
	 

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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Στο 2ο τεύχος του Οιδίποδα παρουσιάζουμε ένα ευρύ θεματικό φάσμα από την (αναλυτική) 
σχέση μέχρι την (αναλυτική) ερμηνεία. Ενώ κανείς ψυχαναλυτής δεν θα διαφωνούσε ότι  
η ερμηνεία είναι η «ουσία» της ψυχανάλυσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις της «χορή-
γησής της» μας οδηγούν σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις, κλινικές και θεωρητικές. 
Η φροϋδική ερμηνεία σαν να μετατοπίστηκε από τη στόχευση της «αιτίας», στην 1η 
τοπική θεωρία, στη «δομή» και στο «νόημα», στη 2η τοπική (ή δομική) θεωρία (άρθρα  
Β. Δημόπουλου και Χ. Ζερβή). Η επιδίωξη της διασαφήνισης του πώς και γιατί «αλλάζει» 
ο αναλυόμενος συνεχίστηκε στη μετά φροϋδική εποχή (συνομιλία με τον O. Kernberg), 
μεταξύ άλλων, με την εισαγωγή της μεταλλακτικής ερμηνείας του Strachey και της θερα-
πευτικής συμμαχίας του Sterba (άρθρο Ε. Παπαθανασοπούλου). Η μεταβίβαση, «διακεκρι-
μένη» από τη μνήμη, ορίστηκε εκ νέου εντός της αναλυτικής σχέσης (άρθρα Χ. Ιωαννίδη· 
Γ. Μανιαδάκη· Χ. Χατζή & Λ. Πατεράκη) ως αντικείμενο της ερμηνείας. Έτσι άνοιξε 
και ο δρόμος προς την επίκαιρη διϋποκειμενικότητα (άρθρο Κ. Κονδύλη). Ως εκδότες μάς 
ενδιαφέρει να μη χάνει ο πλουραλισμός των θεωριών μας τον ορίζοντα της θεωρητικής 
μας ενότητας (συνομιλία με την Α. Μπεράτη και τον O. Kernberg). 

Η ουσιώδης όμως καινοτομία του παρόντος τεύχους είναι ο Αναλυτής στη Συνεδρία. Στο 
σημείο αυτό η επιδίωξή μας συνίσταται στο να ανοίξουμε τους όρους που γίνεται ο ψυχα-
ναλυτικός διάλογος στη χώρα μας. Είναι μια εκδοτική πρωτοβουλία που ήδη εφαρμόζεται 
επιτυχώς στο International Journal of Psychoanalysis. Με την προσθήκη της τροποποίησης 
όπου ο παρουσιάζων αναλυτής έχει το τελευταίο σχόλιο –από την πλευρά, πλέον, του 
συζητητή– θεωρούμε ότι η συζήτηση εμπλουτίζεται και ζωντανεύει ακόμη περισσότερο. 
Τα κείμενα των Δ. Τζάκσον, Σ. Σαββόπουλου και Χ. Ιωαννίδη πιστεύουμε ότι δικαιώ-
νουν τις προσδοκίες και του πλέον απαιτητικού αναγνώστη. Μας δείχνουν τις πλούσιες 
δυνατότητες των θεωριών μας, όταν σκοπεύουν από κοινού στην επίλυση των κλινικών 
προβλημάτων. Αλλά δείχνουν και τα διλήμματα και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται 
στην καθημερινή ψυχοαναλυτική εργασία πάνω και μέσα σε διεργασίες ασυνείδητων 
συγκρούσεων παλινδρομημένων ασθενών.

Ιωάννης Βαρτζόπουλος 
Νίκος Λαμνίδης

Σημείωμα των εκδοτών
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Συνομιλία με τον Otto Kernberg

Ο καθ. Otto Kernberg (K)1 δίνει συνέντευξη 
στους Νίκο Λαμνίδη (λ) και Γιάννη Βαρτζό-
πουλο (β), εκδότες του ψυχαναλυτικού περιοδι-
κού οιδίπους. Είναι παρούσες και συνδράμουν 
στη συνέντευξη η Χάρις Χατζή (χ), η Άννα Χρι-
στοπούλου (χρ) και η Δομινίκη Μυλωνά (Μ). 
Δελφοί, 24 Οκτωβρίου 2008.

λ: Κύριε Kernberg, θυμάστε κάποια στιγμή της 
ζωής σας όπου η επαφή σας με ψυχαναλυτικές 
ιδέες να είχε καθοριστική σημασία στην από-
φασή σας να γίνετε ψυχαναλυτής;

κ: H πρώτη μου επαφή με ψυχαναλυτικές 
ιδέες ήταν όταν μετανάστευσα από τη βιένννη 
στο βαλπαραΐσο, στη χιλή. Όταν πήγα στη 
χιλή ήμουν γύρω στα 11. Ζούσα μαζί με μία 

1. ο Otto Kernberg είναι τ. πρόεδρος της Διεθνούς 
ψυχαναλυτικής Ένωσης (IPa), διδάσκων ψυχαναλυ-
τής του ψυχοαναλυτικού ινστιτούτου columbia, καθη-
γητής της ψυχιατρικής και Διευθυντής του ινστιτούτου 
Διαταραχών προσωπικότητας του Weill Medical 
college του πανεπιστημίου cornell, καθώς και εκ των 
κορυφαίων συμβόλων του 20ού (και 21ου) αιώνα στην 
εξέλιξη της ψυχαναλυτικής θεωρίας και πρακτικής.

Prof. Kernberg (K) is interviewed by Drs 
Lamnidis (L) & Vartzopoulos (V), editors 
of the psa journal Oedipus, with the assis-
tance of Drs Hadji (H), Christopoulos (c) 
& Mylona (M). 

Delphi, 24/10/2008

L: Dr Kernberg, do you remember any 
moment in your life where your contact 
with psychoanalytic ideas contributed in 
a critical way to your decision to become 
a psychoanalyst?

K: Well, my first contact with psycho-
analytic ideas was during the time of 
my immigration from Vienna, austria 
to Valparaiso, chile. I was about 11 
years old when I got to chile. I lived 
with a group of German and aus-
trian Jewish immigrants and one of 
them was an adlerian psychologist, 
Mrs. Wittenberg. this lady gave me 
to read works of alfred adler, at age 
of 12. there was also a youth group 
that I formed, when I was 13. It was 
a group with other German speaking 
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ομάδα γερμανών και Αυστριακών μεταναστών 
και μεταξύ αυτών βρισκόταν μία αντλεριανή 
ψυχολόγος, η κυρία Wittenberg. Ήμουν 12 
χρόνων όταν η κυρία αυτή μου έδωσε να δια-
βάσω έργα του alfred adler. Επίσης έφτιαξα 
μία νεολαιίστικη ομάδα όταν ήμουν 13. Ήταν 
μία ομάδα από άλλους γερμανόφωνους εβραί-
ους νέους, 12 με 13 χρόνων, στο βαλπαραΐσο. 
καλέσαμε έναν μεγαλύτερο κύριο, περίπου 40 
ετών, το όνομά του ήταν Hans Aufrichtig… 
που σημαίνει... έντιμος, και είχε αναλυθεί 
από έναν γιουγκιανό αναλυτή στη γερμανία,  
ο οποίος μας μίλησε για τον Jung και τον 
Freud. Έτσι άρχισα να διαβάζω Jung και μετά 
Freud, συστηματικά, στην ηλικία των 15-16, 
και μου προκάλεσαν μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό 
δεν ήταν παρά μέρος του γενικού διαβάσμα-
τός μου, δεν με απασχόλησε περαιτέρω. Αλλά 
ήθελα να γίνω γιατρός, καθώς ένας θείος μου 
ήταν διακεκριμένος ψυχίατρος. Ήταν ο Man-
fred Sackel, εκείνος που ανακάλυψε το ινσου-
λινικό κώμα ως θεραπεία της σχιζοφρένειας.

λ: Ήταν θείος σας; Ήταν από την πλευρά της 
μητέρας σας;

κ: ναι. λοιπόν... υπήρχε πάντοτε η ιδέα 
να γίνω γιατρός... όχι απαραίτητα ψυχία-
τρος, αλλά γιατρός. και σταδιακά, μέσα στα 
χρόνια, αποφάσισα ότι ήθελα να σπουδάσω 
ιατρική και γράφτηκα στην ιατρική Σχολή. 
Στην αρχή ήθελα να γίνω γαστρεντερολόγος, 
μετά ήθελα να γίνω νευρολόγος και μετά πήγα 
στην ψυχιατρική όπου καθηγητής μου της 
ψυχιατρικής ήταν ο Ignacio Matte-blanco. 
Αυτό έδωσε τον μεγάλο ενθουσιασμό για την 
ψυχιατρική, αποφάσισα να γίνω ψυχίατρος 
και μετά να γίνω αναλυτής· ήταν ένας θαυμά-
σιος δάσκαλος που με επηρέασε βαθιά· ήταν 
ένας καθηγητής που απολάμβανε μεγάλου 
θαυμασμού. φυσικώ τω λόγω, ήμουν και 
αμφίθυμος και συγκρούστηκα μαζί του από 
καιρού εις καιρόν. Τελικά έγινε ένας καλός 
φίλος. Έτσι, λοιπόν, αυτός ήταν ο δρόμος 

Jews youngsters, just about 12 or 13 
years old in Valparaiso. We invited an 
older gentleman, he was about 40, his 
name was Hans Aufrichtig… which 
means… honest, and he had been 
analyzed by a Jungian analyst in Ger-
many and talked to us about Jung and 
Freud. So I started reading Jung… and 
then Freud, systematically, at the age 
of 15-16 and I was very interested in 
that. but this was just part of general 
reading, I did not think about it fur-
ther. but I wanted to become a physi-
cian, as an uncle of mine was a very 
distinguished psychiatrist, Manfred 
Sackel, who discovered insulin coma 
treatment for schizophrenia.

L: An uncle? He was from your mother’s 
side?

