
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 παρατεταμένη περίοδος κρίσης επιφέρει κρίση ιδεών και αξιών.

Η διαφύλαξη όμως των ιδεών και αξιών αναδεικνύεται σ’ έναν ουσιαστικό παράγοντα για 
την υπέρβασή της. Είναι αυτές που σε βοηθούν να θυμάσαι ποιος ήσουν και να φαντάζεσαι 
πώς θα γίνεις.

Οι ιδέες και οι αξίες είναι το θεμέλιο των ανθρωπιστικών επιστημών και η Ψυχανάλυση 
είναι μία επιστήμη του ανθρώπου. Η εμβάθυνση στην ουσία των ιδεών και των αξιών της 
Ψυχανάλυσης, η διαφύλαξη της μεθόδου της, υποστηρίζει μία δραστηριότητα που απευ-
θύνεται στη δυνατότητα του ανθρώπου να διαμορφώνει τη μοίρα του στηριζόμενος στην 
εαυτοσκόπηση και στην αλληλεπίδραση.

Το θέμα αυτού του τεύχους, σε συνειρμική συνέχεια με τις προηγούμενες σκέψεις, είναι  
η Μεταβίβαση και Αντιμεταβίβαση. Έννοιες που παρουσιάζουν τη δυνατότητα του ανα-
λυόμενου να ζει το παρόν της ανάλυσης υπό την επήρεια του ασυνείδητου παρελθόντος 
και να αναζητεί το παρελθόν της ασυνείδητης παιδικής νεύρωσης μέσα από την οπτική 
που του παρέχουν τα βιώματα του παρόντος της μεταβιβαστικής νεύρωσης. 

Στα Εκπαιδευτικά η Ελισάβετ Παπανδρέου μάς παρουσιάζει μία πρωτότυπη ανάγνωση 
των απόψεων του Freud για τη μεταβίβαση και την αντιμεταβίβαση και με τη Χρυσή 
Γιαννουλάκη περιδιαβάζουμε στην περιπέτεια αυτών των εννοιών στις κυριότερες σχολές 
της Ψυχανάλυσης.

Το Κλινικό και Θεωρητικό τμήμα έχει άρθρα ανάλογου περιεχομένου. Ο Δημήτρης Τζάκ-
σον μάς παρουσιάζει τη Μεταλλακτική Ερμηνεία του Strachey, θεμελιώδη έννοια στην 
ιστορία της Ψυχανάλυσης, που επηρέασε την ανάπτυξη των εννοιών της Μεταβίβασης και 
Αντιμεταβίβασης, μ’ έναν εποικοδομητικό σχολιασμό του Αθανάσιου Αλεξανδρίδη. Στη 
συνέχεια, ο Σάββας Σαββόπουλος παρουσιάζει τα μεταβιβαστικά και αντιμεταβιβαστικά 
φαινόμενα στην ψυχοθεραπεία των ασθενών με καρκίνο, με εκτεταμένη αναφορά σε κλι-
νικό υλικό που δείχνει τους δύσβατους δρόμους αναλυτή και αναλυόμενου στις αναλύσεις 
αυτές, μ’ έναν ανάλογο σχολιασμό από τον Φώτη Μπόμπο. 

Η Συνομιλία με τον Jay Greenberg μάς εισάγει στην ιστορία της Ψυχανάλυσης στις ΗΠΑ, 
μ’ έναν ευρύτερο σχολιασμό θεμάτων της σύγχρονης Ψυχανάλυσης.

Ο Διάλογος του Νίκου Τζαβάρα με τον Θάνο Βερέμη, με θέμα την έννοια της Ταυτότητας, 
προσεγγίζει το σύγχρονο υποκείμενο της κρίσης από έναν ψυχαναλυτή και έναν ιστορικό. 
Φαινόμενα της σύγχρονης και ιστορικής πραγματικότητας των Ελλήνων συζητούνται με 
μεθοδικό τρόπο και δείχνουν τις δυνατότητες του διεπιστημονικού διαλόγου.
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Ο Ιάκωβος Κλεώπας μάς εισάγει στη ζώσα θεωρία και κλινική της Ψυχανάλυσης όπως 
βιώνονται στην ψυχαναλυτική συνεδρία και στο μεθύστερο με ενδιαφέροντες σχολιασμούς 
από τις Ιωάννα Αχειμάστου-Παναγιωτοπούλου και Ντένυ Πάνιτς. 

Στις Επιστήμες και Τέχνες ο Σωτήρης Μανωλόπουλος επεξεργάζεται τη Νόσο της 
Πόλεως, μια απόπειρα σύνδεσης του ατομικού με το συλλογικό σε συνθήκες κρίσης. Και 
ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος παρουσιάζει μία φιλοσοφική προσέγγιση της ‘‘ανάμνησης’’ 
στηριζόμενος στις ψυχαναλυτικές αναφορές του όρου, δείχνοντας εκ νέου σε αυτό το 
τεύχος τον εποικοδομητικό χαρακτήρα του διεπιστημονικού διαλόγου. 

Ο André Green άφησε μία σημαντική κληρονομιά πίσω του, με πολλούς μελετητές του 
έργου του στη χώρα μας. Ο Αθανάσιος Αλεξανδρίδης επιμελείται ένα αφιέρωμα στο έργο 
του με τη συμμετοχή των Άννας Ποταμιάνου, Χρήστου Ζερβή, Σάββα Σαββόπουλου, 
Φώτη Μπόμπου και του ιδίου. Το αφιέρωμα αυτό είναι δομημένο έτσι ώστε να παρέχει 
μία εισαγωγή και εποπτική εικόνα του σύνθετου και πολυδιάστατου έργου του Green γι’ 
αυτούς που δεν είναι μυημένοι στο έργο του, όσο και μία ύστερη αποτίμηση ενός σημα-
ντικού ψυχαναλυτικού έργου για τους μυημένους.

Στον Κινηματογράφο η Χρυσή Γιαννουλάκη καταπιάνεται μ’ ένα θεμελιώδες φιλμ, το 
Alexander Nevsky του Sergei Eisenstein. Αναζητεί σ’ ένα έργο των αρχών του προηγούμενου 
αιώνα απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα των αρχών του δικού μας αιώνα. Στη συνέχεια 
η Ευτυχία Γιομελά μάς παρουσιάζει το Δέρμα που κατοικώ του Πέδρο Αλμαδοβάρ, μίας 
ταινίας με πληθώρα ψυχαναλυτικών αναφορών.

Ο Οιδίπους θα συνεχίσει με τις θεσμοθετημένες ετήσιες εκδηλώσεις του τον Μάιο, με 
τη συνάντηση εργασίας για συζήτηση ενός πρόσφατα δημοσιευμένου άρθρου. Ιδιαίτερο 
γεγονός επίσης είναι η οργάνωση του 8ου Ψυχαναλυτικού Συμποσίου των Δελφών, 21-24 
Ιουνίου, με θέμα «Ο Πατέρας».

