
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

Το 10ο τεύχος του Οιδίποδα έχει το θλιβερό προνόμιο να αναγγέλλει τον θάνατο του αγα-
πητού και σεβαστού μας Πέτρου Χαρτοκόλλη. Στη Νεκρολογία του ο Νίκος Τζαβάρας 
ξαναπλέκει το νήμα της ιστορίας αυτού του πολύ σημαντικού Έλληνα ψυχαναλυτή, που 
θα μας λείψει.

Με τη σκέψη μας λοιπόν σε όλα όσα μας άφησε, στο πλαίσιο της θεματολογίας Η Ψυχα-
νάλυση και το Θήλυ, Σήμερα, αισθανόμαστε υπερήφανοι που ο Οιδίπους κάνει ένα ακόμη 
βήμα, στο παρόν τεύχος, προς το διεθνές ψυχαναλυτικό περιβάλλον. Τρεις ψυχαναλύτριες, 
η Nancy Kulish (Michigan, ΗΠΑ), η Joan Raphael-Leff (London, Μ. Βρετανία) και  
η Susann Heenen-Wolff (Louvain-la-Neuve, Βέλγιο), από τις επιφανέστερες, διεθνώς, 
μελετήτριες της θηλυκότητας, διαλέγονται με τις ημέτερες συναδέλφους Μαρία Χατζη-
ανδρέου και Χάρι Χατζή. Ο Διαδικτυακός Διάλογος είναι συναρπαστικός, μεταξύ πολλών 
άλλων αρετών του, και γιατί δείχνει πόσο πλούσια, υποσχόμενη αλλά και σοφή μπορεί να 
είναι μία ανοιχτή και επίκαιρη ψυχαναλυτική σκέψη.

Έχουμε επίσης την τόσο πλούσια και «νεανική» Συνομιλία μας με τον τ. πρόεδρο της IPA, 
τον Clάudio Laks Eizirik από το Portο Alegre της Βραζιλίας.

Ως Αναλυτής στη Συνεδρία ο δεύτερος εξ ημών παρουσιάζει και ο πρώτος σχολιάζει μαζί 
και με τα εμβριθή σχόλια του Βασίλη Δημόπουλου.

Στα Εκπαιδευτικά έχουμε την εκτενή ανασκόπηση των ψυχαναλυτικών θεωριών για την 
Εμφυλοποίηση, πάλι από τη Χάρι Χατζή, που ακολουθείται από μία ειδικότερη παρουσί-
αση των θεωριών για τη θηλυκότητα του γαλλόφωνου χώρου από την Ιωάννα Παναγιω-
τοπούλου-Αχειμάστου.

Στα Κλινικά και Θεωρητικά έχουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό κείμενο από την Angela 
Mauss-Hanke (München, Γερμανία) πάνω στη βαθιά κατανόηση μίας περίπτωσης με τη 
βοήθεια της Πενθεσίλειας του μεγάλου Γερμανού (ρομαντικού) δραματουργού Heinrich 
von Kleist. Έχουμε επίσης ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κείμενο της Ντένυς Πάνιτς, όπου  
η περίπτωση κατανοείται, εκ των υστέρων, με τη βοήθεια των σχεδίων της μεγάλης Γαλλο-
Αμερικανίδας γλύπτριας Louise Bourgeois.
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Και στον Κινηματογράφο παρουσιάζονται το Dark City του Alex Proyas από τον Κώστα 
Εμμανουηλίδη και το Πέρα από τους Λόφους του Cristian Mungiu, από τον Γρηγόρη 
Μανιαδάκη.

Πέραν των συνειδητών επιλογών της ύλης το ασυνείδητο νήμα που συνδέει τα κείμενα 
γίνεται εμφανές με τη δημοσίευσή τους.

Ιωάννης Βαρτζόπουλος 
Νίκος Λαμνίδης
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Στις 24 Σεπτεμβρίου 2013 πέθανε ο Πέτρος Χαρτοκόλλης, μία ιθύνουσα προσωπικότητα 
κατά τη σύσταση και ανάπτυξη της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, του οποίου  
η διαρκής πνευματική συνεισφορά υπήρξε και παραμένει καθοριστική για όλες τις διαστά-
σεις του έργου της. Η συμμετοχή του στη μόνιμη εγκατάσταση και ανάδειξη της Ψυχανά-
λυσης δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στον ελλαδικό χώρο, η οποία είχε 
για πολλαπλούς ιστορικούς λόγους καθυστερήσει, οφείλεται στο διεθνές κύρος που διέθετε 
ως προσωπικότητα ήδη πολύ πριν από την παλιννόστησή του από τις ΗΠΑ. Εξαρχής  
η επάνοδός του στην Ελλάδα υπό την ιδιότητα του καθηγητού της Ψυχιατρικής στο Πανε-
πιστήμιο της Πάτρας συνυφαίνεται με την πρόθεσή του να οργανωθεί, με τη συναδελφική 
συνδρομή ελάχιστων τότε μελών της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης (IPA), ένας πρώτος 
εκπαιδευτικός πυρήνας από τον οποίον θα προέλθει η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία, 
μέλος της IPA. Όσοι παρακολούθησαν τις ιδιάζουσες δυσχέρειες μιας απαιτητικής εξέλι-
ξης, προσδιοριζόμενης από την αυστηρότητα των κριτηρίων μιας μεγάλης επιστημονικής 
παράδοσης, γνωρίζουν την άκαμπτη βούληση του Πέτρου Χαρτοκόλλη στη διάρκεια της 
προώθησης ενός στόχου που θα συμπλήρωνε κενά της πολιτισμικής μας πραγματικότητας. 
Η πολύχρονη θητεία του ως προέδρου της ΕΨΕ και διδάσκοντος αναλυτού συνόδευσαν 
με υποδειγματική αντοχή τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου της Εταιρείας, ενώ ένα 
πλήθος εκτυλισσόμενων εκδηλώσεων εντός της κοινωνίας συμπλήρωναν τις επιδιώξεις 
του. Τα Διεθνή Συμπόσια των Δελφών υπήρξαν άλλωστε μία ιδιαίτερη δική του σύλληψη. 