K: yes. So… there was always the 
idea of becoming a physician… not 
necessarily a psychiatrist but a physi-
cian. and then I, gradually, over the 
years, decided I wanted to study medi-
cine, and I got into a Medical School.  
at first I wanted to become a gastroen-
terologist and then I wanted to become 
a neurologist and then, when I went 
to Psychiatry, my Psychiatry Professor 
was Ignacio Matte-blanco. that gave 
me the enthusiasm for Psychiatry,  
I decided to become a psychiatrist 
and then to become an analyst; he was  
a marvelous teacher and influenced 
me absolutely fundamentally, he was 
a much admired professor. Of course, 
I was also ambivalent and fought him 
from time to time. eventually he 
became a good friend. So, that’s my 
way. I trained at the chilean Psycho-
analytic association, the Institute. 
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που ακολούθησα. Εκπαιδεύτηκα στη χιλιανή 
ψυχαναλυτική Εταιρεία, στο ινστιτούτο.  
ο πρώτος μου αναλυτής ήταν ο carlos Whit-
ing και ο δεύτερος ο ramon Ganzarain. ολο-
κλήρωσα την εκπαίδευσή μου το 1960 και 
κατόπιν μετανάστευσα στις Ηνωμένες πολι-
τείες... και συνέχισα να εργάζομαι αναλυτικά 
στο ψυχαναλυτικό ινστιτούτο της topeka, 
όπου έγινα διδάσκων αναλυτής. Μετά πήγα 
στη νέα ύόρκη όπου έγινα μέλος του ψυχα-
ναλυτικού ινστιτούτου της νέας ύόρκης και 
του ψυχαναλυτικού ινστιτούτου της colum-
bia (νέα ύόρκη), αλλά αποφάσισα να μείνω 
στο columbia. Στα χρόνια εκείνα το ψυχα-
ναλυτικό ινστιτούτο της νέας ύόρκης ήταν 
πολύ ιεραρχικό και άκαμπτο ενώ της colum-
bia ήταν πολύ ανοιχτό. Της columbia ήταν 
ένα από τα λίγα ψυχαναλυτικά ινστιτούτα 
που αποτελούσε μέρος του Τμήματος ψυχια-
τρικής και αυτό το βρήκα πολύ ελκυστικό, την 
απαρτίωση ψυχανάλυσης και ψυχιατρικής. 
Έτσι λοιπόν υπήρξα πάντοτε ενεχόμενος...

β: Ακούμε πολλά για την αμερικανική ψυχανά-
λυση και θίξατε μία πλευρά του θέματος λέγο-
ντας ότι «βρήκα άκαμπτο το Ινστιτούτο της Νέας 
Υόρκης και βρήκα πιο ανοιχτό το Ινστιτούτο της 
Columbia». Μπορείτε να πείτε κάτι περισσό-
τερο γύρω από αυτό; Τι συνέβαλε στην ακαμψία 
του ενός και στην ανοιχτότητα του άλλου;

κ: Α, επιτρέψτε μου να προσθέσω χωρίς χρο-
νοτριβή ότι το ψυχαναλυτικό ινστιτούτο της 
νέας ύόρκης έχει αλλάξει πολύ. Εκείνα τα 
χρόνια όμως ήταν ένας άκαμπτος, ιεραρχι-
κός θεσμός· υπήρχε μία ομάδα των εντός των 
τειχών διδασκόντων αναλυτών που ήλεγχαν 
το κάθε τι ενώ οι εκτός των τειχών διδάσκο-
ντες αναλυτές δεν είχαν λόγο σε τίποτα·  
οι εκπαιδευόμενοι ήταν ανεσταλμένοι· όταν 
έγινα μέλος φοβήθηκαν, γιατί είχα τη φήμη 
ότι ήμουν κρυφός κλαϊνικός... και αυτό ήταν 
απαγορευμένο, ήταν αντι-αμερικανικό· έτσι 
ήταν εξαιρετικά δύσπιστοι και τελούσα υπό 

My first analyst was carlos Whiting 
and my second analyst was ramon 
Ganzarain. I graduated in 1960 and, 
after that, I immigrated to the United 
States… and continued my analytic 
work at the topeka Psychoanalytic 
Institute where I became a training 
analyst. then I went to New york, 
where I became a member of the New 
york Psychoanalytic Institute and the 
columbia Psychoanalytic Institute 
but I decided to stay with columbia. 
In those years the New york Psycho-
analytic Institute was very hierarchical 
and rigid, columbia was very open.  
In columbia it was one of the few Psy-
choanalytic Institutes that was part of 
the Department of Psychiatry and  
I found that very attractive, the inte-
gration of Psychoanalysis and Psychia-
try. So I had always been involved... 

V: We hear a lot of things about Ameri-
can Psychoanalysis and you have tackled 
one aspect of it by saying that ‘‘I found the 
New York Institute rigid while I found 
more open the Columbia Institute’’. 
Could you say something more about it? 
What contributed to the rigidity of the 
one and the openness of the other?

K: Oh, let me say immediately that the 
New york Psychoanalytic Institute has 
changed very much. but in those years 
it was a rigid, hierarchical institution;  
a group of in training analysts who 
controlled everything else and then the 
out training analysts who had nothing 
to say; the students were inhibited; 
when I became a member they were 
frightened because I had a reputation 
of being a hidden kleinian… and that 
was forbidden, that was un-american; 
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καθεστώς επίβλεψης... όχι επίβλεψης... παρα-
κολούθησης, ελέγχου· είχα φοβερές εμπειρίες· 
ήταν ο νόμος που προερχόταν από το αρχη-
γείο των προσώπων που βρίσκονταν στην 
κορυφή της πυραμίδας και όλοι το δέχονταν, 
δεν υπήρχε κριτική, ούτε ιδέες από αλλού... 
αυτό συνέβαινε πολλά χρόνια πριν... 

λ: Ας πάμε λίγο πιο πίσω στον χρόνο· γύρω από 
την περίοδο που μεταναστεύσατε στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες. Ο θάνατος του Freud ήταν μάλ-
λον πρόσφατος τότε, όχι πολλά χρόνια μετά τον  
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 10-15 χρόνια αργότερα. 
Έτσι οι περισσότεροι από τους άμεσους μαθητές 
του, περιλαμβανομένης και της Edith Jacobson, 
ήταν ακόμη εν ζωή. Ήταν μία εποχή πολύ δια-
φορετική από τη δική μας. Εάν συγκρίνει κανείς 
το αίσθημα της βεβαιότητας και της συνοχής που 
αναδίδουν τα ψυχαναλυτικά κείμενα της δεκαετίας 
του ’60 σε σχέση με τον σκεπτικισμό των σημερι-
νών κειμένων, φαίνεται σαν ένα μεγάλο χάσμα να 
χωρίζει τις δύο εποχές. Τι σκέπτεστε γι’ αυτό;

κ: ψυχολογικά, ο Freud ήταν νεκρός από 
πολύ παλαιότερα· διότι, ήδη τότε, οι μαθητές 
του, αν και ενεργούσαν σαν να επαναλάμβα-
ναν αυτό που έλεγε ο Freud, είχαν τις δικές 
τους ιδέες. ο Hartmann, ο Kris, ο Loewen-
stein είχαν ο καθένας τη δική του ερμηνεία 
του Freud. Είναι αμφίβολο σε ποιο βαθμό 
συνέχιζαν απλώς τη φροϋδική κληρονομιά. 
Ακολουθούσαν την anna Freud· και η anna 
Freud ερμήνευε τον Freud με τον δικό της 
τρόπο· βρισκόταν σε σφοδρή διαμάχη με τη 
Melanie Klein· έτσι λοιπόν βρισκόμασταν 
ήδη σε μία εποχή όπου ο (ψυχαναλυτικός) 
κόσμος ήταν διχοτομημένος ανάμεσα στην 
anna Freud και τη Melanie Klein. οι Ηνω-
μένες πολιτείες ανήκαν στην anna Freud. 
Ήταν όλοι αφοσιωμένοι στην anna Freud 
και όποιος ήταν κλαϊνικός δεν θεωρείτο 
ανθρώπινο πλάσμα – τόσο απλά. Εγώ είχα 
εκπαιδευτεί στη χιλή που αρχικώς ήταν 
προσανατολισμένη προς την ψυχολογία του 

so they were terribly suspicious and 
I was supervised… not supervised… 
spied upon, controlled; i had terrible 
experiences; there was the law that 
came from the quarters of the peo-
ple that were on top and everybody 
believed that, and there was no criti-
cism, no ideas from elsewhere… this 
is many years back…

L: Let’s go a little bit back in time; around 
the period you immigrated to the United 
States: Freud’s death was then rather 
recent, not many years after the WWII, 
10-15 years later. So, most of his direct 
pupils, including Edith Jacobson, were 
still alive. The Freudian tradition was 
still alive. This was a very different world 
from ours. If somebody compares the sense 
of conviction and coherence emanating 
from the psychoanalytic papers of the 60’s 
and the skepticism of the contemporary 
papers, a big gap is felt separating the two 
eras. What do you think about that? 