Ιωάννης Βαρτζόπουλος 
Νίκος Λαμνίδης
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Συνομιλία με τον Jay Greenberg

Η συνομιλία με τον Jay Greenberg (G) πραγ-
ματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου μέσω skype 
με τον Ιωάννη Βαρτζόπουλο (Β). Συζητούνται 
σημαντικά θέματα της ιστορίας της ψυχανά-
λυσης στις ΗΠΑ και στην έυρώπη καθώς και 
θέματα θεωρίας και κλινικής.

Β: Η πρώτη ερώτηση αφορά το αρχικό σου 
κίνητρο που σε οδήγησε στην ψυχαναλυτική 
εκπαίδευση. Ήταν κυρίως προσωπικό, μορφω-
τικό, πολιτισμικό ή επαγγελματικό; 

G: Θα αναφερθώ στην πορεία που ακολού-
θησα ώστε να γίνω τελικά ψυχαναλυτής, 
διότι θεωρώ ότι το κίνητρό μου και η συνει-
δητοποίηση ως προς το κίνητρό μου να γίνω 
ψυχαναλυτής άλλαξε πολύ. Στο κολέγιο 
επικεντρώθηκα στη μελέτη της φιλοσοφίας, 

Interview with Jay Greenberg

Jay Greenberg (G) interview to Ioannis 
vartzopoulos (V) took place on 16/12/2012 
through skype.

V: Jay, the first question is about your 
primary motivation when you decided to 
undergo psychoanalytic training. Was it per-
sonal, educational, cultural or professional? 

G: i should talk about the steps that led 
up to my becoming a psychoanalyst, 
because i think, at different times my 
motivation and my awareness of what 
motivated me changed a lot. When i was 
in college i concentrated on studying 
philosophy, political science and classics;  

Jay Greenberg is a training and Supervising 
analyst, William alanson White institute; Edi-
tor, The Psychoanalytic Quarterly; former Edi-
tor for north america, International Journal of 
Psychoanalysis; former editor, Contemporary Psy-
choanalysis. co-author with Stephen Mitchell, 
Object relations in Psychoanalytic Theory; author, 
Oedipus and Beyond: A Clinical Theory.

O Jay Greenberg (jaygreenberg@aol.com) είναι 
training and Supervising analyst, William alanson 
White institute; Editor, The Psychoanalytic Quar-
terly; former Editor for north america, International 
Journal of Psychoanalysis; former editor, Contempo-
rary Psychoanalysis. co-author with Stephen Mitch-
ell, Object relations in Psychoanalytic Theory; author, 
Oedipus and Beyond: A Clinical Theory.
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ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ

των πολιτικών επιστημών και των κλασικών 
σπουδών. Δεν παρακολούθησα τότε ούτε 
ένα μάθημα ψυχολογίας. Πήγαινα σ’ ένα 
πανεπιστήμιο μ’ έναν κυρίως ακαδημαϊκό 
προσανατολισμό και η ψυχολογία, ιδιαίτερα 
η κλινική ψυχολογία, φαινόταν τότε πολύ 
συγκεκριμένη και πραγματιστική. 

Β: Σε ποιο πανεπιστήμιο πήγαινες;

G: Στο πανεπιστήμιο του Σικάγο. Εκεί ασχο-
λήθηκα ενεργά με την πολιτική. Την εποχή 
εκείνη υπήρχε μεγάλη αναστάτωση στις 
Ηνωμένες Πολιτείες για τα ατομικά δικαι-
ώματα και ελευθερίες. Τα θέματα αυτά με 
απασχολούσαν πολύ, όπως και οι σπουδές 
μου. Όταν αποφοίτησα δεν είχα κάποια 
σχηματισμένη άποψη ως προς το τι ήθελα 
να κάνω.

Β: Όπως οι περισσότεροι φαντάζομαι.

G: Ναι. Έτσι συνέχισα να σπουδάζω φιλο-
σοφία για περίπου ενάμιση χρόνο, όμως δεν 
μου άρεσε, και τότε άφησα εντελώς το σχο-
λείο. Ασχολήθηκα με διάφορα επαγγέλματα, 
έμαθα να πετώ αεροπλάνα και εργάστηκα ως 
δάσκαλος πτήσεων και ως πιλότος μικρών 
αεροπλάνων για ένα δύο χρόνια, χωρίς να 
έχω ιδέα τι θα έκανα μετά. Τότε ήταν που 
άρχισα τη θεραπεία, εν μέρει διότι δεν ήξερα 
τι ήθελα να κάνω και εν μέρει διότι μόλις 
είχε πεθάνει η μητέρα μου. Ήμουν συγκλο-
νισμένος από αυτό, ήμουν καταθλιπτικός 
και μου ήταν δύσκολο να σκεφτώ το μέλλον.  
Η θεραπεία ήταν πολύ βοηθητική και συνέ-
χισα για άλλα δύο χρόνια τις πτήσεις. Την 
εποχή εκείνη είχα έναν γείτονα ψυχαναλυτή, 
ήταν στην ψυχαναλυτική εκπαίδευση και 
φαινόταν να ζει μία ψυχολογικά άνετη ζωή. 
Συζητούσαμε γι’ αυτό και αποφάσισα να πάω 
πίσω στην ψυχολογία. Επέστρεψα στη Νέα 
υόρκη και παρακολούθησα προκαταρκτικά 
μαθήματα που θα με προετοίμαζαν για τις 
σπουδές ψυχολογίας.

i never took a psychology course. i went 
to a university which was very academic 
in its orientation and psychology, espe-
cially clinical psychology, seemed too 
concrete and pragmatic. 

V: Which university did you go to?

G: the university of chicago. When 
i was there i was also very involved in 
political activity, it was a time when there 
was a lot of upheaval in the united States 
around civil rights and civil liberties and 
i was as concerned about these issues as  
i was about my studies. the result when 
i graduated was that i really had no idea 
of what i wanted to do.

V: As most people do.

G: right. and so i continued studying 
philosophy for about a year and a half 
but didn’t like that and then i left school 
entirely and took a series of odd jobs and 
then i decided i wanted to learn how 
to fly airplanes and so i did that and i 
worked as a flight instructor and charter 
pilot flying small airplanes for a couple 
of years, not having any idea of what  
i wanted to do next! 

and then i went into therapy, partly 
because was confused about what i 
wanted to do and partly because my 
mother had just died. i was shaken by 
that, was depressed, and felt that it was 
difficult for me to think about the future. 
i went into therapy which was very help-
ful and then continued for another couple 
of years to do the flying. 

at the time i had a next door neighbor 
who was a psychoanalyst; he was a candi-
date in training and he seemed to be liv-
ing a psychologically comfortable life and 
we used to talk about that and i decided  
i should go back to school in psychology. 
i came back to new york at that point 
and started taking undergraduate psy-
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ΣΥΝΟΜΙΛΙα ΜΕ τΟΝ Jay GreenberG

Β: Πόσων χρόνων ήσουν όταν άρχισες να σπου-
δάζεις ψυχολογία;

G: Περίπου είκοσι πέντε. Είχα τελειώσει το 
κολέγιο στα είκοσι και πέρασα περίπου πέντε 
χρόνια σκεπτόμενος τι ήθελα να κάνω. Είχα 
μία καλή εμπειρία στη θεραπεία μου, που 
ήταν μία ψυχαναλυτική θεραπεία δύο φορών 
την εβδομάδα. Την εποχή εκείνη σκεφτό-
μουν πολύ έναν θείο μου. Προέρχομαι από 
μία μικρή οικογένεια, δεν έχω αδέλφια, ούτε 
πρώτα ξαδέλφια. Οι οικογενειακές συγκε-
ντρώσεις ήταν πολύ μικρές. Ο θείος μου 
ήταν γιατρός στο Μανχάταν, παθολόγος. 
Τον θαύμαζε όλη η οικογένεια, το να είσαι 
γιατρός μού φαινόταν από τότε σημαντικό. 
Ο πατέρας μου τον σεβόταν πολύ. 