Ήδη σ’ αυτά τα χρόνια της δεκαετίας του ’80 έγινε αισθητή σε όσους τον περιστοίχιζαν, 
μαθητές και φίλους, η ιδιαιτερότητα του πνευματικού ύφους του, τόσο στο επίπεδο της 
κλινικής πράξης όσο και στους θεωρητικούς σχολιασμούς του. Ο Πέτρος Χαρτοκόλλης, 
αυτός ο άριστος γνώστης των χειρισμών της γραπτής γλώσσας, απεχθανόταν τις ρητορικές 
επικαλύψεις των στοχαστικών αδυναμιών. Προείχε για τον ίδιον η διάκριση διαφανών 
θεωρητικών τοποθετήσεων που θα μπορούσαν να προέλθουν και να αξιολογηθούν από 
την κλινική εμπειρία. Αυτή η ανυποχώρητη οξυδερκής διαλεκτική του σχετιζόταν με τον 
σεμνό σεβασμό που αισθανόταν για τον συγκεκριμένο ασθενή, στου οποίου την ψυχοδυ-
ναμική όφειλε να επικεντρώνεται η αποκαλυπτική ερμηνευτική των νεότερων εκπαιδευο-
μένων. Ήταν ο κύριος ίσως λόγος που τον έκανε να διαμορφώσει μία έντονα προσωπική 
τεχνική, στηριζόμενη στη ρεαλιστική προφάνεια ερμηνειών που θα προέρχονταν αβίαστα 
από την απλή διαπίστωση και διατύπωση της μεταβίβασης. Στο σημείο αυτό η μαθη-
τεία κοντά του μπορούσε να δοκιμαστεί από μία όντως ανεπανάληπτη δηκτικότητα όταν  
ο λόγος του νεότερου υπολειπόταν της επιδιωκόμενης σαφήνειας – τόσο απαραίτητης 
για την κατανόηση εκ μέρους του αναλυόμενου της σημασίας μιας ερμηνείας. Παράλληλα  
ο Πέτρος Χαρτοκόλλης δεν επεδίωκε ποτέ, χάρη στην αυτονόητα και βαθιά φιλελεύθερη 
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ανεκτικότητά του, να επικρατήσει στη σκέψη των άλλων, διαμέσου απαρέγκλιτων από-
ψεων. Μολονότι διέθετε εξαίρετα εδραιωμένες θέσεις, καρπό πολύχρονων αναζητήσεων 
και διαλόγων με έξοχους εκπροσώπους της Αμερικανικής Ψυχανάλυσης, απεχθανόταν 
τη δημιουργία οπαδών που θα είχαν απεμπολήσει την –αυτονόητα επιδιωκόμενη από 
ψυχαναλυτές– αυτοδυναμία της σκέψης.

Αυτός ο στοχαστής, με την άκαμπτη ορθολογική αυστηρότητα και παράλληλη υπο-
δειγματική ανοχή των άλλως σκεπτόμενων, μας άφησε ένα πολύπλευρο ψυχιατρικό και 
ψυχαναλυτικό συγγραφικό έργο, το εύρος του οποίου θα αποτελέσει αντικείμενο συστημα-
τικότερης διερεύνησης στο άμεσο μέλλον. (Ήδη η Ψυχαναλυτική Εταιρεία προετοιμάζει 
ένα συμπόσιο για την εκδίπλωση των κυριοτέρων πυρήνων του έργου του.) υπαινικτικά 
αναφέρω ότι η ενασχόλησή του με την Ψυχολογία του Εγώ και τη Θεωρία των Αντικειμε-
νοτρόπων Σχέσεων φαίνεται να επικρατούν σ’ ένα μεγάλο μέρος των θεωρητικών του συλ-
λήψεων, τις οποίες βλέπουμε να αντικατοπτρίζονται εν μέρει στη μεγάλη του πραγματεία 
για τον Χρόνο και την Αχρονικότητα – ένα βιβλίο μόνιμης αναφοράς στην αγγλοσαξονική 
ψυχαναλυτική γραμματολογία.

Όμως πέραν της ανεξίτηλης προσφοράς του στην επιστήμη και στην οργανωτική στήριξη 
της ΕΨΕ ο Πέτρος Χαρτοκόλλης περιέβαλλε τους φίλους και μαθητές του με την επανερ-
χόμενη φιλοξενία στο σπίτι του, όπου η σύζυγός του Πίτσα γνώριζε να εξασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις για τη συναισθηματική εγγύτητα που καθιστούν ένα παρελθόν αλησμόνητο.

Νίκος τζαβάρας 
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Συνομιλία με τον Clάudio Laks Eizirik

Η συνομιλία του Clάudio Laks Eizirik (E) με 
τον Νίκο Λαμνίδη (Λ) & Ιωάννη Βαρτζόπουλο 
(Β)και με την Χάρι Χατζή (Χ) έγινε στους Δελ-
φούς, στις 23 Ιουνίου 2012

Λ: Clάudio, όταν ετοίμαζα τις ερωτήσεις γι’ 
αυτήν τη συνέντευξη, δεν είχα ακόμη διαβάσει 
το άρθρο σου του 20051, όπου παραπέμπεις, με 
λεπτομέρειες, στη δική σου προσωπική ανά-
πτυξη ως προς το «πώς γίνεται και παραμένει 
κανείς αναλυτής». Ένα από τα πράγματα που 
μου έκαναν εντύπωση στο κείμενο αυτό ήταν το 
ότι κατά τη διάρκεια της ψυχαναλυτικής σου 

Ο Clάudio Laks Eizirik (ceizirik.ez@terra.com.br) 
είναι καθηγητής της Ψυχιατρικής στην Ιατρική 
Σχολή του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Rio 
grande do Sul (Porto Alegre); είναι διδάσκων ανα-
λυτής της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας του Porto 
Alegre και της Βραζιλιάνικης Ψυχαναλυτικής Ένω-
σης· υπήρξε πρόεδρος (2005-2009) της Διεθνούς 
Ψυχαναλυτικής Ένωσης (IPA). Έχει δημοσιεύσει 
και διδάξει σε μεγάλη κλίμακα, σε όλον τον κόσμο, 
μεταξύ άλλων, σχετικά με την ταυτότητα του ψυχα-
ναλυτή, τη θεραπευτική δράση της ψυχανάλυσης και 
την κοινωνική διάσταση του κλάδου μας.

1. Eizirik, C.L. (2005). Becoming (and Remaining) 
an Analyst in Latin America. Psychoanalytic inquiry 
25:667-688.

Interview with Clάudio Laks Eizirik

Clάudio Laks Eizirik (E) interviewed by 
the Editors of Oedipus Nikos Lamnidis 
(L) & ioannisVartzopoulos (v), as well as 
Haris Hadji (H), in Delphi, at 23/6/2013.

