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Ο Cosimo Schinaia είναι Ιταλός ψυχανα-
λυτής, διδάσκων της Ιταλικής Ψυχανα-
λυτικής Εταιρείας (SPI). Είναι ιδιαίτερα 
γνωστός στην διεθνή ψυχαναλυτική κοι-
νότητα αλλά και ευρύτερα καθώς ασχο-
λείται με θέματα με τα οποία η Ψυχανά-
λυση παραδοσιακά βρίσκεται σε κάποια 
απόσταση. Ο CS δημιουργεί ένα «τρα-
πέζι συζητήσεων», ένα πεδίο συνάντη-
σης της ψυχανάλυσης με διάφορους κοι-
νωνικούς τομείς. Οι βασικές αναφορές 
του, είναι η Ιταλική Ψυχιατρική μεταρ-
ρύθμιση, το περιβάλλον, η κλιματική αλ-
λαγή και η οικολογία μέσω μιας προσέγ-
γισης «ανοιχτής διαδρομής» όπου «κάθε 
αυθεντική εξέλιξη δοκιμάζει την ικανό-
τητα μας, να ανεχόμαστε την αβεβαιότη-
τα της παροδικής αλήθειας». Η επαγγελ-
ματική αφετηρία και πορεία του Cosimo 
Schinaia, που είναι εσωτερικός μετανά-
στης, μπορεί να εξηγήσει τις δημιουρ-
γικές αναζητήσεις και γόνιμες προσεγ-
γίσεις του στους διάφορους αυτούς το-
μείς. Ταυτόχρονα με την ψυχαναλυτι-
κή του εκπαίδευση εργάζεται στον χώρο 
της ιταλικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης 
(riforma psichiatrica) και συμμετέχει σε 
όλο τον κοινωνικό χαρακτήρα της επανέ-
νταξης κυρίως στις δραστηριότητες που 
χαρακτήρισαν την ιταλική μεταρρύθμι-
ση, που στόχευε στον αποστιγματισμό 
της ψυχικής ασθένειας και όχι μόνο στην 
επανενταξιακή φροντίδα. Οι λεπτομε-
ρείς αναφορές του στην ψυχιατρική με-
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τα και τις οποίες φιλοξενήσαμε στην ι-
στοσελίδα της ΕΨΕ (παραπομπή 8).

Τέλος, στην αντίθετη κατεύθυνση των 
παραπάνω αναζητήσεων ο CS στο πλαί-
σιο της κλινικής ψυχοπαθολογίας και 
ψυχανάλυσης ασχολείται επιμελώς με το 
θέμα των διαστροφών που αποτυπώνεται 
στο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του «Pedo-
filia e Psicoanalisi», το οποίο έχει μετα-
φραστεί σε πολλές γλώσσες και είναι υπό 
έκδοση και στην Ελλάδα (Εκδόσεις Αρ-
μός, Επιστημονική Επιμέλεια Δ. Μαλιδέ-
λης). Με αφορμή το βιβλίο αυτό συνο-
μιλήσαμε για τις «σύγχρονες» παθολογί-
ες σε σχέση με την σεξουαλικότητα και 
την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έννοια της 
διάκρισης διαστροφής και διαστροφικό-
τητας. 

Τέλος, ο CS κάνει μια ενδιαφέρουσα 
διαδρομή στην Ιταλική Ψυχανάλυση, με 
την πολυπλοκότητα που την χαρακτηρί-
ζει, την γόνιμη διαπλοκή των διαφορετι-
κών θεωρητικών ρευμάτων και την δη-
μιουργία μιας ιδιαίτερα σημαντικής ο-
μάδας της IPA, «γεωγραφίες της Ψυχα-
νάλυσης», η οποία συντονίζεται από την 
Lorena Preta και προσπαθεί να προσεγ-
γίσει διαφορετικούς πολιτισμούς με κά-
ποια ψυχαναλυτική θέαση.

Ο CS είναι ένας ψυχαναλυτής του ο-
ποίου ο τόπος καταγωγής, η Ιταλία, έχει 
επηρεάσει ιδιαίτερα τον τρόπο της σκέ-
ψης του, την εργασία του και τα ενδια-
φέροντα του. 

Οι διαδικτυακές συναντήσεις μας υ-
πήρξαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και ζω-
ντανές και διήρκησαν από τον Μάρτιο 
του 2021 μέχρι τον Ιούνιο του 2021 όπου 
και οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο.

Βιβλιογραφική αναφορά: Μαλιδέλης, Δ. & 
Schinaia, C. (2022). Συνομιλία του Cosimo 
Schinaia με τον Δημήτρη Μαλιδέλη. Οιδί-
πους 23: …..

ταρρύθμιση νομίζω ότι εξηγούν ιδιαίτε-
ρα το πως μια κοινωνία, η Ιταλική, έχο-
ντας πολλές δημιουργικές δυνάμεις στην 
υπηρεσία της κατορθώνει να ενεργοποιή-
σει τον χώρο της Ψυχικής Υγείας και μέ-
σω του νόμου Basaglia (Νόμος 180, του 
1978) να ξεπεραστεί η ασυλιακή λογική 
θεραπευτικής παρέμβασης του ψυχικά α-
σθενή επικεντρώνοντας στα προσωπικά 
του χαρακτηριστικά. 

Ο CS παράλληλα με την εργασία του 
ψυχαναλυτή (ιδιωτικό γραφείο, αναλυτι-
κές περιπτώσεις, εποπτείες) ασχολείται 
με το θέμα της αρχιτεκτονικής, του εξω-
τερικού χώρου και τις ποικίλες ψυχανα-
λυτικές διαστάσεις που μπορεί να έχει το 
θέμα του περιβάλλοντος και της οικολο-
γικής κρίσης. Σε μεγάλο τμήμα της συνέ-
ντευξης ο CS αναφέρεται στο θέμα της 
οικολογικής κρίσης και περιγράφει την 
σύνδεση κάποιων μηχανισμών άμυνας 
με την κλιματολογική κρίση. Θεωρώ ότι 
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πως χρησι-
μοποιεί τους ατομικούς μηχανισμούς ά-
μυνας (Άρνηση, Διάψευση, Αρνητισμός) 
για να εξηγήσει τον τρόπο που αντιλαμ-
βάνεται το κοινωνικό σύνολο την έννοια 
της κλιματικής αλλαγής. Η προσέγγιση 
αυτή είναι μια συγκεκριμένη θεώρηση α-
ντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων.

Η αναφορά του στο ότι «το εξωτερι-
κό έδαφος είναι εσωτερικό για τον Freud, 
αλλά και τα εσωτερικά εδάφη εισβάλουν 
και μετασχηματίζουν τη σύνθεση, ο δια-
χωρισμός και τα όρια των εξωτερικών ε-
δαφών βρίσκονται σε ένα έργο συνεχούς 
και ατελείωτης ώσμωσης» χαρακτηρί-
ζει την ψυχαναλυτική οπτική του CS, για 
την Ιταλική ψυχιατρική μεταρρύθμιση, 
την αρχιτεκτονική, για το περιβάλλον, 
την κλιματική αλλαγή αλλά και τις υπό-
λοιπες αναζητήσεις του. 

Οι αναφορές του CS για τον κορωνοιό 
και την κρίση της πανδημίας ήταν από 
τις πρώτες στην ψυχαναλυτική κοινότη-
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με τον Cosimo Schinaia, (2019). In ΔΙΑΛΟ-
ΓΟΙ: Oικολογική κρίση και ψυχανάλυση, η 
ψυχανάλυση ενώπιον της οικολογικής κρί-
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ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
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DM: Caro dott. Schinaia, mi fa 
molto piacere che ci sia l’occasione 
di realizzare insieme questa intervista 
per la rivista greca di Psicoanalisi 
Edipo (Οιδίπους). Visto il nostro 
consolidato rapporto di amicizia, 
pensi che possiamo darci del tu?

CS: Ma certamente caro Dimitris, 
cominciamo pure!

DM: Mi avevi già rilasciato 
pochi anni fa un’intervista 
comparsa su sito della Società 
Ellenica di Psicoanalisi. Vorrei 
riprendere alcuni dei temi di 
quell’intervista, ma prima mi 
piacerebbe che tu parlassi dei tuoi 
studi, della tua formazione, del tuo 
percorso professionale.

CS: Fin dagli esordi presso la 
clinica psichiatrica dell’Università di 
Pavia, la mia formazione psichiatrica 
è stata contaminata dalla psicoanalisi 
e la mia formazione analitica, 
anch’essa cominciata allora, è 
stata a sua volta contaminata dalla 
psichiatria. Il mio lavoro psichiatrico, 
anche quello più pervicacemente anti-
istituzionale, ha potuto sorreggersi 
sulla mia analisi personale e sul 
lavoro nella stanza di analisi e la 

ΔM: Αγαπητέ Cosimo Schinaia, είμαι 
πολύ χαρούμενος που έχουμε την ευκαι-
ρία να πραγματοποιήσουμε μαζί αυτή 
την συνομιλία για το Ψυχαναλυτικό ελ-
ληνικό περιοδικό «Οιδίπους». Δεδομένης 
της φιλίας μας, πιστεύεις ότι θα μπορού-
σαμε να μιλήσουμε στον ενικό; 

CS: Βεβαίως αγαπητέ Δημήτρη, ας ξε-
κινήσουμε! 

ΔΜ: Πριν από λίγα χρόνια μού είχες 
ήδη παραχωρήσει μία συνέντευξη, η ο-
ποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Ελ-
ληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας. Θα ή-
θελα να αναφερθώ σε ορισμένα από τα 
θέματα εκείνης της συνέντευξης, ωστό-
σο πρώτα θα ήθελα να μιλήσουμε για τις 
σπουδές σου, την εκπαίδευσή σου, την ε-
παγγελματική σου καριέρα.