Β: Ποιου ήταν αδελφός;

G: Ήταν ο σύζυγος της αδελφής της μητέρας 
μου.

Β: Δεν ήταν εξ αίματος συγγενής.

G: Όχι, ήταν όμως το πιο σεβαστό πρόσωπο 
στην οικογένεια, μετά τον παππού μου. Το 
πιο σεβαστό πρόσωπο εκείνης της γενιάς,  
η οποία ήταν μία μικρή γενιά, μόνο η μητέρα 
μου, η αδελφή της και οι σύζυγοί τους. Εξι-
δανίκευσα τους γιατρούς, χωρίς όμως να 
αισθάνομαι ότι έχω ικανότητες σε αυτήν 
την κατεύθυνση. Θεωρούσα ότι το ταλέντο 
μου ήταν κυρίως στην περιοχή των λέξεων, 
η ιατρική δεν ήταν το κατάλληλο πεδίο για 
μένα. Χωρίς να το συνειδητοποιώ εκείνη την 
περίοδο, η σκέψη να γίνω ένας γιατρός που 
χρησιμοποιεί λέξεις απέκτησε μία προοπτική 
για μένα. Αφήνω τον εαυτό μου να μιλά ελεύ-
θερα, ελπίζω να με σε πειράζει.

Β: Όχι, είναι ο καλύτερος τρόπος. ο στόχος 
μας με αυτές τις συνεντεύξεις είναι να δημιουρ-
γήσουμε μία ατμόσφαιρα οικειότητας με τον 
τρόπο που σκέφτεται ένας αναλυτής. Η πορεία 
της ζωής του μπορεί να μας δείξει τον δρόμο που 

chology courses which would prepare me 
for graduate school. 

V: How old were you at that moment, when 
you started studying psychology? 

G: i was about twenty five. i had gradu-
ated college at twenty and so spent about 
five years figuring out where i wanted 
to go. i certainly had a good experi-
ence in my therapy, which was a twice 
weekly analytic therapy. at the time  
i often thought about an uncle of mine. 
i come from a small family, i don’t have 
any brothers or sisters nor any first cous-
ins. So family gatherings were very small. 
My uncle was a physician, an internist 
in Manhattan. he was greatly admired 
within the family, so being a doctor 
always had a great deal of appeal to me; 
my father very much looked up to him. 

V: He was the brother of whom?

G: he was married to my mother’s only 
sister. 

V: He was not a blood uncle.

G: no, but he was the most respected per-
son in the family after my grandfather. 
the most respected person in that genera-
tion, which was a small generation, only 
my mother and sister and their husbands. 
So i idealized being a physician, but also 
didn’t particularly feel that i had abilities 
in that direction; my abilities were always 
in the area of words, so i didn’t think that 
medicine would be a particularly good 
field for me. But i think, without being 
conscious of this at the time, that the idea 
of being a doctor who uses words became 
an appropriate way to proceed for me. i’m 
kind of free associating, i hope you don’t 
mind.

V: No, it’s the best way to proceed. Our aim 
with these interviews is to create an atmo-
sphere of familiarity with the way an ana-
lysts thinks. And the course of his life could 
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ακολουθούν νέοι άνθρωποι για να προσεγγίσουν 
την ψυχανάλυση. Όταν μιλά κανείς ελεύθερα, 
τα πράγματα φαίνονται πιο οικεία.

G: Καθώς διηγούμαι αυτά, θυμάμαι όταν 
ήμουν παιδί εννέα, δέκα, έντεκα ετών, το 
δείπνο το βράδυ της Παρασκευής στο σπίτι 
των παππούδων μου. Ο θείος μου ερχόταν 
στο δείπνο και κατά τη διάρκειά του δεχόταν 
ή έκανε τηλεφωνήματα για να αντιμετωπίσει 
θέματα των ασθενών του. Πάντα τον θαύ-
μαζα, αυτό φαινόταν πολύ σοβαρό και σημα-
ντικό. Ο θείος μου ήταν σοβαρός άνθρωπος. 
Φαινόταν ότι έκανε κάτι πολύτιμο και έτσι 
τον εξιδανίκευσα, όπως εξιδανίκευσα και τη 
δουλειά του γιατρού. Αυτό με ακολουθεί όλη 
μου τη ζωή με πολλούς τρόπους.

Β: Η μνήμη του θείου σου είναι ζωντανή.

G: Ναι, η σοβαρότητά του και η αίσθηση ότι 
έκανε κάτι σημαντικό, κάτι που ήταν πολύ 
διαφορετικό από τον τρόπο που ο πατέρας 
μου σκεφτόταν τον εαυτό του. Ο πατέρας 
μου είχε εκπαιδευτεί ως δικηγόρος, αλλά δεν 
άσκησε το επάγγελμα για πολύ. Ασχολήθηκε 
με τη δουλειά του πεθερού του. Δεν αισθανό-
ταν καλά με τον εαυτό του ούτε προσωπικά 
ούτε επαγγελματικά. Βλέποντας τον θείο 
μου να παίρνει τον εαυτό του και τη δουλειά 
του σοβαρά διακινούσε πολλά συναισθήματα 
μέσα μου, θαυμασμό για τον θείο μου, ανη-
συχία για τον πατέρα μου, που δεν εκτιμούσε 
τον εαυτό του με τον ίδιο τρόπο. Γενικά μου 
έφερνε σκέψεις για τον τρόπο που εξελίχθη-
καν τα πράγματα στην οικογένειά μου. Γιατί 
ο πατέρας μου δεν έγινε δικηγόρος αφού 
άρχισε ως δικηγόρος; Γιατί ασχολήθηκε με 
την οικογενειακή επιχείρηση, ποια ήταν  
η θέση του στην οικογενειακή επιχείρηση; 
Πώς συνέβη αυτό, ποια ήταν η θέση της 
μητέρας μου σε αυτό; Τα θέματα αυτά δεν 
τα συζητούσαμε και παρέμειναν μυστικά και 
κάπως μπερδεμένα μέσα μου, αν και εκείνον 
τον καιρό τα έδιωχνα και δεν ασχολήθηκα 

enlighten the way new people approach psy-
choanalysis. speaking freely makes things 
seem more familiar.