L: When i prepared the questions for this 
interview, Claudio, i had not yet read 
your 2005 paper, where you recount, 
with some details, to your own personal 
development of “becoming and remain-
ing an analyst”. One thing that impressed 
me in this paper was the fact that during 
your own psychoanalytic training you had 

Clάudio Laks Eizirik (ceizirik.ez@terra.com.
br) is a Professor of Psychiatry at the Medical 
School of the State University of Rio grande 
do Sul (Porto Alegre); a training and Supervis-
ing Analyst in the Porto Alegre Psychoanalytic 
Society and the Brazilian Psychoanalytic Asso-
ciation; a former President (2005-2009) of the 
International Psychoanalytic Association (IPA). 
He has extensively published and taught all 
over the world, among others on the analyst’s 
identity, the therapeutic action of psychoanaly-
sis and the social dimension of our field.
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εκπαίδευσης είχες μία παράλληλη ακαδημα-
ϊκή καριέρα. Γνωρίζω ανθρώπους, στον κλάδο 
μας, που θα το θεωρούσαν ως μάλλον αποσπούν 
στοιχείο, για έναν υποψήφιο, το να συμβαδίζει  
(η ψυχαναλυτική εκπαίδευσή του) με την ακα-
δημαϊκή εργασία του. τι νομίζεις; 

Ε: Καλά… διαφωνώ πλήρως μαζί τους. Και 
νομίζω ότι ο καθένας μας πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα επιλογής. Μερικοί άνθρωποι…  
ο André green για παράδειγμα, υποστηρίζουν 
αυτήν την ιδέα· ότι, ακριβώς, η εμπλοκή στο 
πανεπιστήμιο θα αποπροσανατόλιζε· αλλά 
στη Γαλλία έχουμε πολλά παραδείγματα, 
τον Daniel Widlöcher, τον Serge Lebovici 
και άλλους, που ήταν στο πανεπιστήμιο. Στη 
δική μου περίπτωση η κατάσταση ήταν πολύ 
απλή: όταν ήμουν φοιτητής της Ιατρικής και 
της Ψυχιατρικής, όλοι οι βασικοί δάσκαλοι 
στην Ψυχιατρική ήταν και ψυχαναλυτές· 
την εποχή εκείνη ήταν μια παγκόσμια τάση· 
ιδίως στη Βόρεια και Νότια Αμερική και πολύ 
λιγότερο στην Ευρώπη. Έτσι, ήταν φυσικό 
για μένα να ξεκινήσω τις ταυτίσεις μου με τον 
τρόπο αυτόν. Πρώτα είχα μια οικογενειακή 
ταύτιση, επειδή ο πατέρας μου ήταν γιατρός, 
και ο αδελφός του επίσης, καθώς και ο αδελ-
φός μου· η κόρη μου είναι γιατρός, ψυχίατρος 
– και εκπαιδεύεται στην Ψυχανάλυση. Έτσι, 
πρώτα ήρθε η οικογένεια. Ταυτόχρονα, 
υπήρχε μια ενθουσιώδης ομάδα ανθρώπων 
που δίδασκαν το είδος της Ψυχιατρικής που 
αποκαλούμε ψυχοδυναμική. Έτσι… κράτησα 
τη θέση μου στο πανεπιστήμιο και συνεχίζω 
να το κάνω. Είχα αρκετές πανεπιστημια-
κές θέσεις: ήμουν ο κοσμήτορας της Ιατρι-
κής Σχολής, κάτι που ήταν πολύ δύσκολη, 
αλλά επίσης, μ’ έναν τρόπο, αστεία εμπει-
ρία, γιατί ήμουν σ’ ένα τραπέζι όπως αυτό 
και προήδρευα συσκέψεων. Ήταν η πρώτη 
φορά που είχαν έναν ψυχίατρο και, ακόμη 
χειρότερα, έναν ψυχαναλυτή, και, το χειρό-
τερο, έναν όχι τακτικό καθηγητή στη θέση 

a kind of parallel academic career. i know 
people in our field that would consider it 
as rather distracting for a candidate to 
keep up with his academic work, at the 
same time. What do you think?

E: Well… I totally disagree with them. 
But I think that each one should have 
his or her choice. Some people… for 
instance André green, in his writ-
ings, supports this idea that being 
involved in the University would, 
exactly, distract; but in France we have 
many examples, for instance Daniel 
Widlöcher, Serge Lebovici and others 
who were in the University. In my case 
the situation was very simple: When  
I was a student of Medicine and Psy-
chiatry, all the main teachers in Psy-
chiatry were also psychoanalysts; at 
that time this was a universal trend; 
especially in North and South Amer-
ica and much less in Europe. So it was 
natural for me to begin my identifica-
tions in such a way. First I had a family 
identification because my father was 
a medical doctor, his brother also, as 
well as my brother; my daughter is a 
medical doctor, a psychiatrist – and 
she is training as a psychoanalyst. So, 
first came the family. Αt the same time, 
there was a very enthusiastic group of 
people teaching the kind of Psychia-
try that we call psychodynamic. So… 
I kept my position at the University 
and I am still doing this. I held several 
University positions: I was the Dean of 
a Medical School which was a very dif-
ficult, but also, in a way, funny expe-
rience because I was sitting in a table 
like this, chairing a meeting. It was the 
first time they had a psychiatrist and, 
worse, a psychoanalyst, and worse, not 
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αυτήν! Χρειάστηκε να ασχοληθώ με όλους 
αυτούς τους πρώην καθηγητές μου, ορισμένοι 
εκ των οποίων είναι πολύ… ναρκισσιστικοί 
χαρακτήρες· ήταν μια καλή προπαίδευση για 
την εμπειρία μου στην IPA, τα χρόνια που 
ακολούθησαν… ήμουν πλήρως εκπαιδευμέ-
νος για να προεδρεύω σε δύσκολες ομάδες! 
Έτσι, λοιπόν, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον 
αυτό που αναφέρατε, καθώς αρκετοί από 
αυτούς που έχουν προεδρεύσει της IPA… 
ο otto Kernberg, ο Daniel Widlöcher,  
ο Charles Hanly, ο Joseph Sadler, ο ρόμπερτ 
Wallerstein, όλοι αυτοί, κατέχουν επίσης και 
θέση στο πανεπιστήμιο. Συνεπώς, πιστεύω 
ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα· και, 
πράγματι, αν δούμε τι κάνω στο πανεπιστή-
μιο… βασικά διαχειρίζομαι ψυχαναλυτικές 
ιδέες. Διδάσκω τα έργα του Freud και άλλων 
ψυχαναλυτών, εποπτεύω ψυχοδυναμικές 
ψυχοθεραπείες, έχω διδάξει τον ανθρώπινο 
αναπτυξιακό κύκλο σύμφωνα με τις ψυχανα-
λυτικές αρχές. 