CS: Η ψυχιατρική μου εκπαίδευση από 
την αρχή, στην ψυχιατρική κλινική του 
Πανεπιστημίου της Pavia, επηρεάστηκε 
από την ψυχανάλυση και η ψυχαναλυτι-
κή μου εκπαίδευση, η οποία ξεκίνησε επί-
σης τότε και με τη σειρά της επηρεάστη-
κε από την ψυχιατρική. Η ψυχιατρική μου 
εργασία, ακόμη και η πιο επίμονα αντι-
θεσμική, βασίστηκε στην προσωπική μου 
ανάλυση και στην εργασία μου ως ψυχα-
ναλυτή, και η ψυχαναλυτική μου δραστη-
ριότητα επωφελήθηκε σημαντικά από την 
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mia attività di psicoanalista ha 
potuto grandemente giovarsi della 
mia esperienza psichiatrica nel 
campo delle patologie gravi. Dopo 
diverse esperienze professionali, 
sono approdato a Genova, dove ho 
diretto l’Ospedale Psichiatrico di 
Cogoleto fino alla sua chiusura, le 
strutture residenziali di Quarto e 
il Dipartimento di Salute Mentale 
di Genova “Centro”. Ho fondato 
e diretto per diversi anni la rivista 
“La via del sale”. Una delle più 
antiche vie del sale partiva dal 
porto di Genova e, attraversando 
prima gli Appennini e poi le Alpi, 
permetteva alle merci di transitare 
e di raggiungere l’Europa. Il nome 
della rivista “La via del sale” stava 
a sottolineare le caratteristiche 
di percorribilità e di apertura che 
avrebbe dovuto contenere. Il direttore 
e i redattori avrebbero dovuto essere 
gli stradini, eredi dei curatores 
viarum dell’antichità romana, che 
avrebbero provveduto a curare, 
ripristinare e a mantenere aperta e 
transitabile quella fondamentale via di 
collegamento tra costa ed entroterra, 
invitando tutti gli operatori della 
salute mentale, psichiatri, psicologi, 
assistenti sociali, infermieri a riflettere 
e scrivere sui rapporti tra psichiatria, 
psicologia, psicoanalisi, medicina 
e scienze umane. Successivamente, 
ha potuto avere luogo la mia 
lunga esperienza di redazione nel 
collettivo di lavoro di “Psiche”, 
la rivista di cultura psicoanalitica 
della Società Psicoanalitica Italiana. 
Forte delle mie aspirazioni al 
meticciato culturale, ho fatto parte 
per molti anni dell’ ”Interface 
Party” e dell’ ”Outreach Platform”, 
commissioni della Federazione 
Europea di Psicoanalisi per lo studio 

ψυχιατρική μου εμπειρία στον τομέα της 
σοβαρής ψυχοπαθολογίας. Μετά από δι-
άφορες επαγγελματικές εμπειρίες, εγκα-
ταστάθηκα στη Genova, όπου διεύθυ-
να το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Cogole-
to (μέχρι που σταμάτησε την λειτουργία 
του), τις στεγαστικές δομές στο Quarto 
και το Τμήμα Ψυχικής Υγείας της Geno-
va «Centro». Ίδρυσα και διηύθυνα το πε-
ριοδικό «La via del sale» για αρκετά χρό-
νια. Μία από τις πιο αρχαίες διαδρομές α-
λατιού ξεκινούσε από το λιμάνι της Ge-
nova και, διασχίζοντας πρώτα τα Απέννι-
να και μετά τις Άλπεις, επέτρεπε στα ε-
μπορεύματα να διέλθουν και να φτάσουν 
στην Ευρώπη. Το όνομα του περιοδικού 
“La via del sale” αντιπροσώπευε ουσια-
στικά τα χαρακτηριστικά της ανοιχτής δι-
αδρομής που θα έπρεπε να έχει, και ο Δι-
ευθυντής και οι συντάκτες θα έπρεπε να 
ήταν τα δρομάκια, οι κληρονόμοι των cu-
ratores viarum της ρωμαϊκής αρχαιότη-
τας, που θα είχαν αναλάβει την φροντί-
δα, την αποκατάσταση και θα είχαν δια-
τηρήσει ανοιχτή και ευχάριστη τη θεμελι-
ώδη διαδρομή μεταξύ ακτής και ενδοχώ-
ρας, προσκαλώντας όλους τους επαγγελ-
ματίες ψυχικής υγείας, ψυχιάτρους, ψυ-
χολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και 
νοσοκόμους να προβληματιστούν και να 
γράψουν σχετικά με τις σχέσεις της ψυ-
χιατρικής, ψυχολογίας, ψυχανάλυσης, ι-
ατρικής και ανθρωπιστικών επιστημών. 
Στη συνέχεια, υπήρξε η μακρόχρονη ε-
μπειρία μου ως επιμελητή συμμετέχοντας 
στο προσωπικό του περιοδικού «Psiche», 
το περιοδικό της Ιταλικής Ψυχαναλυτικής 
Εταιρείας (SPI). Λόγω του ιδιαίτερου εν-
διαφέροντός μου για την πολιτιστική δια-
σταύρωση, συμμετείχα για πολλά χρόνια 
στο «Interface Party» και στην «Outreach 
Platform», επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ο-
μοσπονδίας Ψυχανάλυσης για τη μελέτη 
της σύνδεσης και των σχέσεων της ψυχα-
νάλυσης με άλλους τομείς για πολλά χρό-
νια. Στη συνέχεια, συνεργάστηκα για διά-
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dell’interfaccia e delle relazioni 
della psicoanalisi con le altre 
discipline. Ho, quindi, collaborato 
a diverse edizioni del Festival della 
Scienza di Genova, organizzando e 
partecipando attivamente a serrati 
confronti con filosofi, scienziati, 
semiologi, storici, architetti. Nel 
2003 ho contribuito alla fondazione 
a Genova dell’associazione culturale 
AMS (Architettura, Modernità e 
Scienze) assieme all’architetto Enrico 
Pinna. AMS dà voce al crescente 
interesse per le questioni poste dalle 
interrelazioni tra architettura e psiche 
e, in particolare, per i temi della 
qualità della vita, temi attorno ai 
quali coagula contributi provenienti 
da varie parti d’Europa e d’America. 
Attualmente lavoro in studio come 
psicoanalista, faccio supervisioni ai 
candidati e insegno presso l’Istituto di 
Training. 

È probabile che la mia nascita 
a Taranto, città pugliese che fu 
capitale della Magna Grecia, e che 
dal centro del golfo guarda quella 
porzione di Mediterraneo che 
prende il nome di Mar Jonio, abbia 
favorito la costruzione di una vita 
professionale posta al crocicchio 
di differenti specializzazioni ed 
interessi. Ed è altrettanto probabile 
che Genova, dove sono giunto per 
interessi lavorativi, sia diventata la 
mia Itaca per una sorta di ritrovamento 
e riconoscimento delle mie radici. 
Genova è, infatti, anch’essa una città 
marinara, superbamente adagiata su 
un grande porto e protetta alle spalle 
da montagne che salgono rapidamente 
verso l’alto, con il privilegio di essere 
posta al centro di un golfo bagnato dal 
Mar Ligure; e all’interno di una stretta 
regione che confina con la Francia.

DM: Risulta dai tuoi libri “Il 

φορες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Επιστή-
μης της Genova, οργανώνοντας και συμ-
μετέχοντας ενεργά σε έντονες και απαιτη-
τικές συζητήσεις με φιλόσοφους, επιστή-
μονες, σημειολόγους, ιστορικούς, αρχι-
τέκτονες. Το 2003, συνέβαλα στην ίδρυ-
ση στη Genova του πολιτιστικού συλλό-
γου AMS (Αρχιτεκτονική, Νεωτερικότη-
τα και Επιστήμες) μαζί με τον αρχιτέκτο-
να Enrico Pinna.

Το AMS δίνει φωνή στο αυξανόμενο 
ενδιαφέρον σχετικά με τα ζητήματα που 
τίθενται από τις διασυνδέσεις μεταξύ αρ-
χιτεκτονικής και ψυχής και, ειδικότερα, 
για θέματα ποιότητας ζωής, θέματα γύ-
ρω από τα οποία συγκεντρώνονται συνει-
σφορές προερχόμενες από διάφορα μέρη 
της Ευρώπης και της Αμερικής. Σήμερα 
εργάζομαι στο γραφείο μου ως ψυχανα-
λυτής, εποπτεύω υποψηφίους ψυχαναλυ-
τές και διδάσκω στο Ινστιτούτο Εκπαί-
δευσης της Ιταλικής Ψυχαναλυτικής Ε-
ταιρείας (SPI).

Είναι πιθανό ότι η γέννησή μου στο 
Taranto, μια πόλη της Apulia (Πούλια), 
η οποία ήταν η πρωτεύουσα της Μεγά-
λης Ελλάδας και όπου από το κέντρο του 
κόλπου της κοιτάζει το τμήμα της Με-
σογείου που ονομάζεται Ιόνιο Πέλαγος 
(Mar Jonio), ευνόησε την δημιουργία 
μιας επαγγελματικής ζωής που βρίσκε-
ται στο σταυροδρόμι διαφορετικών ειδι-
κοτήτων και ενδιαφερόντων. Επίσης, εί-
ναι εξίσου πιθανό ότι η Genova, όπου έ-
φτασα για να εργαστώ, έγινε η Ιθάκη μου 
για ένα είδος ανακάλυψης και αναγνώρι-
σης των ριζών μου. Η Genova είναι, επί-
σης, μια παραθαλάσσια πόλη, σε μια υ-
πέροχη τοποθεσία σε ένα μεγάλο λιμάνι 
που προστατεύεται πίσω από βουνά, τα 
οποία ανεβαίνουν απότομα στην κορυ-
φή και βρίσκεται στο κέντρο ενός κόλ-
που που βρέχεται από τη Θάλασσα της 
Liguria και στο εσωτερικό μιας περιοχής 
που συνορεύει με τη Γαλλία.

ΔΜ: Από τα βιβλία σου “Il Cantie-
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Cantiere delle idee” e “Il presepio dei 
folli. Scene da un manicomio” che 
tu abbia vissuto in prima persona gli 
anni della riforma psichiatrica e della 
la chiusura dei manicomi... insomma 
i grandi cambiamenti della cura e 
della riabilitazione psichiatrica, che 
ricordiamo con la famosa frase «la 
libertà è terapeutica».

CS: Il Manicomio ha rappresentato 
l’istituzionalizzazione della 
violenza in psichiatria, l’abuso 
della scienza contro la sofferenza 
mentale inerme. Costituendosi 
come luogo della segregazione 
e dell’incomunicabilità favorita 
dall’anonimato e dall’ottundimento 
psicofarmacologico, della 
sottrazione radicale delle dimensioni 
del tempo, dello spazio e delle 
conseguenti forme di regressione, 
passività, impermeabilità ai rapporti 
interpersonali e di chiusura al 
contatto con il mondo esterno.

La rianimazione istituzionale 
che, come psicoanalista, insieme 
all’équipe terapeutica da me 
condotta, ho cercato di attuare 
nell’Ospedale psichiatrico in vista 
del suo superamento, è stata la prima 
operazione di affrontamento diretto 
della cronicità. Essa è consistita in un 
lavoro anti-entropico per contrastare 
la tendenza alla stasi, all’immobilità 
e all’indifferenziazione, proponendo 
figure quali il movimento, il ritmo, 
lo spazio e il tempo, che l’esperienza 
manicomiale aveva inesorabilmente 
coartato fino all’esaurimento. Dare 
ai ricoverati un nome, ricostruire o 
costruire ex novo insieme una storia 
possibile, un passato, un presente 
e una proiezione verso il futuro, 
aiutandolii a scandire i ritmi di una 
quotidianità non mortifera a cui fosse 
possibile attribuire un senso. Sono 

re delle idee”2 και “Il presepio dei folli. 
Scene da un manicomio»3 φαίνεται ότι 
βίωσες προσωπικά τα χρόνια της ψυχι-
ατρικής μεταρρύθμισης και το κλείσιμο 
των ασύλων… εν συντομία, τις μεγάλες 
αλλαγές στην ψυχιατρική περίθαλψη και 
αποκατάσταση, που θυμόμαστε με τη δι-
άσημη φράση «η ελευθερία είναι θερα-
πευτική».