G: as i am telling you this, i am remem-
bering when i was a kid, nine, ten, eleven, 
on Friday nights, we would have dinner 
in my grandparents’ apartment and my 
uncle would come to those dinners and 
frequently in the course of the dinner he 
would get phone calls or make phone 
calls to deal with patient problems. i was 
always very admiring of that; it seemed 
very serious and very important. and my 
uncle was a serious man in general. it 
seemed like he was doing something very 
valuable, so i idealized him and the work 
of a doctor. it has stayed with me in many 
ways throughout my life. 

V: The memory of your uncle is alive.

G: yes and his seriousness and the sense 
that he was doing something important 
and valuable, very different from the way 
my father thought of himself. My father 
had been trained as a lawyer but didn’t 
practice for very long; instead he went 
into business with my mother’s father, his 
father in law. i think, he never felt very 
good about himself either professionally 
or personally, and so to see my uncle tak-
ing his work and himself seriously stirred 
up a lot of feelings in me, a lot of admi-
ration, a lot of concern about my father 
who didn’t value himself in the same way. 

and, in general, it also made me wonder, 
i think very early in my life, about how 
things had evolved in the family. Why 
was my father who had started as a law-
yer not a lawyer? Why was he involved 
in the family business, what was his posi-
tion in the business? how did that hap-
pen, how was my mother a part of that? 
these things weren’t talked about, so they 
remained secret and kind of confusing to 
me, although i, more or less, pushed them 
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μαζί τους παρά μόνο πολλά χρόνια μετά.  
Ο θαυμασμός για τον θείο μου και η εμπειρία 
της θεραπείας μου μού έκαναν προσφιλή την 
ιδέα να γίνω ένας γιατρός των λέξεων, αυτό 
φαινόταν να λύνει πολλά προβλήματα.

Τότε δεν ήμουν ενημερωμένος για διαφορε-
τικές προσεγγίσεις στην ψυχολογία και στην 
ψυχοθεραπεία και οπωσδήποτε ήταν ένας 
άλλος κόσμος. Την εποχή εκείνη, τέλη της 
δεκαετίας του εξήντα-αρχές του εβδομήντα, 
δεν υπήρχε η ίδια προσφορά θεραπευτι-
κών δυνατοτήτων όπως σήμερα. Παρακο-
λούθησα ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης 
στο πανεπιστήμιο της Ν. υόρκης που είχε 
ψυχαναλυτικό προσανατολισμό. Επρόκειτο 
για ένα μεγάλο κέντρο ψυχαναλυτικής έρευ-
νας και νέων ιδεών με ανθρώπους όπως  
ο George Klein και robert holt. Ο Merton 
Gill επίσης ήρθε ως προσκεκλημένος του 
ιδρύματος για ένα χρόνο. Πολλοί άνθρωποι 
που δίδασκαν εκεί ήταν στην πρωτοπορία 
της έρευνας της ψυχανάλυσης και αυτό με 
συνεπήρε. Κοιτάζοντάς το εκ των υστέρων, 
νομίζω ότι κάλυπτε πολλές από τις προσω-
πικές ανάγκες μου. Ο Edgar Levenson, που 
ήταν ένας από τους σημαντικούς δασκάλους 
μου στο White alanson institute, συνήθιζε 
να λέει ότι η θεμελιώδης ερώτηση που έθεσε 
ο harry Stack Sullivan στα γραπτά του ήταν: 
«Τι συμβαίνει εδώ;» Όταν ένας ασθενής 
συναντούσε τον Sullivan, αυτό ήταν η ερώ-
τηση: «Τι συμβαίνει πραγματικά στην οικογέ-
νεια του ασθενούς, στον γάμο του ασθενούς 
και στην αναλυτική συνάντηση, τι συμβαίνει 
πραγματικά ανάμεσα στους ανθρώπους;» Και 
αυτή η ερώτηση αντιστοιχούσε στους δικούς 
μου προβληματισμούς για την οικογένειά 
μου, διότι στην επιφάνεια η οικογένειά μου 
λειτουργούσε ομαλά. Δεν υπήρχαν ανοικτές 
αντιπαραθέσεις, αλλά το αισθανόμουν ότι 
υπήρχαν μεγάλες εντάσεις. Ό,τι περιέγραφα 
ήταν κυρίως κάτω από την επιφάνεια και  

away at the time and didn’t start think-
ing about them until many years later. 
Between the admiration of my uncle, 
the experience of my therapy, the idea of 
being a word doctor seemed to solve a lot 
of problems. 

i didn’t particularly know at that time 
about different approaches within psy-
chology and psychotherapy, and of course 
it was a different world then. the time 
during which i was making this decision, 
the late nineteen sixties and early nine-
teen seventies, there wasn’t the same kind 
of proliferation of treatment possibilities 
that there are now. i went to a graduate 
program at new york university that was 
psychoanalytically oriented. at the time, 
it was a major center of psychoanalytic 
innovation in the united States with 
people on the faculty like George Klein, 
robert holt; Merton Gill came one year 
as a visiting fellow. a lot of the people 
who taught there were on the cutting 
edge of psychoanalytic theory and i got 
very caught up in it. 

in retrospect, i think that it suited a lot 
of my personal needs. Edgar Levenson, 
who was one of my important teachers at 
the White alanson institute used to say 
that the fundamental question that harry 
Stack Sullivan addressed in his writings 
was: “what’s going on around here?” 
When a patient met Sullivan, that was 
the question, “what is going on, what is 
actually happening in the patient’s fam-
ily, in the patient’s marriage and in the 
analytic encounter, what’s actually hap-
pening between people?” and that kind 
of question very much suited my own 
confusion about my family, because on 
the surface my family functioned very 
smoothly. there were never open argu-
ments, but i sensed that there were tre-
mendous tensions. What i’ve described 
to you was mostly under the surface and 
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η ιδέα να είμαι σ’ έναν χώρο που ασχολείται 
με αυτήν τη θεματική μού ήταν επιθυμητή. 

Όταν συνάντησα τον ψυχαναλυτικό τρόπο 
σκέψης, δεν υπήρξε ο παραμικρός προβλη-
ματισμός για την κατεύθυνση που θα ακο-
λουθούσα στην ψυχολογία. Ήξερα ότι θα 
ακολουθούσα την αναλυτική εκπαίδευση. 
Φαινόταν ότι έθετε τις ερωτήσεις που 
ήθελα να θέσω, φαινόταν να χρησιμοποιεί 
μία μέθοδο που μου ταίριαζε, τη μέθοδο να 
μιλάς με τους ανθρώπους, να χρησιμοποιείς 
τις δικές σου εσωτερικές διαδικασίες για να 
πας κάτω από την επιφάνεια. Μου φαινόταν 
πολύ σημαντική εργασία.