K: Psychologically, Freud was dead a 
long time ago (earlier); because, by then, 
his disciples (disciplines), although they 
acted as if they repeated what Freud was 
saying, had their own ideas. Hartmann, 
Kris, Loewenstein they had their own 
interpretation of Freud. It is question-
able to what extent they were simply 
continuing Freud’s legacy. they fol-
lowed anna Freud; and anna Freud 
interpreted Freud in her way; she was 
in a bitter fight with Melanie Klein; so, 
this was already a time where the (psy-
choanalytic) world was split between 
anna Freud and Melanie Klein. United 
States belonged to anna Freud. and 
they were all committed to anna Freud 
and nobody who was a Kleinian was 
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εγώ, αλλά κατόπιν, σταδιακά, έγινε κλαϊνική, 
υπό την επήρεια της Αργεντινής. Έτσι είχα 
πολλές γνώσεις των κλαϊνικών εννοιών και 
κατόπιν ήρθα στις ΗπΑ, το 1959, με σκοπό 
να εκπαιδευθώ στην έρευνα στην ψυχοθερα-
πεία με τον Jerome Frank…

λ: Στο Menninger;

κ: Όχι, όχι... στο John Hopkins. Ενδιαφερό-
μουν για την πολιτισμική ψυχανάλυση. chest-
nut Lodge· Sullivan· Harold Searles· Otto 
Will· Frieda Fromm-reichmann. Έμαθα 
πολιτισμική ψυχανάλυση και τότε ενδιαφέρ-
θηκα για την ψυχολογία του εγώ και πήγα 
στην topeka όπου έμαθα ψυχολογία του εγώ. 
Η topeka ήταν τελείως στραμμένη προς την 
ψυχολογία του εγώ. Αλλά εγώ δοκίμασα να 
συνδυάσω, να φέρω σε επαφή τις κλαϊνικές 
έννοιες με έννοιες του Sullivan και... έννοιες 
της ψυχολογίας του εγώ· αργότερα, υπό την 
επήρεια του Jack Sutherland, και (έννοιες) 
της βρετανικής μέσης ομάδας. Έτσι δεν 
ήμουν πραγματικά ένας κλαϊνικός, αλλά μου 
φέρθηκαν σαν να ήμουν δημόσιος κίνδυνος· 
υπήρξε ένα άρθρο γραμμένο από τους ed 
Weinshel και Victor calef –που τότε ήταν 
εκ των κεφαλών της (Αμερικανικής) ψυχα-
νάλυσης– για τον νέο ρεβιζιονισμό· με απο-
καλούσαν ρεβιζιονιστή. Έτσι, όταν ήρθα στη 
νέα ύόρκη, η ψυχαναλυτική Εταιρεία (της 
νέας ύόρκης) με είδε σαν κίνδυνο για τους 
υποψηφίους· τον πρώτο χρόνο δίδαξα και 
κατόπιν αποκλείστηκα από τη διδασκαλία. 
φοβούνταν ότι είχα πολύ μεγάλη επιτυχία. 
Το σεμινάριό μου ήταν το πλέον επιτυχές, 
αλλά μου ζητήθηκε να μη συνεχίσω να διδά-
σκω στο ινστιτούτο (της νέας ύόρκης) διότι 
φοβούνταν ότι μπορεί να επηρέαζα τους υπο-
ψηφίους και να ήμουν κακή επιρροή. Αυτός 
είναι ο λόγος που αποφάσισα να παραμείνω 
με το columbia. Στο columbia οι έχοντες 
την ηγεσία του με υποδέχθηκαν με ανοι-
χτές αγκάλες. και ο bob Michels ήταν εκεί.  

considered a human being; very sim-
ply. I had trained in chile, which origi-
nally was ego psychologically oriented 
but then, gradually, became Kleinian, 
under the influence of argentina. So, 
I had a lot of knowledge of Klein-
ian (concepts) and then I came to the 
United States in 1959 with an objective 
to study research in psychotherapy with 
Jerome Frank…

L: … at Menninger…

K: No, no, no… at John Hopkins.  
I was interested in cultural Psycho-
analysis, chestnut Lodge; Sullivan; 
Harold Searles; Otto Will; Frieda 
Fromm-reichmann; and so I learned 
cultural Psychoanalysis; so, by then 
I was interested in ego psychology, I 
went to topeka and learned all about 
ego psychology. topeka was totally 
ego-psychological. but, I tried to 
combine, to bring together Kleinian 
and Sullivanian concepts and… ego 
psychology; and, later on, under the 
influence of Jack Sutherland, also the 
british middle group. So, I was not 
really a Kleinian but I was treated as 
if I was a public danger; there was an 
article written by ed Weinshel and 
Victor calef who were then leaders of 
Psychoanalysis… about the new revi-
sionism; I was called a revisionist. So, 
when I came to New york, the New 
york Psychoanalytic saw me as a dan-
ger for their candidates; the first year 
I taught and then I was cut off from 
teaching. they were afraid that I had 
too much success. Mine was a most 
successful seminar; but I was asked not 
to continue teaching at the New york 
Psychoanalytic, because they were 
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Η ηγεσία με κάλεσε σε δείπνο. Σκέφτηκα 
ότι επρόκειτο για μία κίνηση φιλίας, αλλά 
στη διάρκεια του δείπνου μού είπαν: «Είμα-
στε ευτυχείς που σε έχουμε στο ινστιτούτο, 
αλλά εδώ δεν θέλουμε χαρισματικούς ηγέτες 
που αργότερα θα εγκαθιδρύσουν πνευματικές 
δικτατορίες... και φοβόμαστε μήπως είσαι 
τέτοιου είδους άνθρωπος».

λ: Λέχθηκε με τόση ευθύτητα... 

κ: ναι· ήταν πολύ έντιμοι μαζί μου. Τους είπα 
ότι «είμαι αντίθετος προς αυτούς τους γκου-
ρού, όποιοι και αν είναι· ενδιαφέρομαι για το 
περιεχόμενο του έργου του Kohut, του bion, 
του Sullivan κ.λπ., αλλά τη στιγμή που γίνο-
νται γκουρού εγώ γίνομαι εξαιρετικά κριτικός 
επειδή πρόκειται για αντιεπιστημονική στάση. 
και έτσι, τους είπα, θα μισούσα τον εαυτό μου 
εάν γινόμουν τέτοια φιγούρα. Τους διαβεβαί-
ωσα ότι δεν ήμουν αυτό που φοβούνταν. και 
έτσι έγινα μέλος του columbia, και εκεί διδά-
σκονταν όλα. και Klein, και Lacan, αλλά και 
ψυχολογία του εγώ. Ήταν μία ανοικτή ατμό-
σφαιρα, μία ατμόσφαιρα θαυμάσια για (επι-
στημονική) ανάπτυξη. Αυτά προς απάντηση 
της ερώτησής σας: ο Freud ήταν νεκρός πολύ 
καιρό πριν. οι ιδέες του είχαν ήδη συνταχθεί 
κάτω από τα λάβαρα της anna Freud και της 
Melanie Klein και υπήρχε μία μικρή ομάδα 
βρετανών ψυχαναλυτών, οι ανεξάρτητοι, 
που προσπάθησαν να παραμείνουν στο ενδι-
άμεσο. ο Jack Sutherland μου είπε κάποτε ότι 
«όπως ξέρεις έχουμε την Αγία Άννα και μετά 
έχουμε και την Αγία Μέλανι και μπορεί κανείς 
να ζήσει στο ενδιάμεσο» και, φυσικά, υπήρχε 
το ίδιο φαινόμενο σε όλες σχεδόν τις χώρες· 
είναι ένα από τα προβλήματα της ψυχανάλυ-
σης, εξαιτίας της ανασφάλειας του κλινικού 
εγχειρήματος, καθώς εργαζόμαστε με το ασυ-
νείδητο· κάθε περίπτωση εκπροσωπεί νέες 
προκλήσεις. Έτσι υπάρχει μία θεμελιώδης 
ανασφάλεια. Η ανασφάλεια αυτή κρύβεται 
πίσω από το εξής προσωπείο: οι πρεσβύτεροι 

afraid that I might influence the candi-
dates and could be a bad spirit. this is 
why I decided to stay with columbia. 
In columbia those who had the leader-
ship accepted me with open arms. also 
bob Michels was there. the leadership 
invited me to a dinner. I thought it was 
a very friendly dinner but then, during 
the dinner they told me: ‘‘… we are 
happy to have you, but we don’t want 
here charismatic leaders who would 
later establish intellectual dictator-
ships… and so we are afraid whether 
you are one of those people…’’.

L: … so directly said…

K: … yes; they were very honest with 
me; and I told them: ‘‘I am opposed 
to those gurus, whoever they are; I am 
interested in the content of the work of 
Kohut and bion and Sullivan etc, but at 
the moment where they become gurus, 
I become extremely critical because… 
this is an antiscientific attitude. and so, 
I said, I would hate myself, if I became 
such a figure’’. So I told them: ‘‘I assure 
you this is not me’’. and so, I became 
a member of the columbia and there 
everything was taught; Klein, Lacan 
and ego psychology. It was an open 
atmosphere. It was a marvelous atmo-
sphere for development. So this is in 
response to your question: Freud was 
dead long ago. His ideas had already 
been taken up with the banner of anna 
Freud and the banner of Melanie Klein 
and there was the small group of british 
analysts, the Independents, who tried to 
stay in between. Jack Sutherland once 
told me, you know that we have Saint 
anna, and then we have Saint Melanie; 
and that one can live in between… and 
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ψυχαναλυτές αναλύουν μόνον τις περιπτώ-
σεις των νεοτέρων· ποτέ δεν παρουσιάζουν 
δικές τους περιπτώσεις και αυτό αποτελεί μία 
σοβαρή δυσκολία. για τον λόγο αυτόν μόλις 
κάποιος αισθανθεί τελείως σίγουρος για τον 
εαυτό του και νομίσει ότι τα ξέρει όλα, τότε 
όλοι θα πάνε με το μέρος του... και ο λόγος 
του θα γίνει… ο Λόγος. Έτσι ο Freud ήταν ήδη 
νεκρός, οι ιδέες του είχαν ήδη χρησιμοποιη-
θεί από τα ιδεολογικά συστήματα διαφόρων 
ανθρώπων και εγώ σας παρουσίασα αυτήν την 
ατμόσφαιρα...

λ: Πότε πέθανε; Μπορείτε να εντοπίσετε το χρο-
νικό σημείο;

K: Επιτρέψτε μου να το θέσω ως εξής: Το έργο 
του είναι ιδιαιτέρως ζωντανό καθώς η ψυχα-
νάλυση, σαν γενική θεωρία, έτσι όπως την 
ανέπτυξε –και καθώς περιέχει μια τεράστια 
ποσότητα γνώσης, μέρος της οποίας είναι ορθή 
γνώση και μέρος της λανθασμένη– θέτει τις 
βάσεις για την ανάπτυξη μίας επιστήμης, ουδε-
μία αμφιβολία περί τούτου. Αλλά κατόπιν αυτό 
μετασχηματίσθηκε σε «όπως είπε ο Freud...», 
μία στάση που εμμένει μέχρι τις μέρες μας 
όταν δύο άνθρωποι διαφωνούν... Ας πούμε ότι 
διαφωνείτε μαζί μου· τότε αισθάνομαι ότι είσθε 
αντι-ψυχαναλυτικός· και εσείς μου λέτε ότι εγώ 
είμαι ο αντι-ψυχαναλυτικός· αυτή η στάση δεν 
μπορεί να γίνεται ανεκτή, είναι ανήθικη, είναι 
καταστροφική, μετασχηματίζει την ψυχανά-
λυση σε θρησκεία. Δεν μπορείτε να χρησιμο-
ποιείτε ένα παρόμοιο επιχείρημα· αυτό κάνει 
την ψυχανάλυση θρησκεία και είμαι κάθετα 
αντίθετος σε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο.