CS: Το Άσυλο αντιπροσώπευε τη θε-
σμοθέτηση της βίας στην ψυχιατρική, την 
κατάχρηση της επιστήμης ενάντια στην α-
νυπεράσπιστη ψυχική ασθένεια. Αποτε-
λούσε τον τόπο διαχωρισμού και της μη ε-
πικοινωνίας που ευνοήθηκε από την ανω-
νυμία και τον ψυχοφαρμακολογικό κατευ-
νασμό, της ριζικής αφαίρεσης των διαστά-
σεων του χρόνου και του χώρου και των 
συνακόλουθων μορφών παλινδρόμησης, 
παθητικότητας, στεγανότητας σε διαπρο-
σωπικές σχέσεις και της έλλειψης επαφής 
με τον εξωτερικό κόσμο. Η θεσμική ανα-
ζωογόνηση που, ως ψυχαναλυτής, μαζί με 
τη διεπιστημονική ομάδα που διηύθυνα 
προσπάθησα να εφαρμόσω στο ψυχιατρι-
κό νοσοκομείο, ήταν η πρώτη επέμβαση 
για την άμεση αντιμετώπιση της χρονιό-
τητας. Η επέμβαση αυτή μπορεί να περι-
γράφει ως ένα έργο ενάντια στην εντρο-
πία για την εξουδετέρωση της τάσης προς 
τη στάση, ακινησία και μη διαφοροποί-
ηση, προτείνοντας εικόνες όπως η κίνη-
ση, ο ρυθμός, ο χώρος και ο χρόνος, που 
η εμπειρία του ασύλου τις είχε αναπόφευ-
κτα περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό Το 
να έχουν οι ασθενείς ένα όνομα, να ξανα-
χτίσουν ή να χτίσουν ex novo μια πιθα-
νή ιστορία, ένα παρελθόν και μια προβολή 
προς το μέλλον, βοηθώντας τους να ση-

  2 Schinaia C. Il cantiere delle idee. Le 
feste nell’ex Ospedale Psichiatrico di Cogo-
leto Ed. La Cressidra 1998

  3 Schinaia C. Il presepio dei «folli». 
Scene da un manicomio Alpes Italia 2018
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state operazioni complesse che hanno 
avuto bisogno di profonde conoscenze 
psicoanalitiche e del lavoro di gruppo 
per non rischiare di scadere nel 
comportamentismo e nel pedagogismo. 
La faticosa, ma appagante esperienza 
di lavoro all’interno dell’ospedale 
psichiatrico per il suo superamento 
mi è servita per pensare ai servizi 
psichiatrici post-manicomio (Servizi 
di salute mentale territoriali, comunità 
terapeutiche, case-famiglia, servizi 
ospedalieri di diagnosi e cura) da 
una parte come luoghi specialistici, 
anche architettonicamente definiti e 
riconoscibili nella loro funzione, in cui 
la comunicazione relativa alla domanda 
di cura e l’offerta di una prestazione 
terapeutica e assistenziale fossero 
formalizzate, istituzionalizzate. Come 
per esempio, le stanze della prima 
consultazione e della psicoterapia, 
sia quella individuale che quella di 
gruppo, all’interno dei Servizi di 
salute mentale territoriali. Da un’altra 
parte, però, ho avvertito quanto fosse 
necessario prevedere che i percorsi 
istituzionali fossero interconnessi a 
luoghi interstiziali, quindi sottratti a un 
linguaggio formalmente e fortemente 
codificato e aperti a una comunicazione 
informale, non gerarchizzata e divisiva, 
dove potesse depositarsi ciò che è 
latente di strutturazione e di senso, 
che resta informe, informulato, in 
“transizione” nella psiche, come 
scrive Roussillon (1988). Uno spazio 
intermedio tra relazione comune e 
relazione specializzata, fra spontaneità 
dell’incontro umano e intenzionalità 
dell’assetto terapeutico. Non si tratta 
di riprodurre tout court l’eccessiva 
personalizzazione dell’ambiente 
domestico nel nuovo ambiente di cura, 
come più o meno è avvenuto in alcune 
esperienze di meccanico trasporto 

ματοδοτήσουν τους ρυθμούς μιας όχι α-
πονεκρωμένης καθημερινότητας, στην ο-
ποία ήταν δυνατόν να δοθεί νόημα, ήταν 
περίπλοκες προσπάθειες που χρειάζονταν 
βαθιά ψυχαναλυτική γνώση και ομαδική 
εργασία για να μην κινδυνέψουν να υπο-
βαθμιστούν σε παιδαγωγική και συμπερι-
φορισμό. Η κουραστική, αλλά ικανοποιη-
τική εργασιακή εμπειρία στο περιβάλλον 
του ψυχιατρικού νοσοκομείου με βοήθη-
σε να σκεφτώ τις μετα-ασυλιακές ψυχια-
τρικές υπηρεσίες (τοπικές υπηρεσίες ψυ-
χικής υγείας, θεραπευτικές κοινότητες, 
ομαδικά διαμερίσματα για διαμονή, ια-
τρική περίθαλψη, νοσοκομειακές υπηρε-
σίες για διάγνωση και θεραπεία) από τη 
μία ως εξειδικευμένους χώρους εύκολα 
αναγνωρίσιμους σε επίπεδο αρχιτεκτονι-
κό και λειτουργικό, στους οποίους το αί-
τημα για θεραπεία και η προσφορά μιας 
θεραπευτικής υπηρεσίας διαμορφώθηκε 
και θεσμοθετήθηκε. Όπως για παράδειγ-
μα, τα δωμάτια των συναντήσεων και ψυ-
χοθεραπείας, ατομικών και ομαδικών, ε-
ντός των τοπικών υπηρεσιών ψυχικής υ-
γείας. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, αι-
σθάνθηκα πόσο απαραίτητο ήταν να προ-
βλέψεις ότι οι θεσμικές διαδρομές θα ή-
ταν συνδεδεμένες με κενούς χώρους, κα-
τά συνέπεια μακριά από μια επίσημη και 
ισχυρή κωδικοποιημένη γλώσσα, ανοιχτά 
προς μια άτυπη, μη ιεραρχική και μη δι-
χαστική επικοινωνία, όπου θα μπορούν να 
καταφθάνουν όλα όσα έχουν ελλιπή και 
δίχως νόημα δομή, η οποία παραμένει ά-
μορφη, σε «μετάβαση» προς την ψυχή, ό-
πως γράφει ο Roussillon (1988). Ένας εν-
διάμεσος χώρος μεταξύ μιας κοινής σχέ-
σης και μιας εξειδικευμένης σχέσης, με-
ταξύ του αυθορμητισμού της ανθρώπινης 
συνάντησης και της σκοπιμότητας του θε-
ραπευτικού πλαισίου. Το θέμα δεν είναι 
η εν συντομία αναπαράσταση της υπερ-
βολικής εξατομίκευσης του οικιακού πε-
ριβάλλοντος στο νέο περιβάλλον φροντί-
δας, όπως περίπου συνέβη σε ορισμένες 



Ο Ι Δ Ι ΠΟΥ Σ  2 3 -  -  15

Σ Υ Ν Ο Μ Ι Λ Ι Α

εμπειρίες μηχανιστικής μεταφοράς των 
κρεβατιών των ηλικιωμένων σε γηριατρι-
κές κατοικίες. Θα ήταν μια πράξη μετα-
φοράς που, εκτός από ανώφελη, θα πρέπει 
να θεωρηθεί παραπλανητική και συγχυτι-
κή, διότι θα αντικαθιστούσε την επεξερ-
γασία της απώλειας προσπαθώντας να την 
εμποδίσει με επιφανειακό και ψευδή τρό-
πο. Ούτε πρέπει να σκεφτόμαστε υπερβο-
λικά πολύχρωμους και αδικαιολόγητα α-
συνήθιστους χώρους διαμονής, οι οποί-
οι, μέσω της υιοθέτησης ενός είδους ιδε-
ολογίας τύπου Disneyland, ενδείκνυνται 
περισσότερο για την παιδική διασκέδαση 
παρά για μια φροντίδα με σεβασμό. Είναι 
αντικειμενικά πιο δύσκολο, αλλά σίγου-
ρα πιο συναρπαστικό να σκεφτόμαστε και 
στη συνέχεια να δημιουργούμε πραγματι-
κές διαδρομές ελευθερίας και δημοκρατί-
ας, οι οποίες να διευκολύνουν, να συνο-
δεύουν και να προστατεύουν την είσοδο 
και την έξοδο, τη διέλευση από το εξωτε-
ρικό προς το εσωτερικό και το αντίστρο-
φο, σχεδιάζοντας διαδρομές που να συν-
δέονται με σχετικούς χώρους στάσης ή α-
ναμονής ή για ένα απλό πέρασμα, χώρους 
μετάβασης που συνηθίζουν στο νέο τοπίο 
με απλό τρόπο, χωρίς σπατάλη και χωρίς 
διχασμούς. Μέρη που εμπλέκουν το οικια-
κό και το κοινό, μέσω της σταδιακής απο-
δοχής και τον συνδυασμό γνωστών και ά-
γνωστων στοιχείων, επομένως χώροι ανα-
γνώρισης και ενίσχυσης της προηγούμε-
νης ταυτότητας, αλλά και που ταυτόχρονα 
διευκολύνουν την αποδοχή της νέας ταυ-
τότητας του ασθενούς. Χώροι που συμ-
μετέχουν ενσυναισθητικά, δίχως ωστόσο 
να είναι επεμβατικοί, που προστατεύουν 
την οικειότητα, χωρίς να επιβάλλουν, δι-
ακριτικοί και ικανοί να καλύπτουν, να εγ-
γυηθούν την ανάγκη του ασθενούς να έ-
χει τη δυνατότητα να απομονωθεί, χωρίς 
να πρέπει να εγκαταλείψει τη δυνατότη-
τα επικοινωνίας με τους άλλους, όταν αυ-
τή γίνεται αντιληπτή ως απαραίτητη. Ένα 
από τα μοντέλα αναφοράς για τις κοινότη-

delle camere da letto degli anziani 
nelle strutture residenziali geriatriche. 
Sarebbe un’operazione di trasposizione 
oltre che inutile, fuorviante e 
confusiva, perché sostituirebbe 
l’elaborazione della perdita con un suo 
tamponamento superficiale e posticcio. 
E neanche bisogna pensare a luoghi 
di residenza eccessivamente colorati e 
spregiudicatamente anticonformistici 
che, attraverso l’assunzione di 
una sorta di ideologia Disneyland, 
rimandano più all’intrattenimento 
infantilizzante che alla cura rispettosa. 
È obbiettivamente più difficile, ma 
sicuramente più affascinante pensare 
e poi creare percorsi di libertà e di 
democrazia effettive, che agevolino, 
accompagnino e proteggano 
l’entrata e l’uscita, il passaggio 
dall’esterno all’interno e viceversa. 
Progettare tragitti che si intreccino 
e interconnettano con relativi luoghi 
di sosta o di attesa o di semplice 
passaggio, spazi di transizione che 
abituino al nuovo paesaggio e che 
permettano il lutto del vecchio in 
modo sobrio, senza scarti, senza 
strappi. Luoghi che partecipino del 
domestico e del pubblico, attraverso 
la commistione via via più accettabile 
di elementi noti e ignoti, quindi luoghi 
di riconoscimento e valorizzazione 
della precedente identità, ma anche 
contemporaneamente di facilitazione 
dell’assunzione della nuova di malato. 
Spazi empaticamente partecipi, ma 
non invasivi, protettivi dell’intimità 
ma non autoritariamente prescrittivi, 
discretamente e duttilmente capaci 
di garantire la necessità per la 
persona malata di isolarsi senza 
dovere rinunciare alla possibilità di 
comunicazione con gli altri, quando 
questa venga avvertita come necessaria. 
Uno dei modelli di riferimento per le 
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τες ψυχιατρικής αποκατάστασης, θα μπο-
ρούσε να είναι η αρχιτεκτονική πορεία 
του μοναστηριού των Φραγκισκανών, έ-
νας τόπος γλυκύτητας και φιλοξενίας των 
ανθρώπινων σχέσεων. 