Β: Το κίνητρό σου για την ψυχαναλυτική εκπαί-
δευση ήταν περισσότερο προσωπικό όπως φαί-
νεται.

G: Ναι. Στο κολέγιο ήμουν δραστηριοποιημέ-
νος πολιτικά. Πέρασα πολύ χρόνο σε ακτιβι-
στικές δραστηριότητες. Όταν αποφάσισα να 
ακολουθήσω ένα επάγγελμα στο οποίο έβρι-
σκα έναν προσωπικό στόχο και νόημα που 
δεν είχα έως τότε, αποσύρθηκα για μερικά 
χρόνια από τις πολιτικές δραστηριότητες και 
εστίασα περισσότερο στον εαυτό μου. Όταν 
λοιπόν ήμουν στη μετεκπαίδευση, την εποχή 
του Βιετνάμ, και σημαντικές πολιτικές δρα-
στηριότητες ελάμβαναν χώρα στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, τις υποστήριζα, αλλά εστίαζα 
περισσότερο στην προσωπική και επαγγελμα-
τική εξέλιξη. Θεωρώ ότι στην ψυχανάλυση με 
προσείλκυσε ο ανατρεπτικός χαρακτήρας της 
και ότι υπήρχε μία σύνδεση μεταξύ των πολιτι-
κών μου δραστηριοτήτων και της ψυχαναλυτι-
κής ιδιότητας. Ιδιαίτερα εάν σκεφτείς ό,τι σου 
είπα για την ήπια επιφάνεια στην οικογενειακή 
ατμόσφαιρα που κάλυπταν ισχυρά συναισθή-
ματα και ασυνείδητες δυναμικές. Η ιδέα της 
ανατροπής αυτής της επιφανειακής αμυντικής 
στάσης, πραγματικά διερευνώντας την και βλέ-
ποντας τι υπάρχει εκεί, ταίριαζε πολύ με τις 
πολιτικές μου δραστηριότητες.

so the idea of going into a field where this 
would be the focus of interest was very 
appealing to me. 

When i encountered psychoanalytic ways 
of thinking, early in graduate school there 
was never a question of where i was going 
to go in psychology. i knew that i was 
going to go into analytic training. it 
seems that it was asking the questions i 
wanted to ask, it seemed to use a method 
that was congenial to me, a method of 
talking with people, of engaging our own 
inner processes in getting below the sur-
face. it seemed a very important thing for 
me to be doing. 

V: you say that your motivation was mostly 
personal.

G: certainly in the beginning. 

V: you also said that at that time you were 
also politically engaged. 

G: yes. When i was in college i was 
politically engaged. i think, i spent most 
of my time pursuing various activist proj-
ects. When i decided that i wanted to pur-
sue a profession and i could see a personal 
goal for myself that i hadn’t been able to 
see earlier on in my life, i withdrew for a 
few years from the political engagement. 
i focused much more on myself than on 
political activity. and so when i was in 
graduate school during the Vietnam era 
and a great deal of political activity was 
going on in united States i was supportive 
of what was happening but i was much 
more focused on creating something per-
sonal and professional for myself. 

i do think that i was drawn to psycho-
analysis because of its subversive elements 
and so there is a connection between my 
earlier political participation and being 
a psychoanalyst. Especially, if you think 
about what i have been describing about 
the smooth surface of the family that 
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Β: Το κοινό στοιχείο ήταν η ανατρεπτική στάση 
τόσο στην πολιτική όσο και στην οικογένεια.

G: Ακριβώς. Εξακολουθώ να βλέπω την 
ψυχανάλυση ως μία ανατρεπτική δραστηρι-
ότητα, με την έννοια ότι αποδομεί τις υπάρ-
χουσες δομές με την ελπίδα να οικοδομήσει 
εκ νέου κάτι πιο λειτουργικό. Νομίζω εάν 
κοιτάξει κανείς τη δουλειά μου θα βρει τις 
ίδιες τάσεις και αυτό πάντα συμβαίνει με το 
κόστος της αποκήρυξης αυτού που είμαστε 
τόσο στην πολιτική όσο και στην οικογένεια.

Β: Θεωρείς ότι υπάρχει ένας κοινός δρόμος, μία 
κοινή ρίζα;

G: Ναι.

Β: Ήταν λοιπόν τα προσωπικά θέματα και τα 
κοινωνικά, πολιτικά θέματα.

G: Μία άλλη σκέψη. Όπως είπα, ακολού-
θησα κλασικές σπουδές στο πανεπιστήμιο. 
Συνέχισα να έχω ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερα 
στις ελληνικές τραγωδίες και υπάρχει μία 
παρόμοια ανατρεπτική τάση που υπόκειται 
της τραγικής οπτικής. Όταν σκέφτεσαι ότι 
τα πράγματα είναι καλά, σκέφτεσαι επίσης 
τι υποστηρίζει αυτήν τη δομή. Ο Οιδίπους 
είναι ένα καλό παράδειγμα. Τα είκοσι χρόνια 
επιτυχούς βασιλείας του στηρίζονται στα πιο 
αποτρόπαια εγκλήματα και, εάν κοιτάξουμε 
κάτω από την επιφάνεια, βλέπουμε πού στη-
ρίζονται οι ζωές μας.

Β: Έχεις την αίσθηση ότι υπάρχει μία σχέση 
μεταξύ των ελληνικών τραγωδιών και ορισμέ-
νων θεμάτων που θεωρούσες σημαντικά στην 
οικογένειά σου;

G: Οι σκέψεις αυτές αναπτύχθηκαν σ’ ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρχισα να βλέπω 
τη σύνδεση μεταξύ των πολιτικών μου από-
ψεων, του ενδιαφέροντός μου στις τραγω-
δίες, των οικογενειακών δυναμικών και της 
σύγχυσης που αισθάνθηκα όταν έφυγα από 
την οικογένεια. Άρχισα να βλέπω τις παθολο-

masked powerful feelings and powerful 
unconscious dynamics. the idea of sub-
verting that superficial defensive style, 
really taking it apart and seeing what was 
there, was quite similar to the political 
activity that i had been involved with.

V: The common denominator was the sub-
versive attitude, either towards the politi-
cal system or towards some trends in your 
family.

G: yes, exactly. i continue to see psycho-
analysis as a subversive activity in the sense 
that it breaks down existing structures in 
the hope of rebuilding something that is 
going to be better. and i think that you 
could look at my work and find some of 
the same tendencies and that it always 
comes at the cost of renouncing important 
aspects of who we are both in the political 
system and in the family structure. 

V: you mean that there is a common path, 
a common root.

G: yes. 

V: so it was the personal issues and the 
social issues, the political issues. 

G: another thought that comes to my 
mind. i said that i studied classics at the 
university as an undergraduate. i con-
tinue to have an interest, especially in the 
Greek tragedies, and there is a similar sub-
versive tendency that underlies the tragic 
vision. When you think that things are 
good, you also think about what supports 
this structure. Oedipus is a very good 
example; his twenty years of successful 
rule rests on the most awful crimes and, 
if we look under the surface, we see what 
our lives depend upon.