Λ: Και πώς είναι η τρέχουσα πρόσληψη των 
ψυχαναλυτικών ιδεών στη βραζιλιάνικη Ψυχι-
ατρική; 

Ε: Στις μέρες μας είμαστε αντιμέτωποι με ένα 
μεγάλο πρόβλημα διότι έχουμε χάσει μεγάλο 
μέρος της επιρροής μας σε όλη τη Βραζιλία! 
Η Βραζιλία είναι μια ήπειρος, διακόσια εκα-
τομμύρια άνθρωποι! Στο Πολιτειακό μας 
Πανεπιστήμιο του Rio grande do Sul ακόμη 
έχουμε μία εργασιακή ομάδα αναλυτών. Αλλά 
μέσα σε πέντε χρόνια από τώρα, σε δέκα χρό-
νια από τώρα, δεν θα υπάρχουν αναλυτές με 
πανεπιστημιακές θέσεις. Γιατί; Όλοι πρό-
κειται να συνταξιοδοτηθούν και στις μέρες 
μας, στη Βραζιλία, για να μπεις στο πανεπι-
στήμιο πρέπει να έχεις διδακτορικό. Και οι 
αναλυτές γενικά δεν κάνουν αίτηση για διδα-
κτορικό, λόγω της απαιτητικής ψυχαναλυτι-
κής εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, κανένας 
αναλυτής δεν έκανε αίτηση για τις πρόσφα-

a full professor in this function! I had 
to deal with all those former professors 
of mine, some of them very… narcis-
sistic characters; it was a good training 
for the IPA experience, in the years that 
followed… I was completely trained 
in chairing difficult groups! So I think 
that it’s interesting what you men-
tioned, as several people who have pre-
sided over the IPA… otto Kernberg, 
Daniel Widlöcher, Charles Hanly, 
Joseph Sadler, Robert Wallerstein, 
all of these people held also positions 
at the University… So, I think that 
there is no problem and, in fact, if we 
examine what I do at the University…  
I basically manage psychoanalytic ideas. 
I teach the works of Freud and other 
analysts, I supervise dynamic psycho-
therapy, I teach the human life cycle 
according to psychoanalytic principles.

L: and how is the actual reception of 
psychoanalytic ideas within Brazilian 
Psychiatry?

E: Nowadays we are facing a big 
problem because we lost much of our 
influence throughout Brazil! Brazil 
is a continent, two hundred million 
people! In our State University of Rio 
grande do Sul, we have still a group 
of analysts working. But in five years 
from now, in ten years from now there 
will be no analysts holding university 
positions. Why? We are all going to be 
retired and in our days, in Brazil, to 
get in the University you need to have 
a PhD. And analysts in general don’t 
apply for PhD, due to their demand-
ing analytic training. As a consequence, 
no analysts applied for the recent aca-
demic jobs, so we had to select among 
people with psychotherapeutic, and, if 
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τες ακαδημαϊκές θέσεις εργασίας και έτσι 
έπρεπε να επιλέξουμε μεταξύ ανθρώπων με 
ψυχοθεραπευτικό και, ει δυνατόν, ψυχοδυ-
ναμικό προσανατολισμό… επιπλέον, τώρα, 
η τάση της βραζιλιάνικης Ψυχιατρικής είναι 
η γνωσιακή- συμπεριφορική κατεύθυνση,  
η βιολογική κατεύθυνση, και η οικογενειακή 
θεραπεία. υπάρχουν ψυχαναλυτές, αλλά  
η παρουσία μας είναι μειωμένη. Δεν ξέρω αν 
εδώ είναι το ίδιο.

Λ: υπήρχαν ορισμένοι σημαίνοντες διδάσκοντες 
αναλυτές στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά δεν 
υπάρχουν αρκετοί διάδοχοι… 

Ε: ξέρετε, αυτό είναι κάτι που, με τη νέα 
διοίκηση της ΙρΑ, θα προσπαθήσουμε να 
αντιστραφεί, τουλάχιστον εν μέρει. υπάρ-
χουν σχέδια για την αντιμετώπιση αυτού του 
ζητήματος. 

Λ: Ας παραμείνουμε λίγο περισσότερο στη χώρα 
σας, τη Βραζιλία, η οποία είναι, όπως επισημά-
νατε, μία ήπειρος αυτή καθαυτή, και με μια πολύ 
περίπλοκη ιστορία. 

Ε: Ναι. Η Βραζιλία ανακαλύφθηκε το 1500 
από τους Πορτογάλους, που την αποίκι-
σαν και εγκατέστησαν έναν αυτοκράτορα. 
Κατά τη διάρκεια της αποικιακής περιόδου 
υπήρξε επιπλέον μια τεράστια εκμετάλλευση 
των βραζιλιάνικων φυσικών πόρων. Μεγάλο 
μέρος του βραζιλιάνικου χρυσού εκλάπη 
και πέρασε στη Βρετανική Αυτοκρατορία.  
Η Πορτογαλία έκανε πολύ σκληρές διαπραγ-
ματεύσεις, αλλά ύστερα από όλα αυτά ήρθε 
τελικά η ανεξαρτησία το 1822… 

Λ: … που ήταν αρκετά νωρίς σε σύγκριση με 
άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής… ένα έτος 
μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης 
το 1821… 

E: Ναι… ήταν ο Πέτρος ο 1ος που ανα-
κήρυξε την ανεξαρτησία της Βραζιλίας σε 
βάρος της Πορτογαλίας. υπέρ της ανεξαρ-

possible, psychodynamic orientation… 
Additionally, now the trend in Brazil-
ian Psychiatry is in the cognitive behav-
ioral direction, the biological direction, 
and family therapy. there are analysts 
but our presence is reduced. I don’t 
know if here is the same.

L: there were a few important training 
analysts in the Greek Universities but 
there are not so many successors…

E: you know, this is something, that, 
with the new administration of the 
IPA, we are going to try to reverse, at 
least partly. there are plans to address 
this issue.

L: Let’s remain a little more on your 
country, Brazil, which is, as you pointed 
out, a continent by itself and with a very 
complicated history.