Μερικές φορές εμείς οι ψυχαναλυτές 
μπήκαμε στον πειρασμό να αναφερθούμε 
σε έναν εσωτερικό μυθικό κόσμο του ο-
ποίου ήμασταν αρμόδιοι και ερμηνευτές, 
που ανήκει σε έναν άνθρωπο αποσυνδε-
δεμένο από τα τοπία τα οποία διαμόρφω-
σε, από τις αντιξοότητες και τα απρόβλε-
πτα γεγονότα της πραγματικής ιστορίας, 
από τη διακύμανση των ορίων του. Μετά 
από μια φάση εξιδανίκευσης της διάκρι-
σης του εσωτερικού κόσμου, σίγουρα α-
ντιδραστική στη θετικιστική κουλτούρα 
που δεν έδωσε συναισθηματικό-συγκινη-
σιακό χώρο στην παρατήρηση των γεγο-
νότων, έχουμε συνειδητοποιήσει όλο και 
περισσότερο ότι η γνώση και η φροντίδα 
του εσωτερικού απαιτεί τόσο την εγκα-
τάλειψη δεξιοτήτων που προκαλούν συ-
σκότιση, όσο και μια περιέργεια και προ-
σεκτική φροντίδα για το εξωτερικό, χω-
ρίς περικοπές και χωρίς λογοκρισίες. Το 
εξωτερικό έδαφος είναι εσωτερικό για 
τον Freud, αλλά και τα εσωτερικά εδά-
φη εισβάλλουν και μετασχηματίζουν τη 
σύνθεση, ο διαχωρισμός και τα όρια των 
εξωτερικών εδαφών βρίσκονται σε ένα 
έργο συνεχούς και ατελείωτης όσμωσης.

ΔΜ: Έχοντας από κοινού την επαγγελ-
ματική εμπειρία σε δημόσιες ψυχιατρικές 
υπηρεσίες, θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια 
είναι η γνώμη σου σχετικά με τη δυσκο-
λία της ψυχανάλυσης και των ψυχαναλυ-
τών να βρουν χώρο στον δημόσιο τομέα. 
Θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια εποι-
κοδομητική συνεργασία ή πρέπει να ανα-
γνωρίσουμε ότι πρόκειται για μια συνά-
ντηση αδύνατη; Στην πραγματικότητα, 
εγώ, μαζί με άλλους συναδέλφους, προ-
σπαθήσαμε να εργαστούμε ψυχαναλυτι-
κά, σχετικά νωρίς και για αρκετά χρόνια, 
εκτός των άλλων εμπνεύστηκα από την 

comunità di riabilitazione psichiatrica, 
per esempio, potrebbe essere il 
percorso architettonico del convento 
francescano, luogo di accoglienza e di 
dolcezza dei rapporti umani.

Talvolta noi psicoanalisti siamo 
stati tentati di fare riferimento a un 
mondo interno mitico e mitizzato di 
cui eravamo competenti ed esegeti, 
appartenente a un essere umano 
scollegato dai paesaggi ai quali ha 
dato forma, dalle vicissitudini e 
dagli imprevisti della storia reale, 
dalla fluttuazione delle sue frontiere. 
Dopo una fase di idealizzazione 
della separatezza del mondo interno, 
certamente reattiva alla cultura 
positivistica che non dava spazio alle 
determinazioni emotivo-affettive 
nell’osservazione dei fatti, abbiamo, 
però, sempre più preso atto che la 
conoscenza e la cura dell’interno 
richiedono sia l’abbandono di 
preclusive competenze scotomizzanti, 
sia una curiosa attenzione e una cura 
premurosa per l’esterno, senza tagli, 
senza cesure. Il territorio estero è 
interno per Freud, ma anche i territori 
interni invadono e trasformano la 
composizione, la partizione e i confini 
dei territori esterni in un lavoro di 
osmosi continua e senza fine. 

DM: Avendo in comune 
l’esperienza di lavoro nei servizi 
psichiatrici pubblici, vorrei 
chiederti che cosa pensi a proposito 
della difficoltà per la psicoanalisi 
e gli psicoanalisti di trovare 
spazio all’interno del settore 
pubblico. Si potrebbe costruire 
una fertile collaborazione oppure 
dobbiamo prendere atto che si 
tratta di un incontro impossibile? 
In verità io, insieme ad altri 
colleghi relativamente presto 
siamo stati attratti e ispirati per 
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θεώρηση του Otto Kernberg για την «ε-
στιασμένη μεταβίβαση» (Transference 
focused psychotherapy), προσπαθώντας 
να δώσω ένα ψυχαναλυτικό προσανατο-
λισμένο και ψυχοθεραπευτικό αποτύπω-
μα στην κλινική δραστηριότητα σε Κέ-
ντρο Ψυχικής Υγείας.4 5 6

CS: Πρέπει να υποστηρίξουμε με α-
ποφασιστικότητα τον κεντρικό ρόλο της 
ψυχανάλυσης στην κατανόηση των ψυ-
χοπαθολογικών δομών, οργανώσεων και 
θεωριών της προσωπικότητας, της αξί-
ας που μπορεί να προσλαμβάνει το σύ-
μπτωμα στο εσωτερικό τους, προκειμέ-
νου να φτάσουμε σε μια μέθοδο προσέγ-
γισης, μια μέθοδο κλινικής έρευνας σί-
γουρα πιο πλούσια από τα απλά επίπε-
δα βαρύτητας, τα οποία με την αλαζονι-
κή μη- θεωρητικότητά του προτείνει το 
DSM. Ταυτόχρονα, ωστόσο, πρέπει να α-
ναφερθεί ότι όπως η ψυχοπαθολογία ε-
μπλουτίζεται από την ψυχοδυναμική ο-
πτική, έτσι η ψυχανάλυση χρειάζεται την 
ψυχοπαθολογία και επίσης τη γνώση που 
προέρχεται από τη σύγχρονη νευροβιο-
λογία, όπως ο Freud φαίνεται να προτεί-
νει αρκετές φορές. Παραμένει απαραίτη-
τη η σχέση μεταξύ της ιστορίας του υπο-
κειμένου, της ιστορίας των τραυματικών 

  4 Malidelis Dimitrios (2007) La ne-
cessita della tecnica psicoanalitica nella va-
lutazione e nel trattamento degli utenti dei 
centri di salute mentale Costruzioni Psico-
analitiche a.VII-n.14/2007.

  5 Malidelis, D., Papadopoulos, P., Pa-
nagoulias, E., Dimopoulou, E., Terzioglou, 
E. & Tychopoulos, G. (2004). Psychody-
namic psychotherapy focusing on transfer-
ence. World Psychiatry 3, Suppl. 1, p. 348.

  6 Malidelis, D., Panagoulias, E., Pa-
padopoulos, P., Venizelou, G. & Dailianis, 
K. (2004). Psychodynamic psychotherapy 
in patients with self-destructive behavior. 
World Psychiatry 3, Suppl. 1, p. 321. 

diversi anni dalle riflessioni di 
Otto Kernberg sul “transfert 
focalizzato”, cercando di dare 
un’impronta psicoterapeutica 
psicoanaliticamente orientata 
all’attività clinica nel Centro di 
Salute Mentale.

CS: Bisogna difendere con 
decisione il ruolo centrale della 
psicoanalisi nella comprensione 
delle strutture e delle 
organizzazioni psicopatologiche 
e personologiche, e del valore 
che il sintomo può assumere al 
loro interno, per giungere a una 
modalità di approccio, un metodo 
di ricerca clinica certamente 
più ricca dei semplici livelli di 
gravità che, nel suo a-teoreticismo 
arrogante, propone il D.S.M. 
Contemporaneamente però bisogna 
affermare che, se la psicopatologia 
viene arricchita dallo sguardo 
psicodinamico, la psicoanalisi 
ha bisogno della psicopatologia 
e anche delle conoscenze che 
provengono dalla moderna 
neurobiologia, proprio come 
Freud sembra più volte suggerire. 
Resta necessario che il rapporto 
tra storia del soggetto, storia delle 
esperienze traumatiche e storia 
delle esperienze psicopatologiche, 
venga posto come un campo che 
entra in tensione, ma entro il quale 
nessun termine semplicemente 
“spiega” o riduce a se stesso gli 
altri. Una rigorosa rivisitazione 
critica delle pretese etiologiche 
e autoreferenziali di un discorso 
psicoanalitico autarchico 
favorirebbe il rafforzamento della 
percezione del valore del lavoro 
della costruzione-trasformazione 
all’interno della relazione 
psicoterapeutica a orientamento 
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εμπειριών και της ιστορίας των ψυχοπα-
θολογικών εμπειριών να δημιουργήσουν 
ένα πεδίο που ενεργοποιείται, αλλά μέσα 
στο οποίο τίποτα δεν «εξηγεί» ή περιορί-
ζει τους άλλα. Μια αυστηρή κριτική ανα-
θεώρηση των αιτιολογικών και αυτοανα-
φερόμενων ισχυρισμών ενός αυταρχικού 
ψυχαναλυτικού λόγου θα ευνοούσε την 
ενίσχυση της αντίληψης της αξίας του 
έργου κατασκευής-μετασχηματισμού ε-
ντός της ψυχοθεραπευτικής σχέσης με έ-
ναν αναλυτικό ψυχαναλυτικό προσανα-
τολισμό, αποσαφηνίζοντας το πεδίο από 
διάφορες παρεξηγήσεις. Γράφει ο Freud7 
(1915-17, σ. 247 ελληνική έκδοση): 

«“Η σχέση της ψυχανάλυσης προς την 
ψυχιατρική είναι περίπου ανάλογη με ε-
κείνη της ιστολογίας προς την ανατομία: 
η μια μελετά τις εξωτερικές μορφές των 
οργάνων, η άλλη τη δομή τους, από τους 
ιστούς και τα στοιχεία. Μια αντίφαση με-
ταξύ αυτών των δύο ειδών μελέτης, όπου 
το ένα είναι προέκταση του άλλου, δεν εί-
ναι εύκολα νοητή”.

Η ψυχαναλυτική παρατήρηση προε-
κτείνει την ψυχιατρική παρατήρηση, αλλά 
ταυτόχρονα απομακρύνεται από αυτήν, 
κατευθυνόμενη προς μια αξιολόγηση που 
βρίσκει τις δικές της αναφορές και επικυ-
ρώσεις στη θεωρία της και στην κλινική.