V: you say that you had a feeling that 
there was a connection between the Greek 
tragedies and some issues you felt that were 
important in your family. 
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γικές συνδέσεις και τις αδυναμίες στις συνθή-
κες που μεγάλωσα, οι οποίες με δυσκόλεψαν 
αρκετά στην αρχή να βρω την κατεύθυνσή 
μου.

Β: Έως τώρα έχουμε δει τα προσωπικά θέματα, 
τα επιμορφωτικά, τα πολιτικά και τα πολιτι-
σμικά. οι επαγγελματικοί λόγοι;

G: Κατά κάποιον τρόπο, είχα δύο μοντέλα 
όταν άρχισα, το πρώτο ήταν ο θείος μου,  
ο γιατρός με την άνετη και χρήσιμη ζωή, 
και ο άλλος ήταν η πρώτη μου εμπειρία στη 
θεραπεία, στο Σικάγο. Πήγα σ’ ένα άνετο 
γραφείο, μιλούσα σε κάποιον που φαινόταν 
ζεστός, υποστηρικτικός, με αντίληψη και 
με την τάση να θέτει ερωτήματα. υπήρχε 
μία ήρεμη και στοχαστική ατμόσφαιρα. Δεν 
κατάλαβα οτιδήποτε για αρνητική μεταβί-
βαση από την πρώτη θεραπεία, επρόκειτο 
για τη βοήθεια που σου δίνει κάποιος, τον 
οποίον ευγνωμονείς επειδή σε βοηθά. 

Β: Συνοψίζοντας αυτά που είπαμε έως τώρα, 
πολλοί παράγοντες συνέβαλαν στην επιλογή του 
επαγγέλματός σου. Πρώτα ήταν προσωπικοί και 
ύστερα μορφωτικοί, πολιτισμικοί και επαγγελ-
ματικοί λόγοι έπαιξαν επίσης τον ρόλο τους.

G: Έχω τη δυνατότητα να λέω αυτά τα 
πράγματα με την απόσταση των σαράντα 
ετών, κοιτώντας το παρελθόν. Τότε το μόνο 
κίνητρο που αντιλαμβανόμουν ήταν η προσ-
δοκία μιας καλής ζωής. Δεν είχα αντίληψη 
των άλλων λόγων που συμμετείχαν, δεν με 
απασχολούσε ιδιαίτερα το θέμα. 

Β: Θεωρείς ότι οι επαγγελματικοί λόγοι έπαιξαν 
τον βασικότερο ρόλο;

G: Στη συνειδητή μου σκέψη εκείνη την 
περίοδο.

Β: Λες ότι τα προσωπικά θέματα έπαιξαν έναν 
σημαντικό ρόλο εκ των υστέρων, όπως το βλέ-
πεις τώρα.

G: a lot of these ideas have evolved over a 
very long time. i’ve started to see the con-
nection between my political views, my 
interest in tragedies, the family dynam-
ics and some of the confusion that i felt 
when i left the family. i started to notice 
all the fault lines and all the weaknesses 
in what i had grown up with, which had 
made it initially very difficult for me to 
find my own direction. 

V: so up to now we have seen the personal 
issues, the educational issues, the political 
and cultural issues. What about the profes-
sional issues. 

G: Well, i think, to some extent i had 
two models when i started, one was my 
uncle, the doctor, who seemed to have 
a very comfortable life and a useful life 
and the other was my first experience 
in therapy, in chicago. i would come 
into a comfortable office, i would talk to 
somebody who seemed perceptive, warm, 
a bit challenging, supportive. there was a 
peaceful and contemplative atmosphere. 
i knew nothing about negative trans-
ference from this first therapy, because  
i hadn’t come anywhere near that point. 
i thought that therapy was about being 
helped by somebody you’re grateful to 
for helping you. 

V: let me summarise what we have said 
up to now. If I understood you correctly, 
there were many reasons which contributed 
to the choice of the profession. Primarily it 
was personal reasons but it also seems that 
educational, cultural and professional issues 
had played a role. 

G: yes. Looking back on it, from what’s 
now almost forty years later, i am able 
to say these things. at the time, i don’t 
think i had any real awareness beyond 
what seemed to be a good way of living. 
i don’t think i had a real awareness of all 
the other things that were involved in that 
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G: Δεν είχα επίγνωση των άλλων παραγό-
ντων. Τους συνειδητοποίησα αργότερα κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας.

Β: Θεωρείς ότι τα ίδια κίνητρα επηρεάζουν τους 
υποψήφιους σήμερα;

G: Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα 
σήμερα και θεωρώ ότι είναι θετικό που η 
ψυχανάλυση δεν έχει σήμερα την προβολή 
που είχε σαράντα ή πενήντα χρόνια πριν. 
Δεν θεωρώ ότι η ψυχανάλυση πρέπει να 
έχει προβολή, διότι αυτό οδηγούσε τελικά 
στην αίσθηση, σαράντα χρόνια πριν, ότι οι 
ψυχαναλυτές ήσαν μάντεις και καταλάβαιναν 
οτιδήποτε. Αυτό άλλαξε. Δεν είναι καν ένα 
προσοδοφόρο επάγγελμα όπως ήταν πριν. 
Έτσι οι καλύτεροι νέοι άνθρωποι εισέρχονται 
στον κλάδο διότι η δουλειά του ψυχαναλυτή 
είναι ένα πάθος για αυτούς. 

Β: Ποιες ήταν οι δυνατότητες του επαγγέλματος 
του ψυχολόγου την εποχή που άρχισες την ψυχα-
ναλυτική εκπαίδευση;

G: Οι περισσότεροι που γίνονταν τότε ψυχα-
ναλυτές στη Βόρεια Αμερική ήταν ψυχίατροι. 
Στο White institute γίνονταν δεκτοί οι ψυχο-
λόγοι για εκπαίδευση, αυτό ήταν εντελώς 
ασυνήθιστο. Τα ινστιτούτα της Αμερικανι-
κής Ψυχαναλυτικής Ένωσης δεν εκπαίδευαν 
εκείνη την περίοδο ψυχολόγους· με ελάχιστες 
εξαιρέσεις. Οι περισσότεροι που γίνονταν 
ψυχαναλυτές εκείνη την περίοδο είχαν δια-
φορετική προέλευση και πορεία από εμένα. 

Β: Διότι ήταν ψυχίατροι;

G: υπήρχαν εκείνοι που αρχικά ήθελαν να 
γίνουν γιατροί, μετά αποφάσισαν να γίνουν 
ψυχίατροι και τότε αποφάσισαν να γίνουν 
ψυχαναλυτές. Εάν ήθελες να ακολουθήσεις 
ακαδημαϊκή καριέρα ως ψυχίατρος, ιδιαί-
τερα στη Ν. υόρκη, η ψυχαναλυτική εκπαί-
δευση ήταν μέρος του δρόμου για να γίνεις 
ακαδημαϊκός. Τα κίνητρα αυτού που προερ-

choice. at the time i was not particularly 
thoughtful about the choice. 

