούς είχαμε πολλούς. 
Και αυτό βέβαια μετετράπη αργότερα σε απογοήτευση. Γιατί κρίνοντες επιστήμονες 
άλλων κατευθύνσεων, π.χ. οι καλοί ψυχίατροι και αναφέρομαι βέβαια και στους αυστη-
ρούς Γερμανούς φαινομενολόγους, των οποίων το αυτί δεν ίδρωνε πολύ από τις ρητορικές 
ευτολμίες των ψυχαναλυτών, διαπίστωσαν ότι οι θεραπευτικές επιδόσεις τους ήταν αδύ-
νατες. Αυτό το ήξερε μεν ο Freud, αλλά οι μεταγενέστεροι όχι. υπήρξε δε μία ρητορική 
θα έλεγα απρέπεια, και στα πανεπιστήμια και εκτός πανεπιστημίων, που παρέλυε τα ερω-
τήματα τα οποία κριτικά σκεπτόμενοι άνθρωποι θα ήθελαν να διατυπώσουν. Αντί δηλαδή  
η ψυχαναλυτική εκπαιδευτική πρακτική και γενικότερα η προπαγάνδα της ψυχανάλυσης 
να μεταβληθεί σε όργανο απελευθερώσεως του διαλόγου, είχε μετατραπεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα σε μια μορφή αριστοκρατικής καταδυνάστευσης των επαφών με τους 
άλλους. Μιλούμε δε σήμερα για τον σεβασμό της ετερότητας του άλλου και σας διαβεβαιώ 
–και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές– ότι η ετερότητα του άλλου εκμηδενιζόταν μέσω 
μιας ρητορικής που υποσχόταν μια μη υφιστάμενη παντοδυναμία. 

Β: Πώς θα βλέπατε σήμερα τη σχέση θεωρίας και κλινικής στην εποχή του Freud; Πώς εξελί-
χθηκε; Ποιος είναι ο ρόλος των ινστιτούτων σ’ αυτήν την εξέλιξη;

Τ: Ο Freud έχει μια αφοπλιστική ειλικρίνεια όταν παρουσιάζει κλινικό υλικό. Στηρίζεται 
σε μια απολύτως συνεπή περιγραφή του φαινομένου της μεταβίβασης και της αντιμεταβί-
βασης στις κλινικές εργασίες του. Και ξέρετε ότι προσφέρει πάντοτε εκτεταμένο κλινικό 
υλικό. Και όπου παρεμβάλλεται η θεωρία εδράζεται πάντοτε στο κλινικό υλικό· ας μην 
ξεχνούμε δε ότι ο Freud ήταν και ο πρώτος ψυχαναλυτής και βεβαίως οι συλλήψεις του 
ήταν κορυφαίες στιγμές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Εκεί που επιτρέπει στον εαυτό 
του να γίνεται εκτιμητής της τέχνης, της κουλτούρας ή του πολιτισμού που τον απασχολεί 
πολλές φορές, το κάνει με τρόπο νηφάλιο και σεμνό. υπάρχει σεμνότητα στον τρόπο που 
διατυπώνει τις απόψεις του ο Freud σε όλα τα έργα του. Χωρίς ποτέ επίσης να εγκαταλεί-
πει την κλινική προέλευση όλων αυτών των θεωρητικών κατασκευών. Οι επίγονοι όμως 
δυστυχώς άρχισαν να σχηματοποιούν τις μεγάλες ανακαλύψεις του Freud. Ένα πολύ 
απλό παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το οιδιπόδειο σύμπλεγμα για οτιδήποτε 
παρουσιάζεται ως σύγκρουση στην καθημερινότητα. Το δεύτερο σχόλιο επ’ αυτού, αν μου 
επιτρέπετε, έχει ιστορική σημασία. Η αμερικανική ψυχανάλυση, επηρεασμένη βέβαια από 
τις ενδογενείς παραδόσεις του πραγματισμού, της κλινικής θεωρήσεως των πραγμάτων 
όπως διαμορφωνόταν στην Αμερική, αντιλήφθηκε θα έλεγα ενσυνείδητα ή ασυνείδητα 
τους κινδύνους που προέρχονταν από μια αστόχαστη γενίκευση ψυχαναλυτικών εννοιών. 
Γι’ αυτόν τον λόγο προκάλεσε αφαίμαξη του θεωρητικού πλαισίου. Δηλαδή στην Αμερική 
για χρόνια δεν υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις κοινωνιολογικές πραγματείες του Freud. 