Η σύγχρονη ψυχιατρική, με κύρια α-
ναφορά στον οργανικό προσανατολισμό, 
προσδιορίζει το σύμπτωμα με ακρίβεια, 
αλλά το θεωρεί σαν τα αχρείαστα χορτά-
ρια που πρέπει να κοπούν φαρμακολογι-
κά και όχι ως το σήμα μιας βαθύτερης δυ-
σφορίας, που ακριβώς μέσω αυτού του 
συμπτώματος έρχεται στην επιφάνεια και 
ζητά να την ακούσουμε. Ο αναλυτής, που 
κάνει ψυχοθεραπευτική εργασία σε ψυχι-
ατρικές υπηρεσίες θα πρέπει, μέσω μιας 
συνεχούς άσκησης κατανόησης, να επι-

  7 Freud, S. (1915- 1917). Εισαγωγή 
στην Ψυχανάλυση. Αθήνα: Επίκουρος. 

psicoanalitico analitica, 
sgombrando il campo da molti 
equivoci. Scrive Freud (1915-17, 
p. 418):

“La psicoanalisi sta alla 
psichiatria all’incirca come 
l’istologia all’anatomia: 
quest’ultima studia le forme 
esterne degli organi, l’altra le loro 
configurazioni a partire dai tessuti 
e dalle particelle elementari. Una 
contraddizione tra queste due 
specie di indagine, di cui una è la 
prosecuzione dell’altra, è difficile 
da concepire”.

L’osservazione psicoanalitica 
prolunga l’osservazione 
psichiatrica, ma al tempo stesso 
se ne allontana, dirigendosi 
verso una valutazione che trova 
all’interno della sua teoria e nella 
clinica i propri riferimenti e le 
proprie validazioni. La psichiatria 
contemporanea, a prevalente 
indirizzo organicista, individua 
con esattezza il sintomo, ma lo 
considera come un’erbaccia da 
estirpare farmacologicamente 
e non come il segnale di un 
malessere più profondo che 
proprio attraverso quel sintomo 
viene alla superficie e chiede di 
essere ascoltato. L’analista che 
fa un lavoro psicoterapeutico 
nei servizi psichiatrici dovrebbe, 
attraverso un continuo esercizio 
di comprensione, permettere al 
paziente di interiorizzare una 
funzione della mente che dia 
significato agli stati d’animo 
e li contenga e in tal modo 
rafforzare strutturalmente, e 
non solo sintomaticamente, 
l’identità personale e gli assetti 
difensivi. Arrivare a fare diagnosi 
genetica del disturbo, senza per 
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τρέπει στον ασθενή να εσωτερικεύει μια 
λειτουργία του ψυχισμού που δίνει νόημα 
στις ψυχικές καταστάσεις, να τις περιέχει 
έτσι ώστε να ενισχύει την προσωπική ταυ-
τότητα και τους αμυντικούς αστερισμούς 
με δομικό τρόπο, και όχι μόνο συμπτωμα-
τολογικά. Το να γίνεται μια γενετική διά-
γνωση της διαταραχής, χωρίς να αποφεύ-
γεται η αναγκαιότητα αναγνώρισης και α-
ξιολόγησης του σωματικού συμπτώματος, 
επιτρέπει την κατασκευή μιας διαγνωστι-
κής διαδικασίας, όχι -a priori, όχι αυτόμα-
της αλλά προσαρμοσμένης, με τους κα-
τάλληλους χρόνους και ρυθμούς για μετα-
σχηματιστικές λειτουργίες που κινητοποι-
ούνται στην ψυχοθεραπευτική σχέση. Η 
ψυχοθεραπευτική λειτουργία του αναλυτή 
εντός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι 
απολύτως απαραίτητη, καθώς ενεργεί ως 
εγγυητής της συμβολοποίησης όλων των 
μεθόδων επικοινωνίας και του αφηγημα-
τικού τους μετασχηματισμού στο σχεσι-
ακό πεδίο. Σε μια παιδαγωγική-συμπερι-
φορική λογική, ο ασθενής θεωρείται ως 
άτομο στο οποίο πρέπει να προσφέρεται 
η ευκαιρία που είχε χάσει κατά τη διάρ-
κεια της ζωής του και στον οποίο μπορεί 
να διδάσκεται πώς να εκτελεί λειτουργίες 
–σχεσιακού, οικογενειακού, επαγγελματι-
κού τύπου– των οποίων, λόγω της ψυχι-
κής ασθένειας, έχει χάσει την δυνατότητα 
γνώσης και κυριότητας. Μια τέτοια προ-
σέγγιση, πατερναλιστικά εκπαιδευτικού 
τύπου, διατρέχει τον κίνδυνο να μην λά-
βει υπόψη ότι η επιμονή στις παραγωγι-
κές και κοινωνικές πτυχές του ασθενούς, 
εάν δεν είναι ρυθμισμένες στους χρόνους 
επεξεργασίας και ψυχικής του ανάπτυξης, 
μπορεί να τροφοδοτήσει τη σχάση, ευνο-
ώντας την ενδυνάμωση του ψεύτικου ε-
αυτού, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις 
του περιβάλλοντος, αλλά χωρισμένη από 
τον δραματικό και βασανισμένο εσωτερι-
κό πυρήνα του, άδειο και χωρίς πόρους. 
Δεύτερον, δεδομένου ότι συχνά το δράμα 
αυτών των ασθενών αποτελείται από την 

questo eludere la necessità di 
riconoscimento e valorizzazione 
del sintomo somatico, permette 
la costruzione di un processo 
diagnostico non aprioristico, non 
automatico ma su misura, con 
i tempi e i ritmi adeguati alle 
capacità trasformative messe in atto 
nella relazione psicoterapeutica. 
La funzione psicoterapeutica 
dell’analista all’interno del 
servizio di cura è assolutamente 
necessaria, in quanto egli si pone 
come garante della simbolicità 
di tutte le modalità comunicative 
e della loro trasformazione 
narrativa all’interno del campo 
relazionale. In una logica 
pedagogico-comportamentista, 
il paziente viene considerato 
come una persona a cui offrire 
occasioni che gli sono mancate 
nel corso della vita e a cui 
insegnare come svolgere funzioni 
– di tipo relazionale, familiare, 
professionale - di cui, a causa 
della malattia mentale, ha perso la 
conoscenza o la padronanza. Un 
approccio come questo, di tipo 
paternalisticamente educativo, 
rischia di non tenere conto 
che l’insistenza sugli aspetti 
produttivi e socializzanti del 
paziente, se non calibrata e ritmata 
sui suoi tempi di elaborazione 
e di crescita mentale, possa 
alimentare la scissione, favorendo 
il rafforzamento del falso sé, 
adattato alle richieste del contesto, 
ma separato dal suo nucleo 
interno drammatico e sofferente 
oppure svuotato e senza risorse. 
In secondo luogo poiché spesso 
il dramma di questi pazienti è 
costituito dalla debolezza delle 
forze coesive del sé, è necessario 
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αδυναμία των συνεκτικών δυνάμεων του 
εαυτού, είναι απαραίτητο αυτή η πτυχή 
να βρίσκεται στο επίκεντρο της θεραπευ-
τικής προσέγγισης και όχι τόσο οι επιδό-
σεις καθεαυτές. Η λειτουργία της ψυχοθε-
ραπείας, ακόμη και αυτή που επικεντρώ-
νεται στην εστιασμένη μεταβίβαση, ακό-
μα και εκείνη με υποστηρικτική λειτουρ-
γία, συνίσταται στη δημιουργία των συν-
θηκών που επιτρέπουν στον ασθενή να ξε-
κινήσει μια δημιουργική διαδικασία μέσα 
του και να μην επικεντρώνεται σε ένα κε-
νό που πρέπει να γεμίσει ή ένα ελάττωμα 
που πρέπει να επιδιορθωθεί. Η ψυχοθε-
ραπεία με αναλυτικό προσανατολισμό σε 
όλο το φάσμα των υπηρεσιών ψυχικής υ-
γείας, επομένως, θα πρέπει να προάγει την 
επανένταξη των ασθενών, ακόμη και των 
σοβαρά διαταραγμένων ασθενών, σε ένα 
κύκλωμα ενδιαφέροντος και επιθυμίας, 
και αυτό παρά την καταστροφικότητα, η 
οποία σχεδόν πάντα χαρακτηρίζει την α-
νάπτυξή τους, παρεμποδίζοντας ή κάνο-
ντάς την εξαιρετικά δυσαρμονική. 

ΔΜ: Πριν προχωρήσουμε σε άλλα πιο 
συγκεκριμένα ζητήματα, στο σκεπτικό 
των οποίων φαίνεται να είσαι πολύ ενερ-
γός, μπορούμε να μιλήσουμε για την α-
πρόβλεπτη ατομική και κοινωνική κατά-
σταση σε σχέση με την πανδημική κρίση; 
Ήσουν ένας από τους πρώτους αναλυτές 
που μίλησαν για τις επιπτώσεις της επι-
δημίας, τα προβλήματα που σχετίζονται 
με το περιβάλλον, το περιπετειώδες ταξί-
δι στη νέα ανθρώπινη κατάσταση ασθε-
νών και θεραπευτών8. 

CS: Ο Money-Kyrle έγραψε το 1931: 
«Αν θέλουμε να ζήσουμε για πάντα, πρέ-
πει να συνεχίσουμε να προσαρμόζουμε 

  8 Schinaia, C. Η ψυχανάλυση στην ε-
ποχή του κορωνοϊού (Μετάφραση / Από-
δοση Δημήτρης Μαλιδέλης) Pubblicato su 
SPIweb con il titolo La psicoanalisi all’epo-
ca del coronavirus, marzo 2020.

che questo aspetto sia al centro 
dell’interesse terapeutico e non 
tanto le prestazioni in quanto tali. 
La funzione della psicoterapia, 
anche quella centrata sul transfert 
focalizzato, anche quella con la 
funzione di sostegno, consiste 
nel creare le condizioni per 
consentire al paziente di mettere 
in moto dentro di sé un processo 
creativo e non a rispondere a 
un vuoto che bisogna riempire 
o a un difetto che bisognerebbe 
riparare. La psicoterapia a 
orientamento analitico nei Servizi, 
pertanto, dovrebbe promuovere 
il reinserimento dei pazienti, 
anche quelli gravi, in un circuito 
di interesse e di desiderio e ciò a 
onta delle istanze distruttive, che 
quasi sempre hanno caratterizzato 
il loro sviluppo, ostacolandolo 
o rendendolo altamente 
disarmonico. 

DM: Prima di passare ad altri temi 
più specifici, nella cui riflessione 
tu risulti esserti molto impegnato, 
possiamo parlare della imprevedibile 
situazione individuale sociale in 
relazione alla crisi pandemica? Tu 
sei stato uno degli analisti che per 
primi hanno parlato degli effetti 
dell’epidemia, dei problemi legati 
al setting, del percorso avventuroso 
nella nuova condizione umana dei 
pazienti e dei terapeuti.