V: do you mean that the professional issues 
played the first role;

G: in my conscious thinking at the time. 

V: you say that the personal issues played 
an important role in retrospect, when you 
look back. 

Jay: i was not particularly mindful of the 
other factors; they didn’t come up until 
later, until i was immersed in psychoana-
lytic activities. 

V: do you think that the same motives are 
active in the candidates of today.

G: i think, it’s very different today and  
i think it’s a good thing in some respects 
that psychoanalysis no longer has the 
prestige that it did forty or fifty years ago. 
i don’t think psychoanalysis should have 
prestige because it finally leads to a kind 
of sense that people had forty years ago, 
that of being oracles and understanding 
everything. i think that has changed. it’s 
also not nearly as comfortable a profes-
sion as it was years ago, so the best young 
people entering the field are being psy-
choanalysts because doing the work is a 
passion for them.

V: What were the effects of being a psycholo-
gist at the time you entered training? 

G: Most of the people who were becom-
ing psychoanalysts in north america then 
were psychiatrists. at the White institute 
psychologists were accepted for training, 
which was quite unusual. the institutes 
of the american Psychoanalytic associa-
tion did not train psychologists at that 
time at all with a few exceptions. Most 
people who became psychoanalysts at that 
time, in the sixties and seventies, came 
from a different background and had a 
different career path than i did. 
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χόταν από την ψυχιατρική ήταν διαφορετικά 
από εκείνα αυτού που προερχόταν από την 
ψυχολογία. 

Β: Δεν επικρατούσε η ίδια κατάσταση στα τμή-
ματα ψυχολογίας των πανεπιστημίων;

G: Όχι, υπήρχαν λίγα προγράμματα με 
ψυχαναλυτικό προσανατολισμό, τα περισ-
σότερα στη Ν. υόρκη και λιγότερα στη υπό-
λοιπη χώρα. Αλλά τα περισσότερα τμήματα 
ψυχολογίας εκείνη την περίοδο δεν έδιναν 
έμφαση στην εκπαίδευση κλινικών. Το πρό-
γραμμά τους εστίαζε στην έρευνα, ο προσα-
νατολισμός στην έρευνα δεν ήταν σίγουρα 
ψυχαναλυτικός και σε πολλές περιπτώσεις 
ήταν αντιψυχαναλυτικός. Είναι επίσης 
σημαντικό ότι ο ψυχολόγος που εκείνη την 
περίοδο ήθελε να γίνει ψυχαναλυτής ήξερε εκ 
προτέρων ότι οι ψυχαναλυτικές εταιρείες δεν 
θα τον αναγνώριζαν ως πραγματικό ψυχανα-
λυτή διότι δεν ήταν ψυχίατρος.

Β: Αλλά μπορούσαν να ασκήσουν ψυχανάλυση.

G: Μπορούσες να ασκήσεις ψυχανάλυση, 
αλλά δεν αναγνωριζόσουν ως ψυχαναλυτής 
από τους αναλυτές που εκπαιδεύτηκαν στην 
Αμερικανική Ψυχαναλυτική Εταιρεία.

Β: Η ιστορική αυτή διάσταση δεν είναι εντε-
λώς γνωστή στην έλλάδα. έκπαιδεύτηκες στο 
William Alanson White Institute και είπες ότι 
στην τάξη σου οι μισοί ήταν ψυχίατροι και οι μισοί 
ψυχολόγοι. καταλαβαίνω ότι ο ψυχίατρος που 
ολοκλήρωνε την εκπαίδευση αναγνωριζόταν ως 
ψυχαναλυτής ενώ ο ψυχολόγος που ολοκλήρωνε 
το ίδιο πρόγραμμα, με τους ίδιους κανόνες, δεν 
αναγνωριζόταν ως ψυχαναλυτής. μία άλλη ερώ-
τηση που ήθελα να κάνω είναι εάν το White ήταν 
συνδεδεμένο με πανεπιστήμιο ή ήταν αυτόνομο.

G: Ήταν αυτόνομο. Το White σχηματίστηκε 
από συναδέλφους του Ψυχαναλυτικού Ινστι-
τούτου της Νέας υόρκης. υπήρξε ένα σχίσμα 
μεταξύ αυτών και της ηγεσίας του ινστιτού-

V: do you mean because they were psychia-
trists?

G: they were people who originally 
wanted to become physicians and then 
decided to become psychiatrists and then 
decided that they wanted to become psy-
choanalysts. and if you were a psychia-
trist and wanted to become an academic 
psychiatrist in particular, especially in 
places like new york, becoming a psy-
choanalyst was also a part of a career path 
in becoming an academic Psychiatrist. So 
the issues that motivated somebody who 
was coming through psychiatry were very 
different than the issues which motivated 
somebody coming through psychology. 

V: Was it not the same situation in depart-
ments of psychology at the Universities;

G: no, there were a few psychoanalyti-
cally oriented programs, mostly in new 
york, and a few around the country as 
well. But most departments of psychol-
ogy at the time weren’t particularly 
interested in training clinicans; their pro-
grams were focused on research and the 
research orientation was definitely not 
psychodynamic and in many cases was 
anti-psychodynamic. it is also important 
to say that if you were a psychologist who 
wanted to become a psychoanalyst at that 
time, you knew that the psychoanalytic 
establishment would consider you not a 
real psychoanalyst because you weren’t a 
psychiatrist.

V: But you could practice psychoanalysis. 

G: you could practice psychoanalysis 
although you wouldn’t be recognized as 
a psychoanalyst by the analysts who were 
trained within the american Psychoana-
lytic association..

V: These historical aspects are not well 
known in Greece. you said that you were 
trained in the William Alanson White 
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του που προκλήθηκε από θέματα κριτηρίων 
και από την αντιμετώπιση του Eric Fromm 
που δεν ήταν γιατρός. Μία ομάδα αποχώ-
ρησε, η Karen horney, η clara thomson, 
ήσαν έξι αυτοί που έφυγαν. Σύντομα υπήρξε 
ένα νέο σχίσμα μεταξύ της horney και των 
άλλων διότι η horney δεν ήθελε να εκπαι-
δεύει μη γιατρούς. Έτσι ίδρυσε το δικό της 
ινστιτούτο που ήταν αμιγώς ιατρικό για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. h clara thomson 
και ο Fromm ενώθηκαν με τον harry Stack 
Sullivan και τη Frieda Fromm reichmann 
από την Washington και δημιούργησαν το 
White institute. Στην αρχή περίμεναν ότι 
θα τους προσκαλούσαν να ενταχθούν στην 
Αμερικάνικη Ψυχαναλυτική Ένωση, αλλά 
δεν τους το ζήτησαν ποτέ και εγκατέλειψαν 
την προσπάθεια να γίνουν δεκτοί.