χρ: Θα ήθελα να σας ζητήσω να αναπτύξετε 
περισσότερο τις απόψεις σας γύρω από την ιδέα 
της ανασφάλειας, που αναφέρατε προηγουμέ-
νως, η οποία εν συνεχεία οδηγεί στη διχοτόμηση 
του υποψηφίου. Διότι, αν σας κατάλαβα καλά, 
είπατε ότι ακριβώς επειδή υπάρχει ακόμη τόση 
αμφιθυμία και αβεβαιότητα σχετικά με τα τόσα 

of course then you had the same thing 
nearly in all countries; it is one of the 
problems of Psychoanalysis because of 
the insecurity, in the clinical operation, 
working with the unconscious; every 
case represents new challenges. So 
there is a basic insecurity; that insecu-
rity is masked by the fact that the senior 
analysts only analyze the cases of the 
juniors, they never show their cases and 
this is a difficulty. this is the reason 
why, as soon as somebody is totally sure 
of him and thinks he knows everything, 
everybody goes with him and… his 
word becomes… the Word. So Freud 
was already dead, his ideas were already 
been used by the ideological systems of 
different people, so I presented to you 
that atmosphere… 

L: When was he dead? Can you pinpoint 
the ‘‘date’’?

K: Let me put it that way: His work is 
very much alive, because in Psychoanal-
ysis, as an overall theory, as he devel-
oped it –there is a tremendous amount 
of knowledge, part of which was right, 
part was wrong– he puts the bases for 
the development of a science, no doubt 
about it. but then it was transformed 
into ‘‘This is what Freud said’’… an atti-
tude that persists to this day, when two 
people disagree… lets say you disagree 
with me; I feel (that) you are anti-ana-
lytic; and you tell me (that) I am anti-
analytic; this is an attitude that cannot 
be tolerated, it is unethical, it is destruc-
tive, it is transforming Psychoanalysis 
into a religion. you can not use such an 
argument; that is shameful; that is what 
makes Psychoanalysis a religion and  
I am dead set against it.
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καινούργια πράγματα που έρχονται στο προσκή-
νιο, σε κάθε κλινική περίπτωση, αυτό οδηγεί τους 
ανθρώπους να παίρνουν μία δογματική στάση...

κ: Αυτό είναι ένα στοιχείο, αλλά δεν είναι 
το μόνο· ας θεωρήσουμε ότι είστε ερευνή-
τρια, ότι είστε καρδιοχειρουργός· γνωρίζετε 
την τεχνική· ύστερα από πενήντα περιπτώ-
σεις και εάν κάτι δεν δουλεύει καλά με την 
τεχνική, τότε κάνετε κάτι διαφορετικό, το 
δημοσιεύετε και λέτε: «κυρίες και κύριοι, 
πρέπει να κάνετε κάτι διαφορετικό». Όλοι 
θα σας ευχαριστήσουν. Δεν υπάρχει κανένα 
πρόβλημα. κανείς δεν θα αισθανθεί ότι είσθε 
αντι-χειρουργός· ότι είστε αντι-καρδιολόγος. 
Αλλά στην ψυχανάλυση δεν μπορείτε να προ-
βείτε σε κάτι ανάλογο· είναι πολύ δύσκολο να 
αναπαράξετε με ακρίβεια τους όρους κάθε 
συγκεκριμένης ανάλυσης· εξ ου και δεν έχετε 
παρά να κάνετε δύο πράγματα: το ένα είναι 
να πείτε ότι χρειάζεται να αναπτύξετε ειδι-
κές μεθόδους ψυχολογικής έρευνας που δεν 
εφαρμόζονται στον φυσικό κόσμο, αλλά που 
εφαρμόζονται στη μελέτη των ψυχολογικών 
χαρακτηριστικών· με άλλα λόγια, χρειάζεστε 
νέα ψυχολογικά εργαλεία για έρευνα· για 
να διεξάγετε επαγωγική έρευνα που θα σας 
επιτρέψει να συγκρίνετε τα αποτελέσματα 
των διαφορετικών προσανατολισμών κ.λπ., 
αυτός είναι ο ένας στόχος· και, φυσικά, αυτό 
είναι που χρειάζεται να κάνουμε. Το άλλο 
ενδεχόμενο είναι να πείτε: Δεν μπορούμε να 
κάνουμε έρευνα. Όχι εμπειρική έρευνα στην 
ψυχανάλυση. και μέχρι στιγμής η απάντηση 
της ψυχανάλυσης είναι στη γραμμή τού «δεν 
μπορείτε να κάνετε έρευνα». γιατί; Διότι 
έχουν, ταυτοχρόνως, επενεργήσει διάφοροι 
παράγοντες. Ένας: το σύστημα των διδα-
κτικών αναλύσεων που δημιουργεί τεχνητή 
εξάρτηση, μία εξιδανίκευση των διδασκό-
ντων αναλυτών· και εφόσον ο διδάσκων 
αναλυτής βλέπει υποψηφίους που τον θαυ-
μάζουν, καταλήγει και αυτός (ο διδάσκων) 

c: I wanted to ask you to elaborate more 
on this idea of insecurity, that you previ-
ously talked about, which then leads to  
a candidate’s split. Because, if I under-
stood you correctly, you said that because 
there is still so much ambiguity and uncer-
tainty with the new things that come up 
in the clinical cases, this leads people to 
take a dogmatic (attitude)… 

K: It is one element, it is not the only 
one; if you are researcher, let’s say 
you are a heart surgeon; you know 
your technique; after 50 cases and if 
something does not work in the tech-
nique, you do something different, 
you publish it and you say: ‘‘Ladies 
and Gentlemen, you have to do some-
thing different’’. everybody thanks 
you. there is no problem. Nobody 
feels that you are anti-surgeon; that 
you are an anti-cardiologist. but in 
Psychoanalysis you cannot do this; it 
is very difficult to reproduce exactly 
the conditions of any concrete analysis; 
therefore you can do 2 things: One, is 
to say that you need to develop special 
methods of psychological research that 
do not apply in the natural world but 
that apply in the study of psychological 
features; in other words, you need new 
psychological instruments for research; 
for carrying out inductive research that 
enables you to compare the effects of 
different orientations etc; that is one 
goal; and that is what we need to do, of 
course. the other is to say: you cannot 
do research. No empirical research in 
Psychoanalysis. So far, what Psycho-
analysis has done is more in the line 
of saying that you cannot do research. 
Why? because at the same time there 
have been other factors: One; the sys-
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να θαυμάζει τον εαυτό του· οι διδάσκοντες 
αναλυτές, σαν σύστημα, σχηματίζουν μία 
αυτο-διαιωνιζόμενη ομάδα που ψυχολογικά 
είναι «καταδικασμένη» να αισθάνεται υπε-
ροχή. Η εκπαιδευτική μέθοδος το επαναβε-
βαιώνει αυτό με τη διδασκαλία οργανωμένη 
υπό το πρίσμα ότι «διαθέτουμε εμπειρία· ο υπο-
ψήφιος δεν διαθέτει εμπειρία». Το μόνο που 
μετράει είναι η εμπειρία· έχετε εμπειρία και 
εξετάζετε τις περιπτώσεις. Στη χειρουργική 
τώρα· ας πάρουμε έναν καρδιοχειρουργό... 
εάν προσέξετε τον τρόπο που εργάζεται ένας 
μεγάλος καρδιοχειρουργός θα βρείτε την 
τεχνική. πώς θα αισθανόσασταν αν εκπαι-
δευόσασταν στην καρδιοχειρουργική χωρίς 
να δείτε ούτε μία φορά τους ειδήμονες να 
χειρουργούν; Δεν θα ήταν και πολύ καλός 
τρόπος να εκπαιδεύσει κανείς καρδιοχει-
ρουργούς. Αλλά ακριβώς αυτήν τη μέθοδο 
χρησιμοποιούμε στην ψυχανάλυση· επειδή 
πάντοτε τη χρησιμοποιούσαμε. Συνεπώς... 
η εξάρτηση των υποψηφίων, η εξιδανίκευση 
του διδάσκοντος αναλυτή, η αμυντική προ-
στασία των διδασκόντων αναλυτών έναντι της 
αρνητικής μεταβίβασης που εκφράζεται στα 
ινστιτούτα, όλα αυτά δημιουργούν μία ατμό-
σφαιρα εντός της οποίας το να διατυπώνει 
κανείς ερωτήματα είναι σαν... να αμφιβάλλει 
για τη σοφία των πρεσβυτέρων, (συνεπώς) 
δεν ρωτάμε! και εφόσον η ασφάλεια πηγάζει 
από την (επικυρωτική) κατάφαση των βασι-
κών αρχών της ομάδας «αυτό είναι που πιστεύ-
ουμε», «αυτό δούλεψε» και «το εγώ υπάρχει» 
και «το εκείνο υπάρχει» και έρχεστε εσείς και 
ρωτάτε: «Τι είναι το εκείνο; Οι ενορμήσεις είναι 
πρωτογενείς;» Η απάντηση που παίρνετε δεν 
μπορεί παρά να είναι: «Ααα, ρωτάτε λοιπόν αν 
η Παρθένος Μαρία ήταν όντως παρθένος όταν 
γέννησε τον Ιησού»... Συνεπώς πρόκειται για 
έναν συνδυασμό παραγόντων όπως η ανα-
σφάλεια, η παλινδρόμηση των υποψηφίων,  
η ιεραρχική δομή της διδακτικής ανάλυσης 
σαν συστήματος ισχύος. Μπορεί να φαίνε-