CS: Scriveva Money-Kyrle nel 
1931: “Se vogliamo vivere per 
sempre dobbiamo continuare ad 
adattare noi stessi al nostro ambiente 
e il nostro ambiente a noi stessi 
e dobbiamo inoltre prevedere e 
anticipare gli adattamenti che un 
giorno saranno necessari”. Penso 
che l’affermazione di Money-Kyrle 
rappresenti contemporaneamente 
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τον εαυτό μας στο περιβάλλον μας και το 
περιβάλλον μας στον εαυτό μας, και πρέ-
πει επίσης να προβλέψουμε τις προσαρμο-
γές που θα χρειαστούν κάποια μέρα». Νο-
μίζω ότι η δήλωση του Money-Kyrle αντι-
προσωπεύει ταυτόχρονα την επισήμανση 
για την ελαστικότητα και την αυστηρότη-
τα, και μπορεί να ισχύει για την ψυχανά-
λυση και τους ψυχαναλυτές στην εποχή 
του κορονοϊού. Παρόλο που η κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης δεν μπορεί να προβλε-
φθεί εξ ορισμού και οι γενικοί κανόνες συ-
μπεριφοράς δεν μπορούν να οριστούν εκ 
των προτέρων, η δυναμική της σε εξέλι-
ξη μπορεί να βιωθεί και να μελετηθεί ως 
ένα πείραμα εξαιρετικής διάστασης που 
μπορεί να παρέχει χρήσιμα εργαλεία επε-
ξεργασίας τόσο για μια σχετική επιστρο-
φή σε μια κανονική καθημερινή ζωή, αν 
και δεν μπορεί να θεωρηθεί μια καθημε-
ρινή ζωή όπως εκείνη πριν από την κρί-
ση, όσο και να δημιουργήσει βιωματικές 
εμπειρίες χρήσιμες για οποιαδήποτε ενδε-
χόμενη μεταγενέστερη κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης. Πρέπει, λοιπόν, να πάρου-
με αποστάσεις από τις συντριπτικές κατα-
κλυσμικές εμπειρίες και να χτίσουμε τους 
συλλογισμούς μας προετοιμάζοντας τους 
εαυτούς μας για ένα συνεχές έργο επερώ-
τησης μιας πραγματικότητας ασαφούς και 
ευμετάβλητης, ποικιλόμορφης και αμφί-
θυμης, για το πώς ζούμε ατομικά και πώς 
τοποθετούμε τον εαυτό μας σε αυτήν με 
μια διακριτική αμφιβολία, με ευελιξία και 
προσοχή, με έναν μη κυνικό σκεπτικισμό, 
αλλά με μια συγκεκριμένη ειλικρίνεια και 
απλότητα για να διαχωρίσουμε και να ερ-
μηνεύσουμε τι αλλάζει στον κόσμο.

Ο Bion υπογραμμίζει την ανάγκη «να 
συνειδητοποιήσουμε την αφέλεια του ο-
ράματος, όταν ένα πρόβλημα είναι τόσο 
φορτωμένο με εμπειρία που τα περίγραμ-
μάτα του έχουν μπερδευτεί και οι πιθανές 
λύσεις του είναι ασαφείς. […] Η ικανότη-
τα του αναλυτή να διατηρεί την ουσία της 
εκπαίδευσης και της εμπειρίας του, αλλά 

l’elogio della duttilità e del 
rigore e possa essere valida per la 
psicoanalisi e gli psicoanalisti al 
tempo del coronavirus. Nonostante 
l’emergenza non possa esser 
prevista per definizione e non 
possano essere prescritte regole di 
comportamento astratte e generali 
a priori, le sue dinamiche in atto 
possono essere vissute e studiate 
come un esperimento di dimensione 
straordinaria ed eccezionale che può 
fornire utili strumenti di elaborazione 
sia per quando ci sarà il ritorno a 
una relativa quotidianità, per quanto 
non sovrapponibile alla quotidianità 
antecedente la crisi d’eccezione, sia 
per avere una dotazione esperienziale 
da utilizzare in eventuali successivi 
stati emergenziali. Dovremmo, 
pertanto, prendere le distanze da 
opprimenti vissuti cataclismatici 
e costruire le nostre riflessioni, 
predisponendoci a un costante lavoro 
di interrogazione di una realtà evasiva 
e versatile, plurale e ambivalente, e di 
come noi individualmente abitiamo 
e ci posizioniamo in essa con una 
dubbiosità discreta, con flessibilità 
e cautela, con uno scetticismo non 
cinico, ma permeato di una certa 
ingenuità indagatrice per scomporre 
e interpretare quanto nel mondo 
sta cambiando. Bion evidenzia la 
necessità “di realizzare l’ingenuità 
della visione, quando un problema 
è tanto sovraccarico di esperienza 
che i suoi contorni sono diventati 
confusi e le sue possibili soluzioni 
oscure. […] La capacità dell’analista 
di conservare la sostanza del suo 
training e della sua esperienza, 
e tuttavia di raggiungere una 
visione ingenua del suo lavoro, 
gli permette di scoprire da sé e a 
modo suo le verità scoperte dai 
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και να φτάνει σε ένα απλό όραμα του έρ-
γου του, του επιτρέπει να ανακαλύψει για 
τον εαυτό του και με τον δικό του τρό-
πο τις αλήθειες που ανακαλύφθηκαν από 
τους προκατόχους του» (Bion, 1963, σ. 
107). Προσπαθώντας να καθησυχάσουμε 
την αίσθηση του αποπροσανατολισμού, 
της μεταβλητότητας και της επισφάλειας 
των σχεδίων ζωής των ανθρώπων σε νέες 
και απρόβλεπτες ιστορικές φάσεις, όπως η 
τρέχουσα, επικαλούμενοι επευφημίες βε-
βαιότητας του παρελθόντος, νέα laudato-
res temporis acti, όπως ο Οράτιος ορίζει 
τους γέρους που δεν αποδέχονται το νέο 
του παρόντος, και εξηγώντας, αποπρο-
σανατολίζει να βασίζεσαι μόνο στα «ιε-
ρά κείμενα», στη δύναμη της παράδοσης, 
που φαίνονται καθησυχαστικά, ενώ είναι 
ουσιαστικά μια αντι-οικονομική πράξη. 
Νομίζω ότι είναι θεραπευτικό, ηθικό και 
πολιτιστικό καθήκον του ψυχαναλυτή να 
κατανοήσει πόσο αναγκαίο είναι να διευ-
ρυνθεί σε εξαιρετικές καταστάσεις εκείνο 
το «πεδίο της βαρύτητας», στο οποίο ορί-
ζονται και τοποθετούνται οι σχέσεις μετα-
ξύ του ασθενούς, του θεραπευτή και του 
κόσμου. Η προσωρινή αναδιάταξη του 
setting που μπορεί να είναι απαραίτητη σε 
εξαιρετικές καταστάσεις, όπως αυτή που 
βιώνουμε, δεν έχει να κάνει με την απορ-
ρύθμιση, δηλαδή με αυθαίρετους τρόπους 
που δεν σέβονται τους κανόνες τεχνικής 
με τους οποίους μπορεί να διεξαχθεί μια 
αναλυτική εργασία. Μέσω θεσμοθέτησης 
ευέλικτων κανόνων, αφορά στον τρόπο με 
τον οποίο ο τρίτος, ο νόμος, εκπροσωπεί-
ται στη σχέση, προκειμένου να αντιμετω-
πίσει τις αντιξοότητες της ύπαρξης, απο-
δεχόμενος την αβεβαιότητα και την πολυ-
πλοκότητα, αποφεύγοντας την αντι-οικο-
νομική ψευδαίσθηση της σκέψης ότι είναι 
σε θέση να κυβερνά αυτό που δεν είναι α-
πολύτως κυβερνήσιμο. Εάν απερίσκεπτα 
περιορίζεται το άγνωστο στο γνωστό, το 
ασυμβίβαστο με το συμβατό, υπάρχει ο 
κίνδυνος να μετατραπούμε σε συνεργούς 

suoi predecessori” (Bion, 1963, 
p. 107). Cercare di acquietare il 
senso di spaesamento, di volatilità 
e di precarietà dei progetti di vita 
di uomini e donne in fasi storiche 
nuove e non preventivabili come 
quella attuale, brandendo certezze 
del passato, novelli laudatores 
temporis acti, come Orazio definiva 
i vecchi che non accettavano il 
nuovo del presente, e di conseguenza 
spiegare quello spaesamento 
facendo leva solo sui “sacri testi”, 
sulla forza della tradizione, è solo 
apparentemente rassicurante, mentre 
è sostanzialmente un’operazione 
antieconomica. Penso che sia un 
dovere terapeutico, etico e culturale 
dello psicoanalista comprendere 
quanto sia necessario allargare in 
situazioni eccezionali quel “campo di 
gravitazione” nel quale si definiscono 
e si collocano le relazioni tra curato, 
curante e mondo. Il temporaneo 
rimodellamento del setting che può 
rendersi necessario in situazioni 
eccezionali, come quella che stiamo 
vivendo, non ha a che vedere con 
la deregulation, cioè con modalità 
autarchiche e non rispettose delle 
regole tecniche con cui può essere 
condotta una relazione analitica, 
ma, attraverso l’istituzione di 
regole con modalità duttili, riguarda 
il modo in cui il terzo, la legge 
viene rappresentata nella relazione 
per affrontare le vicissitudini 
dell’esistenza, accettandone 
l’incertezza e la complessità, 
evitando l’antieconomica illusione 
di pensare di potere governare 
quello che non è completamente 
governabile. Se troppo facilmente si 
riduce lo sconosciuto al conosciuto, 
l’incongruo al congruo, si corre 
il rischio di farsi complici delle 
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στις αντιστάσεις που σχετίζονται με το άγ-
χος και να απομακρυνθούμε από τη μη ά-
μεση λύση των προβλημάτων. 

Κάθε αυθεντική εξέλιξη δοκιμάζει 
την ικανότητά μας να ανεχόμαστε την α-
βεβαιότητα της παροδικής αλήθειας, της 
ανοιχτής γνώσης, με την οποία πρέπει να 
τρέφουμε τον εαυτό μας, προκειμένου 
να φτάσουμε στην γνώση, χωρίς να υπο-
χωρήσουμε αμέσως στην ανυπομονησία 
του οριστικού νοήματος. Δηλαδή μικρές 
αλήθειες, όπως μια μικρή φλυαρία που 
υποστηρίζει μια επιθυμία, αλήθειες που 
δεν μπορούν να αγνοηθούν, επειδή υπο-
στηρίζουν και προωθούν ψυχικούς μετα-
σχηματισμούς και οι οποίες μπορούν να 
διερευνηθούν σε βάθος εφόσον δεν χά-
νουν την κατάσταση της παροδικής αλή-
θειας, εκτεθειμένες σε περαιτέρω μετα-
σχηματισμούς σε σχέση με νέες εμπειρί-
ες. Σε επαφή με μια νέα πραγματικότητα, 
είναι απαραίτητο να σκεφτούμε με εργα-
λεία που, ενώ αναφέρονται στο γνωστό, 
λαμβάνουν υπόψη τα νέα πλαίσια και 
αλληλεπιδρούν με αυτά. Ο René Kaës 
(2013) μάς καλεί να διακινδυνεύσουμε 
νέες αναλύσεις, να κατασκευάσουμε δι-
ανοητικά εργαλεία, να προτείνουμε μο-
ντέλα κατανόησης, για να ξανασκεφτού-
με προσωρινά αυτή τη σχέση με το άγνω-
στο που έχουμε επιλέξει ως τρόπο να εί-
μαστε στον κόσμο. Η πλειονότητα των α-
ναλυτών προσπάθησαν να χρησιμοποιή-
σουν τις συνεδρίες εξ’ αποστάσεως ή μέ-
σω τηλεφώνου, όχι τόσο πολύ και όχι μό-
νο ως υποκατάστατο της αδύνατης συνά-
ντησης στο δωμάτιο της ανάλυσης, αλ-
λά ως πιθανή διεύρυνση του «τεχνικού ε-
ξοπλισμού» τους σε ένα πλαίσιο υγειονο-
μικής κρίσης, απολύτως απροσδόκητης. 
Είναι χρήσιμες ορισμένες παρατηρήσεις 
σχετικά με όσα φέρνουν οι ασθενείς κα-
τά τη διάρκεια των απομακρυσμένων συ-
νεδριών, τι μας κάνουν να δούμε και τι 
δεν μας δείχνουν για το περιβάλλον τους 
και το νόημα που μπορεί να έχει η έμφα-

resistenze legate all’angoscia e di 
allontanarsi dalla non immediata 
soluzione dei problemi.