E: yes. Brazil was discovered in 1500 
by the Portuguese, which colonized her 
and installed an Emperor. During the 
colonial period there was also a tremen-
dous exploitation of Brazil’s natural 
resources. Much of Brazilian gold was 
stolen and went to the British Empire. 
Portugal did very hard negotiations; 
but after all that, the Independence 
finally came in 1822…

L: …which was rather early compared 
to other South american countries… 
one year after the beginning of the Greek 
independence war, in 1821…

E: …yes … it was Peter the 1st, who 
proclaimed the Independence of Bra-
zil against Portugal. It was for the 
Independence that Peter 1st did the 
famous gesture with the sword, crying: 
“Independence or Death!” this could 
perhaps be connected to what we are 
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τησίας ο Πέτρος ο 1ος έκανε την περίφημη 
χειρονομία με το σπαθί και κραύγασε: «Ανε-
ξαρτησία ή Θάνατος!» Αυτό θα μπορούσε 
ίσως να συνδέεται και με ό,τι συζητάμε στο 
παρόν Συμπόσιο γιατί μπορεί να θεωρηθεί 
και ως μια εξέγερση ενάντια στον πατέρα. 
Ήταν μια κραυγή ενάντια στη Μητέρα-Πορ-
τογαλία, αλλά και εναντίον του πατέρα (του), 
που ήταν ο προηγούμενος αυτοκράτορας,  
ο Ιωάννης ο 6ος… Αλλά από τότε είχαμε 
πολλές περιόδους, κύκλους προόδου αλλά και 
παρακμής· η αυτοκρατορία εκείνη ήταν ένα 
πολύ προοδευτικό καθεστώς… Τον Πέτρο 
τον 1ο τον διαδέχθηκε ο γιος του, ο Πέτρος 
ο 2ος, ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος… και 
μετά είχαμε πολλούς προέδρους. Αλλά επί-
σης, κατά τη διάρκεια δύο περιόδων, είχαμε 
δικτατορίες, από το 1930 έως το 1945 και 
στη συνέχεια, η σκληρή δικτατορία των δεκα-
ετιών του ’70 και του ’80. Τώρα έχουμε μια 
κανονική δημοκρατία που λειτουργεί εξαιρε-
τικά καλά. Αλλά και κατά τη διάρκεια αυτών 
των είκοσι ετών της τελευταίας δικτατορίας 
υπήρχαν φυλακές, βασανισμοί, άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους… δεν ήταν όμως τόσο 
βίαιη όσο στην Αργεντινή και στη Χιλή, 
διότι λέγεται ότι οι Πορτογάλοι δεν είναι 
τόσο… διψασμένοι για αίμα όσο οι Ισπανοί! 
Δεν ξέρω αν αυτό είναι αληθές ή όχι! Αυτό 
όμως που οι κοινωνιολόγοι λένε είναι ότι… 
οι Ισπανοί, στις ταυρομαχίες, σκοτώνουν τον 
ταύρο, ενώ οι Πορτογάλοι περιορίζονται σε 
μερικές αστείες χειρονομίες. Αλλά σήμερα  
η κατάσταση είναι πολύ ενδιαφέρουσα, 
γιατί ακριβώς αυτήν τη στιγμή που μιλάμε 
έχουμε πολλές διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις 
της Βραζιλίας. Είναι δύσκολο να προβλέψει 
κανείς τι θα προκύψει. Αλλά, κατά τη γνώμη 
μου, αυτή είναι μια πολύ θετική εκδήλωση 
αγανάκτησης ενάντια στην κυβέρνηση σε 
διάφορα θέματα: διαφθορά… τεράστια δια-
φθορά· από τη μία πλευρά χτίζουν υπερπολυ-
τελείς ποδοσφαιρικούς «ναούς», ενώ από την 

discussing at this Symposium because 
it can be seen as a revolt against his 
father. It was a cry against Mother-Por-
tugal, and also against the father who 
was the previous Emperor, John 6th… 
But… from then on we have had sev-
eral periods, cycles of progress but also 
decline; the Empire was a very progres-
sive one… Peter the 1st was succeeded 
by his son, Peter the 2nd, a very intel-
ligent man… and then we had several 
Presidents. But also, during two peri-
ods we had dictatorships, from 1930 
to 1945 and then, the harsh dictator-
ship in the 70’s and in the 80’s. Now 
we have a complete Democracy and it 
is working perfectly well. But during 
those 20 years of the last dictatorship 
there were prisons… tortures… people 
were killed… It was not as violent as 
in Argentina or Chile, because there 
is a saying that the Portuguese are not 
so… thirsty for blood as the Spanish!  
I don’t know whether this is true or 
not! But what the sociologists say is 
that… the Spanish kill the bull in the 
bullfights, while the Portuguese just 
make some funny gestures. But nowa-
days the situation is very interesting 
because exactly as we speak, we are 
having a lot of manifestations in many 
Brazilian cities. It’s difficult to predict 
what will come out of this. But in my 
view this is a very positive movement 
of indignation against the govern-
ment, on several issues: Corruption… 
tremendous corruption; on the one 
hand, they are building “sanctuaries” 
for soccer, absolutely first class, while 
on the other, the health care system is 
in crisis. there are also huge problems 
in public security; a crisis in educa-
tion, because of that, it’s very difficult 
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άλλη το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης 
είναι σε κρίση. Επίσης, υπάρχουν τεράστια 
προβλήματα δημόσιας ασφάλειας· υπάρχει 
κρίση και στην παιδεία… λόγω του ότι είναι 
πολύ δύσκολο για τους νέους ανθρώπους 
να έχουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία. 
Έτσι, οι άνθρωποι είναι πολύ αναστατωμένοι 
και…