tem… the training analysis; which 
creates an artificial dependency; an 
idealization of the training analyst; and 
if the training analyst only sees candi-
dates who admire him, eventually the 
training analyst admires himself; the 
training analysts, as a system, create  
a self-perpetuating group that psycho-
logically is condemned to feel superior. 
the educational method reconfirms 
this by teaching in the sense you have 
experience; the candidate doesn’t have 
experience; experience is all that counts; 
you have experience and you look at 
the cases; now in surgery; let us take 
a heart-surgeon… you look at a great 
heart-surgeon and you find the tech-
nique. How would you feel if you are 
trained by doing heart surgery with-
out ever watching the experts operate? 
that would not be a very good way 
to train heart-surgeons. but we use 
that very method in Psychoanalysis; 
because we have always used it; and 
so… the dependency of the candi-
dates, the idealization of the training 
analyst, the defensive protection of the 
training analyst against the negative 
transference expressed in the institu-
tion; all these create an atmosphere in 
which to question is like… question-
ing the wisdom of the senior people; 
you don’t question; and if the security 
comes from affirming the basic prin-
ciples of the group in the sense of ‘‘this 
is what we believe’’, ‘‘this is what has 
worked’’ and ‘‘the ego exists’’ and ‘‘the id 
exists’’, and you question: ‘‘What is the 
id?’’ or ‘‘Are the drives primary?’’ (Αnd 
the answer you receive is :) ‘‘Aaah. 
You are… you are asking whether Vir-
gin Mary, really was a virgin when she 
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ται ότι το πρόβλημα πηγάζει από το γεγονός 
πως τα αξιώματα τα κατέχουν ναρκισσιστικά 
άτομα, δηλαδή σαν το πρόβλημα να είναι  
η ποιότητα της αρχηγίας, όμως το πρόβλημα 
αφορά τους (ψυχαναλυτικούς) θεσμούς. Έτσι 
λοιπόν ας επιστρέψουμε πίσω στο (αρχικό) 
ερώτημα: Είχε επίδραση ο θάνατος του Freud; 
ναι, με την έννοια ότι, τον καιρό που πέθανε 
ο Freud, το να είσαι κοντά του σήμαινε ότι 
είσαι κοντά στον πάπα και συνεπώς όλα ήταν 
θαυμάσια· αν είχες κριτική στάση προς τον 
Freud, ήσουν αιρετικός. Αλλά η Melanie Klein 
και η διαμάχη της με την anna Freud μετέ-
βαλε ριζικά την κατάσταση αυτήν. Το να είσαι 
κοντά στην anna Freud δεν σήμαινε πλέον ότι 
ήσουν πιο κοντά στον Freud καθώς η Melanie 
Klein υποστήριζε ότι «εγώ είμαι εξίσου κοντά 
στον Freud (όσο και η Anna Freud)... και ακόμη 
πιο κοντά», και η αλήθεια είναι ότι η Melanie 
Klein είχε μεγάλη, διαισθητική (θεωρητική) 
συμβολή· η anna Freud υπήρξε μία ευφυής 
διανομέας της γνώσης, γνώριζε τη δουλειά 
του πατέρα της και... προστάτευσε τον Freud 
και το βάθρο όπου ήταν τοποθετημένος· (ενώ) 
η Melanie Klein προχώρησε τα πράγματα· 
εννοώ ότι σήμερα κανείς δεν διαβάζει πλέον 
anna Freud, αλλά όλοι διαβάζουν Melanie 
Klein. Δεν θέλω (βεβαίως) να πω με αυτό ότι 
η Melanie Klein έχει όλες τις απαντήσεις.  
ο Freud πέθανε το 1939 και περί το 1945 
η ιδέα τού να είναι κανείς κοντά στον Freud 
είχε εκλείψει. οι δύο σχολές είχαν ήδη ανα-
πτυχθεί και φυσικά ο μισός κόσμος ήταν με 
την anna Freud και ο άλλος μισός ήταν με τη 
Melanie Klein. 

β: Ας μείνουμε στο ίδιο πνεύμα. Σήμερα νομί-
ζετε ότι υφίστανται λεπτότεροι τρόποι για να 
είναι κανείς αυταρχικός εντός ενός Ψυχαναλυτι-
κού Ινστιτούτου; Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση· 
και μία άλλη ερώτηση είναι η ακόλουθη: Έχετε 
προτείνει ριζικές τροποποιήσεις στην ιεραρ-
χία των Ψυχαναλυτικών Ινστιτούτων, νομίζω 

had Jesus…’’. So, it’s a combination 
of factors such as the insecurity, the 
regression of the candidate, the hierar-
chical structure of the training analysis 
as a power system; at the end it looks 
as if the problem stems from the fact 
that there are narcissistic individuals in 
charge; it looks as if the problem is the 
quality of leadership; but it’s a prob-
lem of the institution. So, back to the 
question again: Ηas the death of Freud 
being an influence? yes, in the sense 
that… at the time when Freud died, to 
be close to him meant one was close to 
the Pope and therefore everything was 
fine; one was critical of Freud, one was 
a heretic. but, Melanie Klein and the 
fight between anna Freud and Mela-
nie Klein changed that radically. to 
be close to anna Freud didn’t mean 
any more one was closer to Freud, 
because Melanie Klein said ‘‘I am as 
close to Freud (as Anna Freud)... and 
closer’’; and the truth was that Melanie 
Klein was a great, intuitive contribu-
tor; anna Freud was a very intelligent 
distributor of knowledge, and she 
knew her father’s work and… she pro-
tected Freud where he stood; Melanie 
Klein advanced; I mean, today nobody 
reads anna Freud any more; everybody 
reads Melanie Klein; I am not saying 
Melanie Klein has all the answers. 
So, Freud died in 1939, by 1945 the 
whole idea of being close to Freud has 
ended. the 2 schools had developed; 
and, of course, half of the world was 
with anna Freud and the other half 
was with Melanie Klein.

V: Let us stay in the same spirit. Nowa-
days… do you think that there are more 
subtle ways of being authoritarian in  
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ότι (οι προτάσεις σας) δεν έγιναν αποδεκτές 
από τις Ψυχαναλυτικές Εταιρείες. Προτείνατε 
τροποποιήσεις στα αξιώματα των διδασκόντων 
αναλυτών... να μην έχουν διδάσκοντες περισσό-
τερες από 2 δικαιοδοσίες, εκ των 4 (που είναι  
η ανάλυση εκπαιδευομένων, η εποπτεία, η διδα-
σκαλία και η διοικητική αρμοδιότητα) και αυτό 
δεν έγινε δεκτό. Πώς νομίζετε ότι θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν σήμερα οι λεπτότερες εκδηλώ-
σεις αυταρχισμού μέσα στην Ψυχανάλυση; 

κ: λοιπόν... άλλο πράγμα είναι το να εννοιο-
λογεί κανείς ένα ιδεώδες σύστημα και άλλο οι 
πρακτικοί, πολιτικά εφικτοί τρόποι να φθάσει 
κανείς ως εκεί· έτσι λοιπόν υπάρχουν πολλές 
λύσεις· εγώ δεν λέω ότι υπάρχει μόνον ένα 
πράγμα (που θα πρέπει να γίνει)· ιδεωδώς, στο 
τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να εξαλειφθεί 
ολόκληρο το σύστημα της διδακτικής ανάλυ-
σης, (να εξαλειφθεί) ολοκληρωτικά! νομίζω ότι 
κάνει περισσότερη ζημιά παρά καλό. Είναι 
αλήθεια ότι οι υποψήφιοι θα έπρεπε να ανα-
λύονται από κάποιον έμπειρο. πιστεύω ότι 
θα ήταν πολύ λογικό ένας ψυχαναλυτής να 
μπορεί να γίνει διδάσκων αναλυτής, φθάνει να 
διαθέτει, ας πούμε, πέντε χρόνια εμπειρίας, 
εάν φυσικά το επιθυμεί· να υποβάλλεται τότε 
σε κάποια... αντικειμενική εξέταση, παρόμοια 
με τις εξετάσεις ειδικότητας στην ψυχιατρική. 
νομίζω ότι είναι λογικό διότι δίδει εγγυήσεις 
στο κοινό, στον εκπαιδευόμενο και, την ίδια 
στιγμή, είναι συμβατό με όποιον θελήσει και 
μπορέσει να γίνει (διδάσκων αναλυτής). Είναι 
δυνατόν να αναπτύξετε μία αντικειμενική 
μέθοδο; ναι, μπορείτε. θα πάρει χρόνο γιατί 
η ψυχανάλυση περιλαμβάνει γνώση, τεχνική 
και μία ειδική στάση· τη γνώση... μπορείτε 
να την ελέγξετε με εξετάσεις· την τεχνική... 
μπορείτε επίσης να την ελέγξετε με εξετάσεις· 
αυτό έχει δειχθεί ήδη σε ό,τι αφορά την ψυχα-
ναλυτική ψυχοθεραπεία, στο columbia… 
υπάρχουν ειδικά τεστ που ελέγχουν την επάρ-
κεια στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία και 

a Psychoanalytic Institute? This is the 
first question; and another question is 
the following: You have proposed radical 
modifications in the hierarchy of the Psy-
choanalytic Institutes; I think that they 
have not been accepted by the Psychoana-
lytic Societies. For example, you proposed 
modifications in the teaching analyst’s 
position… that the teaching analysts 
should not have more than 2 out of the 
4 responsibilities: analysing, supervisory, 
teaching and administrative. This has not 
been accepted. How do you think that the 
more subtle ways of being authoritarian 
in Psychoanalysis have to be dealt with, 
nowadays?