Ogni evoluzione autentica mette 
alla prova la nostra capacità di 
tollerare la precarietà di verità in 
transito, di conoscenze aperte, di cui 
dovremmo nutrirci per giungere a un 
sapere insaturo senza cedere subito 
all’impazienza della significazione 
definitiva. Verità piccole, appena più 
grandi di un balbettio che sostenga 
un desiderio, ma verità da cui non si 
può prescindere perché sostengono e 
promuovono le trasformazioni psichiche 
e che possono utilmente essere 
esplorate in profondità a patto che non 
perdano la connotazione, lo statuto di 
verità in transito esposte senza fine a 
ulteriori trasformazioni in relazione a 
a nuove esperienze. Nel contatto con 
una nuova realtà è necessario pensare 
con strumenti che, pur rifacendosi al 
noto, tengano conto dei nuovi contesti 
e sappiano interagire con essi. René 
Kaës (2013) ci invita ad arrischiare 
delle analisi nuove, fabbricare degli 
strumenti mentali, proporre dei modelli 
di intelligibilità per pensare di nuovo e 
provvisoriamente questo rapporto con 
lo sconosciuto che noi abbiamo scelto 
come il nostro modo d’essere al mondo.

La maggioranza degli analisti 
ha provato ad utilizzare le sedute 
in remoto o via telefono, non 
tanto e non solo come succedaneo 
dell’impossibilitato incontro nella 
stanza di analisi, ma come possibile 
accrescimento delle proprie “dotazioni 
tecniche” all’interno di un quadro 
di crisi sanitaria assolutamente 
imprevisto. Sono utili alcune 
osservazioni su quanto nelle sedute 
a distanza viene portato dai pazienti, 
che cosa ci fanno vedere e che cosa 
non ci fanno vedere del loro habitat 
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ση ή απόκρυψη εντός της σχέσης μεταβί-
βασης-αντιμεταβίβασης.

Προφανώς, πρέπει να επισημανθούν 
και οι αρνητικές πτυχές του νέου setting. 
Μετά τις αρχικές φάσεις της εξ’ αποστά-
σεως εμπειρίας, μπόρεσα να παρατηρή-
σω κάποιες δυσκολίες, όπως η «κατάσβε-
ση» της μεταβιβαστικής έντασης, η ιδιαί-
τερα μεγάλη κυριολεξία με αποτέλεσμα 
την μείωση της συμβολοποίησης σε σχέ-
ση επίσης με τον περιορισμό των στιγ-
μών της σιωπής, τόσο αποφασιστικής ση-
μασίας για τον έλεγχο του ρυθμού όπως 
και η απόσταση των συνεδριών. Από άλ-
λες κλινικές καταστάσεις έχει επισημαν-
θεί ένα είδος υπερτροφίας του αντιληπτι-
κού αισθητηρίου που συνεπώς κινδυνεύει 
να εισβάλει στο αναλυτικό πεδίο και να το 
κάνει δυσδιάστατο. Το δυσδιάστατο αυτό 
πεδίο (ύψος-πλάτος χωρίς βάθος), δημι-
ουργώντας την ψευδαίσθηση της επαφής 
μεταξύ ίσων και εξαλείφοντας την απα-
ραίτητη ασυμμετρία, θα αφαιρούσε χώρο 
στην εκδήλωση παλινδρομικών πλευρών. 
Οι διάφορες κριτικές παρατηρήσεις δεν 
πρέπει να μειώσουν την αξία της γέφυ-
ρας, της διατήρησης της επαφής που ευ-
νόησε αυτή η εμπειρία σε ένα απολύτως 
εξαιρετικό πλαίσιο. Ωστόσο, πρέπει να α-
ποφύγουμε να εξυψώσουμε τις εξαιρετικά 
ιδιάζουσες συνθήκες, εξυμνώντας την α-
ξία τους. Στην πραγματικότητα, ορισμέ-
νοι συνάδελφοι έχουν εκθειάσει, κατά την 
άποψή μου επιφανειακά, τη σκοποφιλική 
αξία αυτής της εμπειρίας, καθώς κατέστη 
δυνατό να παρατηρηθούν πτυχές που δι-
αφορετικά θα είχαν παραμείνει σιωπηλές 
στο παραδοσιακό περιβάλλον, χωρίς να 
λάβουν υπόψη τις έννοιες που έχουν ηδο-
νοβλεπτικό-διεισδυτικό χαρακτήρα.

Αξίζει να υπογραμμιστεί και πάλι το 
προσθετικό νόημα σε μια φάση έκτακτης 
ανάγκης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί ως ένα διάλειμμα μελέτης και προβλη-
ματισμού σε αναμονή της επιστροφής, ό-
ταν θα είναι δυνατόν, σε ένα setting που 

e il significato che evidenziazioni e 
nascondimenti o messe in secondo 
piano possono avere all’interno della 
relazione transfero-controtransferale. 
Ovviamente bisogna evidenziare anche 
gli aspetti negativi del nuovo setting. 
Dopo le fasi iniziali dell’esperienza 
da remoto, ho potuto osservare alcune 
difficoltà quali lo spegnersi della 
tensione transferale, l’eccesso di 
concretezza e quindi la riduzione della 
simbolizzazione in rapporto anche 
con la contrazione dei momenti di 
silenzio, così decisivi nel cadenzare il 
ritmo, la spaziatura delle sedute. Altre 
situazioni cliniche hanno evidenziato 
una sorta di ipertrofizzazione del 
sensoriale percettivo che rischia di 
conseguenza di invadere il campo 
analitico bi-dimensionandolo. La 
bidimensionalità (altezza-larghezza 
senza profondità), creando l’illusione 
di un contatto tra pari ed eliminando 
la necessaria asimmetria, sottrarrebbe 
spazio al manifestarsi degli aspetti 
regressivi. I diversi sacrosanti rilievi 
critici non devono diminuire il valore 
di ponte, di mantenimento del contatto 
che tale esperienza ha favorito in un 
quadro assolutamente eccezionale, 
evitando però di decantarne le 
magnifiche sorti progressive, di 
mitizzarne il valore assoluto. Alcuni 
colleghi, infatti, hanno esaltato, a 
mio avviso superficialmente, il valore 
scopofilico di questa esperienza, in 
quanto ha permesso di osservare 
aspetti che altrimenti sarebbero 
rimasti silenti nel setting tradizionale, 
senza prendere in considerazione i 
significati di ordine voyeuristico-
intrusivo. Vale la pena sottolineare 
ancora il significato protesico in una 
fase emergenziale, che può essere 
utilizzata come un intervallo di studio 
e riflessione che transiti il ritorno, 
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επιτρέπει μια βαθύτερη και πλουσιότερη 
αναλυτική εργασία δια ζώσης και, επομέ-
νως, ικανό να περιέχει όλες τις συναισθη-
ματικές ανταλλαγές του αναλυτικού ζευ-
γαριού. Καταλήγω με τη σκέψη, ότι στην 
τρέχουσα δραματική κρίση, οι αναλυτές, 
με τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή 
τους, θα πρέπει να βοηθήσουν στην ανα-
ζωογόνηση της ικανότητας να σκεφτού-
με, να ονειρευτούμε, για να δημιουργή-
σουμε ένα καλύτερο μέλλον. Επίσης, να 
δεσμευτούν να συμβάλουν στην ενίσχυ-
ση της αίσθησης του μέτρου και της η-
ρεμίας, αντιδρώντας στα συναισθήματα 
της καταστροφής, του τέλους της Ιστορί-
ας, όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα, το ο-
ποίο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές μπο-
ρεί να μας αιχμαλωτίσει. Να μελετήσουν 
με ακεραιότητα και ειλικρίνεια ακόμη και 
τις δυσάρεστες πτυχές της ύπαρξης ευνο-
ώντας τη δυνατότητα να ζουν με μεγαλύ-
τερη στοχαστική συνειδητοποίηση μέ-
σω του ασθενούς και του συνεχούς έργου 
συμβολοποίησης και επεξεργασίας.

ΔΜ: Γνωρίζω ήδη το ενδιαφέρον σου 
για πολιτιστικά και κοινωνικά ζητήματα 
που προσπαθείς να αντιμετωπίσεις από 
ψυχαναλυτική άποψη, για θεματολογίες 
προφανώς μακριά από την ψυχανάλυση, 
όπως η αρχιτεκτονική και ο πολεοδομι-
κός σχεδιασμός, τις οποίες προσέγγισες 
στο βιβλίο σου «Interno Esterno. Sguardi 
psicoanalitici su architettura e urbanisti-
ca»9. Τι σε ώθησε να ασχοληθείς με την 
αρχιτεκτονική;

CS: Η σύγκριση μεταξύ της ψυχαναλυ-
τικής γνώσης και της αρχιτεκτονικής γνώ-
σης, σε γόνιμη σχέση με τον πλούτο της α-
τομικής ιστορίας και της κοινωνικής ιστο-
ρίας, μπορεί να φωτίσει την πολυπλοκό-
τητα του συμβολικού συστήματος που ε-

  9 Schinaia C. Interno Esterno. Sguar-
di psicoanalitici su architettura e urbanisti-
ca, Alpes 2016

quando sarà possibile, a un setting 
che permetta un lavoro analitico 
corpo a corpo, più profondo e ricco 
e, quindi, capace di contenere tutti 
gli scambi emotivi della coppia al 
lavoro. Concludo con il pensiero che 
nella drammatica crisi attuale gli 
analisti, con gli strumenti che hanno a 
disposizione, dovrebbero contribuire 
a ravvivare la capacità di pensare, 
sognare e creare un futuro migliore 
e di impegnarsi nel contribuire alla 
valorizzazione del senso della misura 
e della sobrietà, reagendo ai sentimenti 
di catastrofe, di fine della Storia 
come finora l’abbiamo conosciuta, 
che in questi momenti difficili 
possono attanagliarci, contemplando 
con integrità e sincerità anche gli 
aspetti spiacevoli dell’esistenza, ma 
favorendo la possibilità di viverli con 
una maggiore coscienza riflessiva 
attraverso il paziente e continuo lavoro 
della simbolizzazione ed elaborazione.

DM: Conosco già il tuo 
interesse per temi culturali e 
sociali che cerchi di affrontare in 
un’ottica psicoanalitica, per ambiti 
apparentemente lontani dalla 
psicoanalisi, come per esempio 
l’architettura e l’urbanistica, a cui ti 
sei avvicinato nel tuo libro “Interno 
Esterno. Sguardi psicoanalitici su 
architettura e urbanistica”. Che cosa ti 
ha spinto ad occuparti di architettura?