B: …και υπάρχει επίσης και ακραία φτώχεια… 

Ε: …μεγάλη φτώχεια… αλλά όχι τόσο πολύ 
όσο πριν· επειδή εκατομμύρια άνθρωποι 
έχουν αναβαθμιστεί από τη φτώχεια στη 
μεσαία τάξη ή έστω και πιο κάτω… Αλλά 
έχω να σας πω ότι υπάρχει και κάτι άλλο που 
είναι πίσω από όλα αυτά: πέρυσι, στο Ανώ-
τατο Δικαστήριο έλαβε χώρα μια ιστορική 
δίκη. Και, αντίθετα σε όλες τις προβλέψεις, 
καταδίκασαν σε ποινές φυλάκισης δεκά-
δες πολιτικούς. Πρόκειται για πολιτικούς 
από τη σημερινή κυβέρνηση, το κυβερνών 
κόμμα, το Κόμμα των Εργατών. Καταδικά-
στηκαν σε φυλάκιση για διαφθορά. Ωστόσο, 
μέχρι στιγμής, κανένας τους δεν είναι στη 
φυλακή, επειδή προσπαθούν να κάνουν νομι-
κούς ελιγμούς για να το αποφύγουν. Και γι’ 
αυτό προκύπτει μια τεράστια αναστάτωση, 
γιατί οι άνθρωποι λένε: «ξέρετε τώρα πώς 
είναι η Βραζιλία, κανείς δεν πρόκειται να 
πάει φυλακή». Αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο 
έδειξε μεγάλη γενναιότητα και ανεξαρτησία. 
Όλα αυτά τα πράγματα οδήγησαν στις σημε-
ρινές διαδηλώσεις. Να δούμε πώς θα πάνε 
τα πράγματα. Προς το παρόν, το μόνο που 
μπορώ να κάνω είναι να παρακολουθώ την 
κατάσταση μέσω του Διαδικτύου. Αλλά ένα 
από τα συνθήματα στις διαδηλώσεις είναι: 
«Ένας δάσκαλος είναι πιο σημαντικός απ’ 
τον Neymar». ξέρετε, ο Neymar είναι ο πιο 
δημοφιλής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής… 
Νομίζω ότι αυτό (το σύνθημα) συνοψίζει 
όλη την κατάσταση. Και ένα άλλο σύνθημα: 
«Όταν ο γιος μου αρρωστήσει να τον πάω 

for young people to have a career. So 
people are a very upset and…

v: … also extreme poverty…

E: … a lot of poverty… but not as 
much as before, because millions of 
people were upgraded from poverty... 
to middle class or lower… But I have 
to tell you that there is something else 
that is behind all this: Last year, in 
the Supreme Court took place a his-
torical trial. And against all odds they 
sentenced to jail dozens of politicians. 
they were politicians from the current 
government, the dominant party; the 
Workers party. they were sentenced 
to prison for corruption. But so far, no 
one of them is in jail, because they are 
trying to do all short of legal maneu-
vers to avoid it. And so this is produc-
ing a tremendous irritation, because 
people are saying: “you know how 
Brazil works, nobody is going to jail”. 
And the Supreme Court was very brave 
and very independent. And so all these 
things produced the current manifesta-
tions. Let’s see how they will progress. 
For the moment, I can only follow the 
situation through the Web. But one 
of the slogans in the manifestations is:  
“A teacher is more important than 
Neymar”. you know, Neymar is the 
most popular Brazilian soccer player… 
I think that this is a kind of summary 
of the whole situation. And another 
slogan was: “When my son gets sick 
shall I take him to a soccer Stadium?” 
you see? So, I think there is something 
very important happening now.

L: i see. and as you comment on all these 
extremely interesting social processes… 
could we have some of your thoughts 
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στο γήπεδο;» Καταλαβαίνετε; Συνεπώς, 
πιστεύω ότι κάτι πολύ σημαντικό συμβαίνει 
αυτήν τη στιγμή. 

Λ: Καταλαβαίνω. Και όπως σχολιάζετε όλες 
αυτές τις άκρως ενδιαφέρουσες κοινωνικές 
διεργασίες… θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες 
σκέψεις σας σχετικά με τον τρόπο που αυτές οι 
διεργασίες θα αντικατοπτρίζονται στον ψυχανα-
λυτικό μας νου; 

Ε: Λοιπόν, νομίζω ότι πρώτα απ’ όλα είμα-
στε πολίτες, και μετά ψυχαναλυτές. Ο ίδιος 
ο Sigmund Freud δεν ήταν μόνο γιατρός και 
θεωρητικός. Ήταν επίσης ένας στοχαστής 
των πολιτισμικών διαδικασιών. Και ήταν 
πολύ σαφής στις απόψεις που είχε για την 
εποχή του. Νομίζω ότι η Ψυχανάλυση είχε 
μια περίοδο… φιλντισένιου πύργου2, στην 
οποία ήμασταν όλοι κλεισμένοι στα ινστι-
τούτα μας, σαν να μην αποτελούσαμε μέρος 
της κοινωνικής πραγματικότητας. Αλλά, επί-
σης, θυμάμαι πολύ καλά... όταν ήμουν πολύ 
νέος, ήμουν σε μια αναλυτική θεραπευτική 
ομάδα… και σε μια στιγμή κάποιος (μέλος 
της ομάδας) μπήκε μέσα στη συνεδρία κυνη-
γημένος από την αστυνομία. Βρισκόταν σε 
μια διαδήλωση. Και ο ομαδικός αναλυτής, 
που ήταν πρώην κομμουνιστής αλλά τώρα 
προσπαθούσε να συμπεριφερθεί όσο πιο 
ουδέτερα γινόταν, είπε: «Ε, λοιπόν, σε μια 
κατάσταση όπως αυτή δεν μπορούμε να 
κάνουμε σαν αυτιστικοί· υπάρχει κίνδυνος 
και για σένα αλλά και για όλους μας. Ας προ-
σπαθήσουμε λοιπόν να συζητήσουμε για το 
πώς αισθανόμαστε και για το τι μπορούμε 
να κάνουμε»· και αργότερα ένα από τα μέλη 
της ομάδας φυλακίστηκε. Ήταν μία γυναίκα, 
πολύ ενεργή στα πολιτικά… και ο αναλυτής 

2. Σ.τ.Ε. Έκφραση από το Άσμα Ασμάτων που υπο-
δηλώνει, μεταφορικά, την ελιτίστικη, ακαδημαϊκή 
απομόνωση.

about how these processes would reflect 
on our psychoanalytic mind?

E: Well, I think that we are first of all 
citizens, then analysts. Freud himself 
was not only theoretician and clinician. 
He was also a thinker of culture. And 
he was very clear in his views about his 
times. I think that Psychoanalysis had 
a period of… ivory tower, in which 
we were all in our Institutes living as 
if we were not part of the social real-
ity. But I also remember very well… 
when I was very young I was in a group 
analytic therapy… and in one moment 
someone came into the session running 
from the police. He was in a manifesta-
tion. And the group analyst, who was  
a former communist but he was now 
trying to behave as neutrally as possi-
ble, said: “Well, in a situation like this 
we cannot be like autistic people; there 
is a danger; for you and for all of us. 
So let’s try to discuss how we feel and 
what we can do “; and later, one of the 
members of the group was imprisoned. 
She was very active, politically… and 
this analyst went to visit her prison. So 
he was risking but he was, I think, he 
was a real analyst…

L: … which reminds me of Edith Jacob-
son, who also repetitively visited a patient 
of hers who was imprisoned by the Nazis. 
and this resulted to her imprisonment 
also… 