K: Well, there is one thing to concep-
tualize, an ideal system and another, 
the practical, politically feasible ways 
to get there; so, there are many solu-
tions; I don’t say that one thing (should 
be done); ideally, at the end, I think 
that the whole training analysis system 
should be eliminated; totally! I think 
it’s more damaging than helpful; it is 
true that the candidates should be ana-
lyzed by somebody with experience.  
I think that it would be very reason-
able for an analyst to just have, let’s 
say, 5 years of experience before he 
becomes a training analyst, if he wants 
to, and then to be subjected to some… 
objective examination, similar to the 
specialty board in Psychiatry. I think 
that it’s reasonable, because it gives 
guaranty to the public, to the trainee 
and, at the same time, it’s compat-
ible with everybody who wants to and 
can become that (a training analyst). 
can you have developed an objective 
method? yes you can, it takes time, 
because Psychoanalysis implies knowl-
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παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση με τα χρόνια 
της εμπειρίας. οπότε αυτό (δηλαδή η εξέ-
ταση της επάρκειας σε γνώσεις και τεχνική) 
μπορεί να εξασφαλιστεί· δεν το έχουμε ακόμη, 
αλλά μπορούμε να το αναπτύξουμε. Η στάση 
τώρα: το πιο δύσκολο είναι να αξιολογήσουμε 
τη στάση ενδιαφέροντος, ανοιχτότητας στη 
συναισθηματική πραγματικότητα, μη εκδρα-
μάτισης της αντιμεταβίβασης κ.λπ. Αυτό 
απαιτεί προσωπική εποπτεία. και από την 
άποψη αυτήν η στάση είναι κάτι που μπορεί 
να αξιολογηθεί από την παρατήρηση ενός 
εκπαιδευόμενου εν δράσει, στην εποπτεία· 
αυτό είναι πιο δύσκολο να περιληφθεί στην 
εξέταση· αυτό χρειάζεται να το δούμε πολύ 
προσεκτικά, σε ό,τι αφορά τον υποψήφιο 
(διδάσκοντα αναλυτή), διότι πρόκειται για 
έναν ιδιαίτερα σύνθετο προσωπικό παράγο-
ντα... αλλά η τεχνική και η γνώση μπορούν να 
αξιολογηθούν και τα τρία μαζί θα μπορούσαν 
να αξιολογηθούν από αντικειμενικές επιτρο-
πές· οπότε όποιος το θέλει θα έπρεπε να του 
ανατίθεται (έπειτα από αντικειμενική κρίση) 
να εκπαιδεύει υποψηφίους· αυτό είναι ένα 
στοιχείο. Το δεύτερο: πιστεύω ότι τα ψυχα-
ναλυτικά ινστιτούτα θα πρέπει να απαρτίζο-
νται από διδακτικό προσωπικό που διαθέτει 
ειδικευμένη και ενημερωμένη γνώση στα αντι-
κείμενα που ο καθένας διδάσκει και μπορεί 
να δείξει αυτήν τη γνώση, οπότε θα έπρεπε 
να πρόκειται για ένα πραγματικά ακαδημα-
ϊκό ζήτημα. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουν τα 
πάντα. χρειάζεται να έχουν ειδικές γνώσεις, 
να διδάσκουν τα μαθήματα και ταυτοχρόνως 
να προσκαλούν επαγγελματίες συναφών αντι-
κειμένων, που δεν είναι ψυχαναλυτές, έτσι 
που η ψυχανάλυση να πάψει να είναι απο-
μονωμένη από τις γειτονικές της επιστήμες. 
πώς μπορούμε να έχουμε θεωρία των ενορμή-
σεων χωρίς να εξετάζουμε το τι έχουν να μας 
πουν οι (σύγχρονες) βιολογικές θεωρίες των 
ενστίκτων; Είναι κάπως γελοίο. Δεν μπορούμε 
να διδάσκουμε τη γενική θεωρία μας για την 

edge, technique and a special attitude; 
knowledge… you can test with tests; 
technique… you can also test with 
tests; this has been demonstrated for 
psychoanalytic psychotherapy already, 
at columbia; there are special tests that 
examine the proficiency in psychoana-
lytic psychotherapy and correlate very 
highly with years of experience. So, 
this can be given; we don’t have it yet 
but it can be developed. attitude… the 
most difficult is to assess the attitude of 
being interested, of being open to the 
emotional reality, of not acting out the 
countertransference ect. that requires 
personal supervision; and from that 
viewpoint attitude is something that 
comes from observing the candidate 
in action, from the supervision; that’s 
more difficult to include in the exami-
nation; that is what really should be 
known about the candidate, because 
this is a very complex subjective factor; 
but technique and knowledge can be 
evaluated and the 3 together could be 
evaluated by objective committees; so, 
whoever wants to, should be authorized 
to train candidates; that’s one element. 
Second. I think that the Psychoana-
lytic Institutes should be composed of 
faculty members who have specialized 
and up to date knowledge in the sub-
jects they teach and they should dem-
onstrate that knowledge, so it should 
be a real academic matter. they do not 
need to know everything. they should 
have specialized knowledge, teach the 
courses while also inviting profession-
als of related subjects, who are not 
psychoanalysts so that Psychoanaly-
sis stops being isolated from the sur-
rounding sciences. How can we have  
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κατάθλιψη χωρίς να έχουμε μία άποψη για 
το τι γίνεται στη νευροβιολογία της κατά-
θλιψης. Το (γενικότερο επιστημονικό) πεδίο 
εξελίσσεται ραγδαία και με την ίδια λογική, 
αν μιλάμε για εφαρμοσμένη ψυχανάλυση, 
πιθανόν να χρειασθούμε –και– κοινωνιολό-
γους· γνωρίζουμε πράγματα για την ομαδική 
ψυχολογία, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, 
αλλά και οι κοινωνιολόγοι κάτι ξέρουν...  
το ίδιο ισχύει και για άλλους τομείς. Έτσι λοι-
πόν τα ψυχαναλυτικά ινστιτούτα θα έπρεπε 
να είναι ειδικευμένα στη μελέτη του ασυνεί-
δητου επιπέδου (λειτουργίας) είτε ενός είτε 
δύο ατόμων... και χρειάζεται να αναπτύξουμε 
μεθόδους έρευνας και να επενδύσουμε πολλά 
στον τομέα αυτόν γιατί το μέλλον εξαρτάται 
από αυτήν ακριβώς την υπόθεση. Δεν μπο-
ρούμε πλέον να στηριζόμαστε στην ιδέα ότι 
«γνωρίζουμε πώς να διεξάγουμε μία ανάλυση 
και όλα όσα μαθαίνουμε είναι μέσα από την 
αναλυτική κατάσταση». Αυτή η ιδέα είναι λαν-
θασμένη για τους εξής λόγους: πρώτον, διότι 
βρίσκονται ήδη σε ανάπτυξη άλλες θεωρίες 
σχετικά με το πώς να κατανοήσουμε τον νου, 
πώς να τον τροποποιήσουμε, και το να πούμε 
ότι χρειάζεται να γίνουμε εκλεκτικοί δεν είναι 
λύση, καθώς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια 
είναι η αλήθεια! και επιπλέον γνωρίζουμε 
ότι η ψυχανάλυση είναι μία θεραπεία, συνε-
πώς θα πρέπει να δείξουμε την αποτελεσμα-
τικότητά της. Όλοι ξέρουν ότι υπάρχουν 
περιπτώσεις που πάνε καλά, ενώ για άλλες  
η ψυχανάλυση δεν δουλεύει. ο Freud μίλησε 
για την ψυχαναγκαστική νεύρωση. Η γενική 
εμπειρία είναι ότι η ψυχανάλυση είναι ανα-
ποτελεσματική στην ψυχαναγκαστική νεύ-
ρωση! Όμως κανείς δεν το λέει (καθαρά). 
Αλλά είμαστε αποτελεσματικοί στην ψυχανα-
γκαστική προσωπικότητα. και πολλοί οριακοί 
ασθενείς χειροτερεύουν με την ανάλυση. Αλλά 
τι κάνουν οι κλαϊνικοί; Αναλύουν κάθε έναν, 
παρότι γνωρίζουν ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν 
μπορούν να αναλυθούν. λένε: Δεν χρειάζεται 

a theory of drives without looking into 
what the instincts theories in biology 
have to say? It is kind of ridiculous. 
We can not teach our general theory 
about depression without seeing what’s 
going on in neurobiology of depres-
sion. the field is expanding rapidly, 
and by the same token when you talk 
about applied Psychoanalysis, then you 
may need sociologists; we know things 
about Group Psychology, very interest-
ing ones, but sociologists also know… 
and the same holds for other areas. So, 
the Psychoanalytic Institutes should be 
specialized in the study of the uncon-
scious level of one individual or two. 
and we need to develop methods of 
research and spend enormously on that 
because the future depends on this very 
assumption. We can no longer hold 
to the idea that ‘‘we know how to do 
analysis and all what we learn is from 
the psychoanalytic situation’’. this is 
a mistaken idea, for the following rea-
sons: First, because there are already 
developing alternative theories of how 
to understand the mind and how to 
modify it and to say that we have to 
become eclectic is not a solution, we 
have to decide what the truth is! and 
we also know that Psychoanalysis is 
a treatment and therefore we have to 
demonstrate its effectiveness. every-
body knows that there are cases that 
do very well, while for others, psycho-
analysis doesn’t work. Freud talked 
about obsessive compulsive neurosis. 
the general experience is that Psy-
choanalysis is ineffective in obsessive 
compulsive neurosis! but nobody says 
so. but we are effective in obsessive 
personality. and many borderline 



ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΙΙ    273

να κοιτάτε τη διαφορική διάγνωση· δεν μπο-
ρεί να υπάρξει συστηματική γνώση γι’ αυτό. 
και ακόμη και όταν αναπτύσσουν μία νέα 
(ψυχαναλυτική) κατανόηση, υπάρχει πάντα 
μία προκατάληψη έναντι της διάγνωσης, έτσι 
που ο μεν rosenfeld ανακάλυψε τη ναρκισ-
σιστική προσωπικότητα και την περιέγραψε, 
ο δε John Steiner σπεύδει να μην την απο-
καλέσει ναρκισσιστική προσωπικότητα αλλά 
παθολογική οργάνωση, οπότε χρειάζεται να 
εισάγουμε ερευνητές, δεν χρειάζεται να είναι 
ψυχαναλυτές, και χρειάζεται να αναπτύξουμε 
την έρευνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ψυχα-
ναλυτής πρέπει να είναι ερευνητής, αλλά εάν 
έχουμε έναν εκπαιδευόμενο που διαθέτει 
αυτήν την ικανότητα, θα πρέπει να είναι ένας 
προνομιακός εκπαιδευόμενος. πρέπει να επι-
στρέψουμε στο πανεπιστήμιο, αλλά ακόμη 
και άνθρωποι που υποστηρίζουν αυτήν την 
ιδέα είναι πολύ προσεκτικοί στις διατυπώσεις 
τους. πρέπει να είσαι προσεκτικός καθώς το 
να πεις ότι το μέλλον της ψυχανάλυσης πάει 
μαζί με το πανεπιστήμιο δημιουργεί αρνητικά 
αισθήματα (στην ψυχαναλυτική κοινότητα). 
Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε αλλαγές σε δομές, 
ανοιχτότητα στις άλλες επιστήμες, έρευνα, 
εφαρμογές, όλα αυτά συμβάλλουν· δεν θα 
πρέπει να έχουμε μόνον... τους μεγάλους 
μας ήρωες, αλλά μπορούμε να έχουμε και 
τους μεγάλους ερευνητικούς μεθοδολόγους 
μας και τους μεγάλους θεωρητικούς μας, σε 
διαφόρους τομείς, ορισμένοι εκ των οποίων 
μπορεί να μην είναι καν ψυχαναλυτές και 
πάλι να χαίρουν σεβασμού. Αυτό ήδη αρχίζει.  
ο συν-διευθυντής του ινστιτούτου μου των 
Διαταραχών προσωπικότητας, ο John clar-
kin, ένας εξαιρετικός μεθοδολόγος, κάνει 
έρευνα στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία 
ενώ είναι εκπαιδευμένος στη θεραπεία συμπε-
ριφοράς. Ένας μείζων θεωρητικός που εργά-
ζεται μαζί μας είναι ο Michael Posner, ένας 
κορυφαίος νευροεπιστήμονας που συζητάει 
μαζί μας τις λειτουργίες του προμετωπιαίου 

patients get worse with analysis. but 
what the Kleinians do? they analyze 
everybody, although they know that 
some people can’t be analyzed. they 
say: Do not study differential diagno-
sis; there can’t be systematic knowl-
edge about that. and even when they 
develop new understanding, there is a 
bias against diagnosis, so that rosen-
feld discovered the narcissistic person-
ality and described it, but John Steiner 
already doesn’t call it narcissistic per-
sonality but pathological organization; 
So… we need to import researchers, 
they don’t need to be psychoanalysts, 
and we need to develop research. It 
doesn’t mean that every psychoanalyst 
should be a researcher, but if we have 
a candidate who has that capacity, he 
has to be a privileged candidate. We 
must get back to the university, but 
even people who support this idea are 
very careful in suggesting that. you 
have to be careful because saying that 
Psychoanalysis has its future with the 
University creates negative feelings (in 
the psychoanalytic community). So we 
need structures to change, openness 
to other sciences, research, applica-
tions, all these, jointly will contrib-
ute; we should not only have… our 
great heroes, but we can also have our 
great research methodologists and our 
theoreticians, in different areas, some 
of them may not be psychoanalysts at 
all; and be still highly respected. this 
is already beginning. the co-director 
of my Personality Disorder Institute, 
John clarkin, is an excellent meth-
odologist, he does research in psy-
choanalytic psychotherapy, and he is 
an accomplished behavior therapist.  



274    ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΙΙ

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ

λοβού. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσει 
κανείς τη σχέση ανάμεσα στον προμετωπιαίο 
λοβό, το λιμπικό (μεταιχμιακό) σύστημα, την 
αμυγδαλή, τη νευροβιολογία των διαταραγμέ-
νων συναισθημάτων και τις δυσκολίες ελέγχου 
των ενορμήσεων στους οριακούς ασθενείς. και 
αυτοί και άλλοι… Τους χρειαζόμαστε αυτούς 
τους ανθρώπους. ρωτούσατε κάτι για τον eric 
Kandel2… O Kandel λέει ότι οι ψυχαναλυτές 
έχουν κάτι να συνεισφέρουν, αλλά πρέπει να 
δείξουν τι μπορούν να κάνουν και πρέπει να 
κάνουν έρευνα. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. 
Αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ αμφίθυ-
μος προς την ψυχανάλυση· δεν είναι φίλος… 
αλλά η κριτική του είναι σωστή. 

λ: Αλλά θα μπορούσα να πω ότι ο Kandel αρχί-
ζει την κριτική του σε πιο μετριοπαθές επίπεδο. 
Λέει ότι «εσείς οι ψυχαναλυτές μάς προτείνετε 
μερικές θεωρητικές υποθέσεις. Εμείς τις χρησι-
μοποιούμε (και τις ελέγχουμε) στην έρευνα. Έτσι 
λοιπόν σας χρειαζόμαστε… σαν πηγή [παραγω-
γής] υποθέσεων». Τι γνώμη έχετε γι’ αυτό;

κ: Έχω τη γνώμη ότι είναι εξαιρετική ιδέα, 
πρέπει να συνεργαστούμε. και αυτό ήδη 
προχωράει, σε μικρή κλίμακα. Το ινστιτούτο 
Hanse πάνω στην έρευνα του εγκεφάλου, στη 
βρέμη, στη γερμανία, υπό τη διεύθυνση του 
Gerhard roth, ενδιαφέρθηκε να μελετήσει 
το συνειδητό, την έννοια του εαυτού και τη 
συναφή ψυχοπαθολογία, σε συνδυασμό με την 
ψυχαναλυτική έρευνα. Τώρα έχουν εμπλακεί 
στην έρευνα της κατάθλιψης, μελετούν, σε 
συνδυασμό με νευροαπεικονιστικές τεχνικές, 
αλλαγές στον εγκέφαλο, σε ασθενείς που υπο-
βάλλονται σε ψυχανάλυση για κατάθλιψη. 
Αυτό γίνεται τώρα που μιλάμε. Το νοέμβριο 
[2009] θα μας επισκεφθεί στη νέα ύόρκη, τον 

2. Ένας κατάλογος με προκαταρκτικές, γραπτές 
ερωτήσεις είχε δοθεί στον Otto Kernberg πριν από 
την έναρξη της συνέντευξης.

a major theoretician who works with 
us is Michael Posner, who is leading 
neuroscientist, who discusses with us 
the functions of the prefrontal cortex. 
It is very important to understand the 
relation between prefrontal cortex, lim-
bic system, amygdala, the neurobiology 
of disturbed affects and impulse con-
trol problems in borderline patients. 
these and other people… we need 
these people. you had one question 
about eric Kandel1. eric Kandel says 
that psychoanalysts have something to 
contribute but they have to show what 
they can do and do research and he is 
absolutely right. but I must tell you 
that he is very ambivalent about Psy-
choanalysis; he is not a friend… but 
his critique is correct.

L: But, if I may say so, Kandel begins his 
critique on a more moderate level. He 
says ‘‘you psychoanalysts, you propose to 
us some theoretical assumptions. And we 
use (and test) them in research. So we need 
you… as a resource of assumptions’’. What 
do you think about that?

K: I think that this is an excellent idea, 
we have to work together. and this is 
already going on, in a small scale. the 
Hanse Institute on brain research, in 
bremen, Germany, under the lead-
ership of Gerhard roth, has been 
interested in studying consciousness, 
the self concept and psychopathol-
ogy in conjunction with psychoana-
lytic research. they are now involved  

1. a list of preparatory, indicative, written 
questions was given to Dr. Kernberg before 
the beginning of the interview.
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προσκαλέσαμε και θα μας μιλήσει, θα μιλήσει 
στην ψυχαναλυτική Εταιρεία του columbia, 
θα συναντηθεί μαζί μας, θα συναντηθεί με 
αναλυτές. να λοιπόν η αρχή. Αλλά πρόκειται 
για μία αργή, δύσκολη διαδικασία, με πολλές 
αντιστάσεις. για παράδειγμα στη γερμανία:  
ο Kaechele, που είναι τρομερός ερευνητής 
στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, είχε μεγά-
λες δυσκολίες. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν. 
Η Marianne Leuzinger-bohleber διευθύνει 
ένα μείζον ερευνητικό κέντρο. Αυτή μαζί με 
τον σύζυγό της, τον Werner bohleber, ενδια-
φέρθηκαν να εφαρμόσουν την ψυχανάλυση 
στην κοινωνιολογική έρευνα σε σχέση με το 
εθνικοσοσιαλιστικό παρελθόν, κάτι που είναι 
εξαιρετικά σημαντικό, και το ινστιτούτο της 
φρανκφούρτης έχει εμπλακεί σε αυτό. Έτσι, 
λοιπόν, υπάρχει κίνηση, αλλά είναι σε αντί-
θεση με πολύ σημαντικές αντιστάσεις από 
μέρους μεγάλου αριθμού ψυχαναλυτικών 
Εταιρειών· είναι μία πολύ αργή διαδικασία. 
προσπαθούμε να μετακινήσουμε τον δεινό-
σαυρο, κινείται με μεγάλη βραδύτητα…

λ: Όταν αρχίσεις να μιλάς για έρευνα, ιδίως για 
εμπειρική έρευνα… στο πλαίσιο ενός Ψυχανα-
λυτικού Ινστιτούτου, είναι σαν να δημιουργούνται 
αισθήματα εισβολής, μόλυνσης, μη καθαρότητας· 
και εντυπώσεις αντι-ψυχαναλυτικής ιδεολογίας, 
έλλειψης ευαισθησίας και έλλειψης φαντασίας. 
Γιατί νομίζετε ότι δημιουργείται μία παρόμοια 
αντίδραση;

κ: λοιπόν, οι δομές ισχύος μέσα στα ψυχα-
ναλυτικά ινστιτούτα είναι δομές εντός των 
οποίων ο θεωρητικός είναι αυτός που διαθέ-
τει την πραγματική γνώση. Ένας ερευνητής 
με πραγματική γνώση, αλλά μη επενδυμένη 
με την ισχύ των διδασκόντων αναλυτών, είναι 
απειλή για την εξουσία τους· θα χάσουν τον 
έλεγχο των ψυχαναλυτικών ινστιτούτων. και 
ο έλεγχος θα περιέλθει σταδιακά στο επιστη-
μονικά προσανατολισμένο διδακτικό προσω-
πικό. Αυτό θα απειλήσει την εξουσία τους. 

in research on depression… studying, 
with neuroimaging, changes in the 
brain, in patients who are undergoing 
psychoanalysis for depression. this is 
going on right now. In 2 weeks he is 
coming to visit us in New york, we 
invited him and he will talk to us and 
he will talk to the columbia Psychoan-
alytic Society, he will meet with us, he 
will meet with analysts. So it’s a begin-
ning. but it is a slow difficult process, 
met with resistance. For instance, 
in Germany: Kaechele, who is a tre-
mendous researcher in psychoanalytic 
psychotherapy, has had great diffi-
culty. but things are changing. Mari-
anne Leuzinger-bohleber is directing 
a major research center. She and her 
husband Werner bohleber have been 
intererested in applying Psychoanaly-
sis to sociological research in relation 
to the Nazi past, which is extremely 
important and the Frankfurt Institute 
has been involved in that. So there 
is movement, but it is against a very 
important resistance from a large num-
ber of the Psychoanalytic Societies;  
so it is a very slow process. you are try-
ing to move a dinosaur, it moves very 
slowly… 

L: When you begin to speak about 
research, especially empirical research, in a 
Psychoanalytic Institute, it creates feelings 
of invasion, contamination, impurity; also 
impressions of anti-psychoanalytic ideol-
ogy, lack of sensitivity, lack of imagina-
tion. Why do you think, such a reaction 
comes about?