Β: Ήταν το White Institute ή το ινστιτούτο της 
Horney μέλη της IPA;

G: Δεν ήταν και ούτε είναι.

Β: οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι είχαν την ίδια 
αντιμετώπιση στο White; 

G: Το ινστιτούτο δεχόταν από την αρχή τους 
ψυχολόγους για εκπαίδευση. Στην πραγματι-
κότητα όμως ήταν μία ομάδα δεύτερης κατη-
γορίας. Όταν ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή 
τους, οι μεν ψυχίατροι ελάμβαναν πιστοποι-
ητικό εκπαίδευσης στην ψυχανάλυση, οι δε 
ψυχολόγοι στην κλινική ψυχολογία.

Β: έάν σε καταλαβαίνω σωστά, οι ψυχολόγοι 
που ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους στο 
White αναγνωριζόταν από τις αρχές της Νέας 
υόρκης ότι είχαν τη δυνατότητα να συμβουλεύ-
ουν ανθρώπους, να είναι κλινικοί ψυχολόγοι, 
αλλά όχι ψυχαναλυτές.

G: Το ινστιτούτο είχε την αναγνώριση να 
εκπαιδεύει και να εκδίδει πιστοποιητικά. 
Αλλά τα πιστοποιητικά αυτά δεν είχαν 
νομική ισχύ στη Νέα υόρκη. Η άδεια να 

Institute and that half of your class were 
psychiatrists and the other half were psy-
chologists. What I am understanding is that 
the psychiatrist who completed the training 
program was recognized as a psychoanalyst 
whereas the psychologist who completed the 
same training, under the same rules, was 
not recognized as a psychoanalyst. Another 
question comes to mind. Was the William 
Alanson White Institute connected to a uni-
versity or was it an independent institution? 

G: it was free standing. the White insti-
tute was formed by people who had been 
in the faculty of the new york Psychoan-
alytic institute. there was a split between 
them and the leadership of the institute, 
triggered by issues of curriculum and 
by feelings about the treatment of Eric 
Fromm, who was not medical. a group 
of people left at that time, Karen hor-
ney, clara thomson, there were six peo-
ple who left. there was quickly another 
split, between horney and the others 
because horney did not want to train 
non-medical people. So she founded her 
own institute which for a very long time 
was entirely medical. clara thomson and 
Fromm joined up harry Stack Sullivan 
and Frieda Fromm reichmann from 
Washington to form the White institute. 
at first they expected to be invited to join 
the american Psychoanalytic association, 
but they never were and eventually they 
dropped the effort to be accepted. 

V: Was none of them a society member of 
the IPA, neither the White Institute, nor the 
Horney Institute?

G: no; they weren’t and still are not. 

V: Were psychologists and psychiatrists 
treated equally at the White Institute?

G: the institute accepted psychologists 
from the beginning for training. how-
ever, they were really a kind of second class 
group within the institute. When people 
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ασκείς το επάγγελμα ήταν η άδεια να ασκούν 
ψυχιατρική, οι ψυχολόγοι να ασκούν ψυχο-
λογία. Το πιστοποιητικό του ινστιτούτου δεν 
είχε νομική ισχύ. Η δυνατότητα να ασκείς 
ψυχανάλυση δεν χορηγείτο από το κράτος.  
Η άδεια να εργάζεσαι ως ψυχολόγος χορη-
γείται στη βάση της απόκτησης ενός διδα-
κτορικού, όχι του αναλυτικού training.

Β: Ισχύει το ίδιο για τους ψυχιάτρους;

G: Ναι, έχουν την άδεια να ασκούν ψυχια-
τρική, όχι ψυχανάλυση.

Β: Ισχύει το ίδιο στην έλλάδα, αλλά όχι στη 
Γερμανία.

G: Γνωρίζω ότι δεν είναι το ίδιο παντού. Στην 
αρχή υπήρχε η ανισότητα μεταξύ ψυχιάτρων 
και ψυχολόγων ακόμη και εάν είχαν την ίδια 
εκπαίδευση. Αυτό δεν άλλαξε στο White έως 
το 1960, όταν άρχισε να χορηγεί πιστοποι-
ητικά ψυχανάλυσης και στους ψυχολόγους.

Β: μόνο το White άρχισε να χορηγεί ή και άλλα 
ινστιτούτα στην υπόλοιπη Αμερική;

G: Μόνο το White και θεωρώ ότι αυτό είναι 
σημαντικό για την κοινωνιολογία της ψυχανά-
λυσης σ’ αυτήν τη χώρα. Ένας επαγγελματίας 
μπορεί να έχει στον τοίχο του ένα πιστο-
ποιητικό ψυχανάλυσης από το White και 
αυτό σημαίνει κάτι στη Νέα υόρκη για τους 
εν δυνάμει αναλυόμενους. Το White είναι 
τοπικά αξιοσέβαστο. Όποιος έχει πιστο-
ποιητικό από το White, έχει μία αξιοπιστία. 
Δεν έχει νομική ισχύ ούτε υποστηρίζεται από 
κάποιον μεγαλύτερο εθνικό οργανισμό. Αλλά 
είναι αναγνωρισμένο στην κοινωνία. Με τον 
χρόνο έγινε σεβαστό και σε εθνικό επίπεδο.

Β: Το White εκπαιδεύει σήμερα και γιατρούς ή 
μόνο ψυχολόγους;

G: Τώρα εκπαιδεύονται σε ισότιμη βάση, 
επίσης εκπαιδεύονται κοινωνικοί λειτουργοί 
και κάποιοι από άλλες ακαδημαϊκές κατευ-

graduated, psychiatrists would receive cer-
tificates in psychoanalysis and psycholo-
gists who had identical training would 
receive certificates in clinical psychology.

V: If understand you correctly, you say 
that the psychologists who had completed 
the training in the White Institute were 
recognized by the state of New york as 
authorized to consult people, to be clinical 
psychologist but not psychoanalysts.

G: the institute was chartered to conduct 
training and issue certificates. But those 
certificates had no legal status in the State 
of new york. the license to practice was a 
license within the original discipline. Psy-
chiatrists were licensed to practice psychia-
try, psychologists were licensed to practice 
psychology. the certificate that the insti-
tute was authorized to award had no legal 
status. the practice of psychoanalysis was 
not authorized by the state. the license to 
practice psychology was awarded on the 
basis of the doctoral degree, not on the 
basis of the analytic training. 

V: Is it the same for psychiatrists; 

G: correct, yes. they are licensed to prac-
tice psychiatry, not psychoanalysis.

V: It’s the same in Greece but not the same 
in Germany.

G: i know, there are a lot of places where 
it’s not the same. So in the beginning 
there was the inequality between psychi-
atrist and psychologists even if they had 
identical training. that didn’t change at 
White until the nineteen sixties, when 
psychologists started to be awarded cer-
tificates in psychoanalysis. 

V: Only by that institute or by other insti-
tutes across the country as well?

G: Only by the White institute. and i 
think that this is important in terms of 
the sociology of psychoanalysis in this 