E: … I think that we all live in a social 
environment: When we have democ-
racy it’s good but when we have dic-
tatorship, it is awful, it’s difficult! We 
cannot forget that during the commu-
nist regime in Russia and all the Eastern 
European Countries, psychoanalysis 
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εκείνος πήγε να την επισκεφθεί στη φυλακή. 
Έτσι διακινδύνευε, αλλά νομίζω πως ήταν 
πραγματικός αναλυτής… 

Λ: Μου θυμίζει την Edith Jacobson, που επίσης 
επισκέφθηκε επανειλημμένα έναν ασθενή της 
που είχε φυλακιστεί από τους ναζί. Και αυτό 
είχε αποτέλεσμα και τη δική της φυλάκιση… 

Ε: Νομίζω ότι ζούμε όλοι μας σ’ ένα κοινω-
νικό περιβάλλον: όταν έχουμε δημοκρατία 
είναι καλά, αλλά όταν έχουμε δικτατορία, 
είναι τρομερό· είναι δύσκολο! Δεν μπορούμε 
να ξεχάσουμε ότι στη διάρκεια των κομμου-
νιστικών καθεστώτων στη ρωσία και στις 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, η Ψυχα-
νάλυση απαγορεύτηκε, όπως απαγορεύ-
τηκε και από τον ναζισμό. Στη Βραζιλία δεν 
ήταν απαγορευμένη μεν, αλλά θυμάμαι πολύ 
καλά ότι υπήρχε μια αίσθηση φόβου, και δεν 
αισθανόμασταν τόσο ελεύθεροι όσο αισθα-
νόμαστε σήμερα στην εργασία μας με τους 
ασθενείς. Και εγώ είχα και μία άλλη εμπει-
ρία που ίσως θα είχε ενδιαφέρον· έβλεπα 
μία νεαρή γυναίκα σε ένα εξωτερικό ιατρείο. 
Και μου είπε ότι ήταν πολύ ενεργή πολιτικά 
ως αντάρτισσα και ότι είχε υποστεί φοβερά 
βασανιστήρια. Και μου πρότεινε να μη μου 
μιλάει για τις πολιτικές της δραστηριότητες...

Λ: ...έτσι ώστε να μη σε βάλει σε δύσκολη 
θέση... για να σε προστατεύσει...

Ε: ...ναι...

Β: ... ήταν αναλυόμενη;

Ε: Όχι. Ήταν ασθενής σε ψυχοθεραπεία. 
Αισθανόμουν πολύ άβολα και φοβόμουν. 
Αναζήτησα εποπτεία. Και ο επόπτης μού 
υπενθύμισε εκείνο το άρθρο του Freud, όπου 
ένας διπλωμάτης ζήτησε να μην αναφερθούν 
καθόλου στα διπλωματικά μυστικά. Εκείνος 
δέχθηκε, αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκε 
ότι όλες οι συγκρούσεις ήταν «διπλωματικής 
προέλευσης», διότι επρόκειτο για (μια μορφή 

was banned as it was also forbidden 
during Nazism. It was not forbidden 
in Brazil but I remember very well that 
there was a feeling of fear and we didn’t 
feel as free as we feel today in our work 
with patients. And I had another expe-
rience that perhaps might be interest-
ing; I was seeing a young female patient 
in the outpatient clinic. And she told 
me that she was very active, as a gue-
rilla, and she had been tortured... tre-
mendously. And so she proposed to me 
not telling to me anything about her 
political activities… 

L: … so as not to put you in a difficult 
position… to protect you…

E: … yes …

v: … she was an analysand?

E: No. She was a psychotherapy patient. 
So, I was very uncomfortable, and 
afraid. I looked for supervision. And the 
supervisor reminded me of that paper 
from Freud, where a diplomat asked 
him not to make any reference to the 
diplomatic secrets. He accepted it, but 
then it turned out that all his conflicts 
were “diplomatic”, because it was a 
resistance. So I told to this lady: “Well, 
I cannot see you if you don’t tell me 
those things. And the risk is mine’. And 
so, unfortunately, she accepted; and she 
told me horrible things. there was a 
doctor who was by her side, during her 
torture; and he would tell her torturers 
“Stop now because she is going to die!” 
And they would stop, only to continue 
a little later! Horrible! But you see, 
those were different and difficult times. 
Now, if I understood your question,  
I think that all kinds of social upheavals 
invade the analytics space. And invade 
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που έλαβε η) αντίσταση. Έτσι είπα σε αυτήν 
την κυρία ότι «δεν μπορώ να σας βλέπω εάν 
δεν μου μιλάτε (και) γι’ αυτά τα πράγματα· 
το ρίσκο αφορά εμένα». Και έτσι, δυστυχώς, 
δέχτηκε και μου είπε τρομερά πράγματα. 
Ότι υπήρχε ένας γιατρός που ήταν πλάι 
της, κατά τη διάρκεια του βασανισμού· και 
αυτός θα έλεγε στους βασανιστές της: «Στα-
ματήστε τώρα, γιατί θα πεθάνει!» Και θα 
σταματούσαν μόνο και μόνο για να συνεχί-
σουν λίγο αργότερα! φρικτό! Αλλά, βλέπετε, 
αυτές ήταν διαφορετικές και δύσκολες επο-
χές. Τώρα, αν κατάλαβα καλά την ερώτηση, 
κάθε είδους κοινωνικές αναταράξεις μπορούν 
να εισβάλουν στον αναλυτικό χώρο. Και να 
εισχωρήσουν στον νου μας. Το ίδιο όπως για 
παράδειγμα και όταν ένας ασθενής έχει απα-
χθεί, ή όταν επικρατεί η βία στους δρόμους. 
Επί του παρόντος, για να αναφερθώ σε μία 
(κλινική) περίπτωση, έχω μια πολύ νεαρή 
αναλυτική ασθενή που έρχεται με αυτοκίνητο 
στο γραφείο μου. Και στο κτήριο του γρα-
φείου μου υπάρχει ένας χώρος στάθμευσης 
για τους ασθενείς. Αλλά αυτής της νεαρής 
κοπέλας δεν της αρέσει να παρκάρει το αυτο-
κίνητό της εκεί. Έτσι το αφήνει έξω, σταθ-
μευμένο στον δρόμο. Μία από τις συνεδρίες 
ξεκινάει στις επτά και δέκα. Όταν έρχεται 
είναι ήδη νύχτα. φεύγει στις οκτώ… 