K: Well, the power structures of the 
Psychoanalytic Institutes is a structure 
in which the theoretician is the one who 
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Αυτό κρύβεται πίσω από τη φόρμουλα «το πιο 
σημαντικό πράγμα είναι η ταυτότητα του ψυχα-
ναλυτή· κινδυνεύει να χαθεί»! Η ταυτότητα 
του ψυχαναλυτή είναι ένα θέμα που έρχεται 
πάντα στο προσκήνιο, όταν θιγούν ζητήματα 
διοικητικών αλλαγών. Τι είναι αυτή η περί-
φημη ταυτότητα; Ε, λοιπόν, δεν είναι παρά 
αυτό που διαθέτει κάποιος όταν τίποτα δεν 
αλλάζει. Τότε η ταυτότητα είναι εντάξει. ύπό 
κανονικές συνθήκες, η ταυτότητα προκύπτει 
από τη φύση της εργασίας που κάνει κανείς. 
Δεν αποτελεί ξεχωριστό θέμα. Έχετε δει ποτέ 
οδοντιάτρους να αγωνιούν για την ταυτότητα 
του οδοντιάτρου; για όσο διάστημα κάνουν 
την οδοντιατρική τους εργασία…

λ: Αλλά υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ακράδα-
ντα ότι υφίσταται ένα στοιχείο μη ελεγξιμότητας 
στις ψυχαναλυτικές θεωρητικές υποθέσεις. Ότι οι 
υποθέσεις αυτές δεν μπορούν να ελεγχθούν… του-
λάχιστον προς το παρόν… και λένε ότι αυτή είναι 
μία γραμμή που δεν γίνεται να υπερβούμε…

κ: φυσικά. Σε κάθε επιστήμη υπάρχουν 
πράγματα που δεν μπορούν ακόμη να ελεγ-
χθούν. Σημαίνει αυτό ότι δεν θα προβαίνουμε 
σε (εμπειρικό) έλεγχο; Αντιθέτως, σημαίνει 
ότι οφείλουμε να ερευνήσουμε. Το γεγονός 
ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς να ελέγξουμε 
(εμπειρικά) ορισμένα πράγματα δεν είναι 
λόγος για να πούμε ότι εδώ σταματάμε, αλλά 
είναι λόγος για να εργαστούμε επ’ αυτού. και 
φυσικά οι υποθέσεις της επιστήμης πρέπει 
να αλλάζουν. οι βασικές έννοιες της ψυχα-
νάλυσης, ότι υφίσταται ένα ασυνείδητο, ότι 
εντός του ασυνειδήτου συμβαίνουν θεμελιώ-
δεις συγκρούσεις ανάμεσα σε αντιτιθέμενες 
συναισθηματικές προδιαθέσεις, ανάμεσα 
σε αγάπη και έχθρα που προέρχονται από 
πρώιμα βιώματα, που ναι μεν έχουν εν μέρει 
κατασταλεί/αποσυνδεθεί αλλά (δεν παύουν 
να) επιδρούν… και όλα τα συναφή, για όλα 
αυτά υπάρχει πληθώρα αποδείξεων. ύπάρ-
χουν εμπειρικές αποδείξεις για τον μηχανισμό 

has the real knowledge. a researcher 
with real knowledge, but without being 
invested with the power of the training 
analysts, is a danger to their authority; 
they would lose control of the Psycho-
analytic Institutes. the control gradu-
ally comes to the scientifically oriented 
faculty. It would impose a threat to 
their power. this is hidden behind 
the formula ‘‘the important thing is the 
identity of the psychoanalyst; it would get 
lost’’! the identity of the psychoanalyst 
is a subject that always comes up, when 
one talks about administrative changes. 
What is this famous identity? Well that 
is what one has when nothing changes. 
then the identity is ok. Normally, 
identity comes from the nature of the 
work one does. It is not an issue. Have 
you ever seeing dentists worry about the 
identity of the dentist? as long as they 
do dental work…

L: But there are still people who firmly 
believe that there is an element of untest-
ability in psychoanalytic assumptions, that 
these assumptions can not be tested… at 
least for the moment... and, they say, this 
is a line we can not pass…

K: Of course. In every science there are 
things that can not yet be tested. Does 
that mean we are not going to test? On 
the contrary, it means that we have to 
investigate. the fact that we don’t know 
yet how to test some things is not a rea-
son to say let's stop, it’s a reason to work 
on this. and of course the assumptions 
of science have to change. the basic 
concepts of Psychoanalysis, that there 
is an unconscious, that in the uncon-
scious there are fundamental conflicts 
between contradictory affective dispo-
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της προβλητικής ταύτισης, κάτι που ανέπτυξε 
ο rainer Krause στη γερμανία. οπότε, ναι, 
υπάρχει αβεβαιότητα, υπάρχουν υποθέσεις 
που μπορεί να είναι εσφαλμένες. Μερικές από 
τις βασικές πεποιθήσεις του Freud μπορεί να 
είναι εσφαλμένες. Εγώ προσωπικά πιστεύω 
ότι οι ενορμήσεις δεν είναι παρά ιεραρχικά 
υπερδιατεταγμένα συστήματα συναισθημά-
των, ότι τα συναισθήματα είναι οι πρωτεύ-
οντες υποκινητές· αυτό δεν σημαίνει ότι αν 
αποδεχθείτε κάτι τέτοιο τότε ο Freud είναι 
νεκρός· ο Freud πίστευε ότι η λίμπιντο είχε 
προέλευση και η προέλευσή της αυτή είναι 
από το δέρμα. Δεν είναι από τον εγκέφαλο, 
δεν είναι από τις ορμόνες, αλλά είναι από 
το δέρμα· γιατί τα χρόνια εκείνα οι ορμόνες 
ήταν άγνωστες, η δομή του εγκεφάλου ήταν 
άγνωστη και εκείνος έκανε ό,τι μπορούσε· και 
ήταν σπουδαίος νευρολόγος. Εάν προσέξετε 
το βιβλίο του για την αφασία θα δείτε ότι πρό-
κειται για ένα εξαίρετο νευρολογικό κείμενο. 
Εάν ζούσε σήμερα, οι θεωρητικές υποθέσεις 
του θα ήταν εντελώς διαφορετικές, δεν υπάρ-
χει η παραμικρή αμφιβολία περί αυτού. 

Μ: Τελικώς τι έχει αποδειχθεί αληθινό σε σχέση 
με την ψυχαναλυτική θεραπεία; 

κ: προφανώς για να πιστέψετε σε κάτι θα 
πρέπει να έχετε αποδείξεις. Αλλιώς… δεν 
στηρίζεσθε πουθενά. ύπάρχουν ικανοποιητι-
κές αποδείξεις· έχουμε αποδείξεις ότι άτομα 
που έχουν ορισμένα προβλήματα τείνουν να 
έχουν ασυνείδητες συγκρούσεις. Η ψυχανα-
λυτική κατάσταση και η ψυχαναλυτική μέθο-
δος έχουν ανακαλύψει κανονικότητες που 
είναι επαρκώς συνεκτικές. Έτσι δεν έχουμε 
μόνον τις περιπτώσεις του Freud, αλλά πολ-
λοί έχουν αντιμετωπίσει πολλούς ασθενείς 
και βρήκαν συναφείς διεργασίες και συναφή 
φαινόμενα. και αυτό με επαναφέρει στο 
θέμα της αλήθειας. Η επαγωγική μέθοδος 
σου δίνει μία κάποια απάντηση που, όμως, 
μετά μπορεί να αλλάξει. Έτσι η επιστημο-

sitions, between love and hatred that 
come from early experiences, that are 
in part depressed/ dissociated but influ-
ence… like this, there is a great amount 
of evidence for that. there is empirical 
evidence for the mechanism of pro-
jective identification, which rainer 
Krause has developed in Germany. So, 
there is uncertainty, of course, there are 
assumptions that may be wrong. Some 
of Freud’s basic beliefs maybe wrong. 
I personally believe that the drives are 
hierarchically supraordinated systems 
of affect, that affects are primary moti-
vators; well, it doesn’t mean that if 
you accept this, Freud is dead; Freud 
thought that libido has an origin and 
that the origin is in the skin. It’s not in 
the brain, it’s not in the hormones, it’s 
in the skin; because at his time the hor-
mones were unknown, the structure of 
the brain was unknown and he did what 
he could; and he was a superb neurolo-
gist. If you pay attention to his book 
on aphasia, it is a fantastic neurological 
text. If he lived today, his theoretical 
assumptions would be very different, no 
doubt about it. 

M: Finally, what has been established as 
truth, with psychoanalytic treatment?

K: Obviously, to believe in something, 
you have to have evidence. Otherwise 
you are… nowhere. there is good 
evidence, we have evidence that indi-
viduals who have certain problem 
tend to have unconscious conflicts. 
the psychoanalytic situation and the 
psychoanalytic method have discov-
ered regularities that are sufficiently 
consistent. thus, it’s not only Freud’s 
cases, but many people have treated 