Λ: …που έχει εντελώς νυχτώσει… 

Ε: …εντελώς. Στον δρόμο αυτόν αρκετοί 
άνθρωποι έπεσαν θύματα κλοπής. Το έχω 
αναλύσει αυτό μαζί της, αλλά στην αντι-
μεταβίβασή μου φαντάζομαι ότι βγαίνω κι 
εγώ από το ιατρείο για να δω αν μπήκε στο 
αυτοκίνητο. Επομένως, καταλαβαίνω ότι εδώ 
υπάρχει, προφανώς, μια διαδραμάτιση εντός 
του αναλυτικού πεδίου. Αλλά την ίδια στιγμή 
υπάρχει και μια πραγματικότητα έξω… 
Έτσι, της έδωσα κάθε λογής ερμηνείες: ότι 
θέλει να με ανησυχεί· ότι επαναλαμβάνει κάτι 
που έκανε και στη μητέρα της· αλλά μέχρι 

our minds. the same for instance as 
when a patient is kidnapped, or when 
there is violence in the streets. Cur-
rently, if I would tell you a vignette,  
I have a very young analytic patient who 
comes with her car to my office. And in 
my office building there is a garage for 
the patients, inside the parking. But this 
young girl doesn’t like to park the car in 
this place. So she leaves the car outside, 
parked in the street. one of her sessions 
begins at seven ten. When she comes it 
is already night. She leaves at eight…

L: … which is full night…

E: … full night. It’s a street where sev-
eral people were victims of theft. I have 
analyzed this with her, but in my coun-
tertransference I imagine myself leav-
ing the room with her to see whether 
she got into the car. So I understand 
that there is here an analytic field 
enactment, obviously. But at the same 
time there is a reality outside… so  
I gave her all kinds of interpretations: 
that she wants to worry me; that she is 
repeating something that she does with 
her mother; but so far it didn’t succeed. 
I hope, when I get back, that I will find 
a way to change this behavior. But you 
see, if you were in a safer atmosphere 
this kind of thing would be easier.

v: Has this situation affected in any way 
the development of Psychoanalysis in Bra-
zil? i mean the life of the institute, or 
the training. the political situation, the 
violence, the demonstrations; do all these 
kinds of things affect your psychoanalytic 
institutions?

E: It’s difficult to be sure about this. 
But it seems to me that during the 
periods of dictatorship there was more 
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στιγμής δεν έχει πετύχει. Ελπίζω ότι, όταν 
επιστρέψω, θα βρει τρόπο να αλλάξει αυτήν 
τη συμπεριφορά. Αλλά, βλέπετε, αν ήμασταν 
σε ασφαλέστερο περιβάλλον κάτι τέτοιο θα 
ήταν ευκολότερο. 

Β: Έχει η κατάσταση αυτή επηρεάσει με οποιον-
δήποτε τρόπο την ανάπτυξη της Ψυχανάλυσης 
στη Βραζιλία; Εννοώ τη ζωή του Ινστιτούτου ή 
την εκπαίδευση. Η πολιτική κατάσταση, η βία, 
οι διαδηλώσεις: όλα αυτά τα πράγματα επηρεά-
ζουν τους ψυχαναλυτικούς θεσμούς σας; 

Ε: Είναι δύσκολο να είστε σίγουρος γι’ αυτό. 
Μου φαίνεται όμως ότι κατά τη διάρκεια των 
περιόδων της δικτατορίας υπήρχε μεγαλύ-
τερη ακαμψία στην κοινωνία· κάποια προ-
σκόλληση σε ορισμένες θεωρίες· και ένας 
ορισμένος τρόπος που οι διδάσκοντες ανα-
λυτές θα έτειναν να συμπεριφέρονται στους 
ασθενείς τους, στους υποψηφίους. Έτσι, 
κατά κάποιον τρόπο, υπήρχε ένα είδος ταύ-
τισης του (ψυχαναλυτικού) θεσμού με το 
εξωτερικό περιβάλλον. Με τις επικρατού-
σες θεωρίες και τις σχέσεις όλοι ήταν πολύ 
προσεκτικοί. Οι υποψήφιοι, οι διδάσκοντες,  
οι επόπτες, όλοι ήταν επιφυλακτικοί. Εκείνη 
την εποχή, αυτό που κυριαρχούσε ήταν  
ο λεγόμενος «πληροφοριοδότης διδάσκων 
αναλυτής». Δεν υπάρχει πλέον κάτι τέτοιο 
πουθενά στον κόσμο! Αλλά εγώ είχα… αυτήν 
την εμπειρία. Έτσι, όταν επρόκειτο για ανά-
λυση υποψήφιου ή κάποιου που είχε κάνει 
αίτηση για την εκπαίδευση, το Ινστιτούτο 
θα με ρωτούσε: «Τι πιστεύετε; Πιστεύετε 
ότι αυτό το άτομο μπορεί να ξεκινήσει την 
εκπαίδευση;» Και θα απαντούσα ναι ή όχι. 
Αυτό έχει ήδη καταργηθεί σε όλον τον κόσμο. 
Αλλά τότε μπορούσαμε να δούμε κάθε είδους 
συμπεριφορά που θα κατόπτριζε την εξωτε-
ρική πραγματικότητα. Αυτήν τη στιγμή επι-
κρατεί μία πιο πλουραλιστική ατμόσφαιρα. 
υπάρχουν περισσότεροι συγγραφείς που 
αναφέρονται, οι διαδικασίες είναι πιο ανοι-

rigidity in the Society; a certain adher-
ence to some theories; and a certain 
way that training analysts would tend 
to behave to their patients, the candi-
dates. So, in a way, there was a sort of 
identification of the institution with 
the external environment. With the 
prevailing theories and the relation-
ships everybody was very cautious. 
Candidates, teachers, supervisors, all 
were cautious. At that time, what pre-
vailed was the so-called “informant 
training analyst”. this does not exist 
anymore in the world! But I had…  
I had this experience… So when there 
was an analysis with a candidate or 
someone who would apply to become a 
candidate, the Institute would ask me: 
“What do you think? Do you think 
that this person can begin the train-
ing?” And I would say: yes or no. this 
has already been abolished, all over the 
world. But you could then see all sorts 
of attitudes mirroring external reality. 
At the moment what prevails is a more 
pluralistic atmosphere. there are sev-
eral authors cited, the procedures are 
more open, the candidates participate 
in the committees of the society. they 
have their own organizations. they are 
seen as younger colleagues; and even 
the word “candidate” was removed.

L: How do you call them?

E: It depends on the society; “provi-
sional members”, “aspirants”... some-
thing like that, as the two existing 
categories are “full members”, and 
“associate members”.

L: that’s very interesting. Because in our 
society we had recently a debate about 
introducing the term “candidate”, which 