CS: Il confronto tra sapere 
psicoanalitico e sapere architettonico, in 
fecondo rapporto con la ricchezza della 
storia individuale e della storia sociale, 
può generare una proficua attenzione 
alla complessità del sistema simbolico 
che tiene insieme le persone, gli 
ambienti, le case e le città. In questo 
senso psicoanalisi, architettura e 
urbanistica possono incontrarsi nel 
pensare e progettare le città, i quartieri, 
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νώνει ανθρώπους, περιβάλλοντα, σπίτια 
και πόλεις. Υπό αυτήν την έννοια, η ψυχα-
νάλυση, η αρχιτεκτονική και ο πολεοδομι-
κός σχεδιασμός μπορούν να συναντηθούν 
στο να σκεφτούν και να σχεδιάσουν πό-
λεις, γειτονιές, σπίτια, κέντρα υγείας και 
ειδικότερα τα δωμάτια της ανάλυσης, βελ-
τιώνοντας και αυξάνοντας τις δυνατότη-
τες της ψυχικής και χωρικής εμπερίεξης 
των τοποθεσιών σε ένα συνεχές και αδιά-
κοπο πήγαινε-έλα, ανάμεσα στο εσωτερι-
κό προς το εξωτερικό και μεταξύ του εξω-
τερικού και του εσωτερικού. Ο Freud στο 
«Το ζήτημα της ανάλυσης από μη για-
τρούς» (1926) γράφει ότι η αναλυτική εκ-
παίδευση πρέπει να περιλαμβάνει την ι-
στορία του πολιτισμού, της μυθολογίας, 
της ψυχολογίας των θρησκειών, της λογο-
τεχνίας και ότι χωρίς καλό προσανατολι-
σμό σε αυτούς τους τομείς ο ψυχαναλυτής 
βρίσκεται χαμένος μπροστά στο μεγαλύ-
τερο μέρος του κλινικού υλικού του. Και 
σε μια επιστολή προς τον Groddeck της 
21ης Δεκεμβρίου 1924 γράφει: «Είναι δύ-
σκολο να ασκήσουμε την ψυχανάλυση α-
πομονωμένοι: είναι ένα καθαρά συλλογι-
κό εγχείρημα». Ο Freud δεν προσπάθησε 
να περιγράψει τη θεωρία του ως ένα κλει-
στό ολοκληρωμένο οργανικό σύστημα, α-
ντίθετα υπογράμμισε τα ασαφή σημεία, 
τις γκρίζες περιοχές, τις αβεβαιότητες. Η 
γνώση του ασυνειδήτου είναι η γνώση χω-
ρίς σταθερό οικοδόμημα. Οι επινοήσεις 
του Freud καθώς και το κλινικό έργο στο 
δωμάτιο της ανάλυσης με ώθησαν να α-
σχοληθώ με τη σχέση μεταξύ αρχιτεκτονι-
κής και ψυχανάλυσης. Η ποιότητα της α-
ναλυτικής σχέσης και ο χώρος στον οποίο 
ξεδιπλώνεται αυτή αποτελούνται όχι μόνο 
από το γνωστικό και το συναισθηματικό 
πλαίσιο, αλλά και από το άμεσο και διεισ-
δυτικό φυσικό πλαίσιο. Το δωμάτιο της α-
νάλυσης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
προκαλεί διαφορετικά είδη συνειρμών και 
να μπορεί να ευνοεί τις ποικίλες επιθυμίες 
των ατόμων (Danze, 2005). Απαιτείται 

le abitazioni, i luoghi di cura, e più 
specificamente anche le stanze di 
analisi, migliorando e accrescendo le 
potenzialità del contenimento psichico e 
spaziale dei luoghi in un continuo 
entrare e uscire, un incessante 
andirivieni tra l’interno e l’esterno e tra 
l’esterno e l’interno. Freud in “Il 
problema dell’analisi condotta da non 
medici” (1926) scrive che 
l’insegnamento analitico dovrebbe 
comprendere storia della civiltà, 
mitologia, psicologia delle religioni, 
letteratura e che senza un buon 
orientamento in questi campi lo 
psicoanalista si trova smarrito di fronte a 
gran parte del suo materiale. E in una 
lettera a Groddeck del 21 dicembre 1924 
scrive: “È difficile praticare la 
psicoanalisi da isolati: si tratta di un 
impresa squisitamente collettiva”. Freud 
non si è preoccupato di circoscrivere la 
sua teoria in un sistema organico 
compito, anzi ne ha indicato i punti di 
fuga, le zone d’ombra, le incertezze. Il 
sapere dell’inconscio è un sapere senza 
fissa dimora. Sono proprio le intuizioni 
freudiane insieme al lavoro clinico nella 
stanza di analisi ad avermi spinto a 
occuparmi delle relazioni tra architettura 
e psicoanalisi. La qualità della relazione 
analitica e lo spazio in cui la relazione si 
dispiega sono costituiti non solo dal 
contesto cognitivo ed emotivo, ma 
anche dall’immediato e pervasivo 
contesto fisico. La stanza d’analisi 
dovrebbe avere la capacità di evocare 
differenti generi di associazioni ed 
essere capace di favorire i variegati 
desideri degli occupanti (Danze, 2005). 
Alla stanza di analisi viene 
continuamente richiesto di diventare 
laboratorio artistico di trasformazioni e 
fantasiose abitazioni sia nel mondo 
interno, sia in quello esterno. Ogni 
evento nella stanza di analisi dovrebbe 
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συνεχώς να γίνει ένα καλλιτεχνικό εργα-
στήριο μετασχηματισμών και φανταστι-
κών σπιτιών τόσο στον εσωτερικό όσο και 
στον εξωτερικό κόσμο. Κάθε συμβάν στο 
δωμάτιο της ανάλυσης θα πρέπει κατ’ αρ-
χάς να γίνει αντιληπτό ως μια πτυχή της 
σχέσης μεταβίβασης-αντιμεταβίβασης, η 
οποία μπορεί επίσης να αφορά στη φυσι-
κή κατάσταση και των δύο πρωταγωνι-
στών της σχέσης: κινήσεις, μετακινήσεις, 
θόρυβοι που προέρχονται από το σώμα ή 
από το εξωτερικό, αλλαγές στο φως ή τη 
θερμοκρασία. Αυτή η ικανότητα αντίλη-
ψης, επαγρύπνησης σε σχέση με τα τυχαία 
γεγονότα και η ικανότητα έκθεσης σε αυ-
τά θα πρέπει να αναπτυχθεί προκειμένου 
να συλλεχθούν οι ιδιότητές τους χωρίς να 
επιβληθεί αμέσως ένα προκαθορισμένο 
νόημα. Η οργάνωση και η κατανομή του 
εξωτερικού χώρου του δωματίου της ανά-
λυσης επηρεάζεται έντονα από την ψυχι-
κή λειτουργία του αναλυτή, την «ιδεολο-
γία» της τεχνικής του, τον τρόπο με τον ο-
ποίο βλέπει και αισθάνεται τον σχεσιακό 
χώρο, πόσο εμπλέκεται στον αναλυτικό 
δεσμό ή πόσο ουδέτερος αισθάνεται, πό-
σα και ποια από τα εσωτερικά του αντικεί-
μενα έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά 
αντικείμενα του αναλυόμενου μέσω της 
δυναμικής της μεταβίβασης-αντιμεταβί-
βασης. Με τον ίδιο τρόπο, η αρχιτεκτονι-
κή, αισθητική και λειτουργικότητα του 
φυσικού χώρου που περιέχει η σκηνή της 
ψυχαναλυτικής συνεδρίας, του δωματίου 
της ανάλυσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί α-
μετάβλητα δεδομένη και επαναλαμβανό-
μενη, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσει την 
ανάγκη των καταστάσεων, της επικοινω-
νίας, των συνηθειών, των διαδρομών, την 
τροποποίηση των υλικών κατασκευής και 
επίπλων, το σχήμα, τη χρήση του φωτι-
σμού, τα οποία αλλάζουν συνεχώς. Από τη 
μία πλευρά, η ανάγκη να ληφθούν υπόψη 
όλες αυτές οι κοινωνικο-πολιτισμικές και 
τεχνολογικές αλλαγές παραμένει θεμελι-
ώδης, από την άλλη δεν μπορούμε να α-

essere percepibile innanzi tutto come un 
aspetto della relazione transfert-
controtransfert, che può riguardare 
anche la fisicità di entrambi i 
protagonisti della relazione: movimenti, 
spostamenti, rumori provenienti dal 
corpo o dall’esterno, cambi di luce o di 
temperatura. Tale capacità di percezione, 
di vigilanza rispetto alle accidentalità e 
l’attitudine all’esposizione ad esse 
andrebbero sviluppate e allenate in 
modo da raccogliere le loro qualità 
senza sovrapporre immediatamente un 
significato precostituito. 
L’organizzazione e la distribuzione dello 
spazio esterno della stanza d’analisi 
risentono fortemente del funzionamento 
psichico dell’analista, della sua 
ideologia tecnica, di come veda e senta 
lo spazio relazionale, di quanto sia 
coinvolto nella relazione analitica o di 
quanto si senta neutrale, di quanti e 
quali suoi oggetti interni entrino in 
contatto con gli oggetti interni 
dell’analizzando attraverso la dinamica 
transfero-controtranferale. Allo stesso 
modo, la realizzazione architettonica, 
estetica e funzionale dello spazio fisico 
contenitore del setting della seduta 
psicoanalitica, la stanza d’analisi, non 
può essere immutabilmente scontata e 
ripetitiva, ma deve fare i conti con la 
necessità di contestualizzazione 
all’interno di gusti, comunicazioni, 
abitudini, percorsi di mobilità, 
modificazione dei materiali di 
costruzione e di arredo, della forma, 
dell’utilizzo della luce, che continuano a 
cambiare. Da un lato resta fondamentale 
il bisogno di tenere in considerazione 
tutte queste modificazioni socio-culturali 
e tecnologiche, dall’altro non possiamo 
ignorare i fondamenti della teoria e della 
prassi psicoanalitica, nonché le esigenze 
di profondità comunicativa che, da 
Freud in poi, soprattutto con il 
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γνοήσουμε τα θεμέλια της ψυχαναλυτικής 
θεωρίας και πρακτικής, καθώς και την α-
νάγκη για επικοινωνιακό βάθος που, από 
τον Freud και μετά, ειδικά με την αναφο-
ρά στις προ-οιδιποδιακές φάσεις της ψυχι-
κής ζωής και στη θεραπεία των ψυχωτι-
κών καταστάσεων έχουν αποκτήσει ολοέ-
να μεγαλύτερη σημασία. Πιστεύω λοιπόν, 
ότι ο εξωτερικός χώρος πρέπει να είναι 
ζωντανός και ζωτικός και να ενεργεί ως 
ένα συμβολικό πλαίσιο και ως σιωπηλή 
στήριξη προς τις αντιξοότητες του αναλυ-
τικού ζευγαριού στην εργασία όχι σύμφω-
να με προκαθορισμένους τρόπους, αλλά 
σύμφωνα με δημιουργικούς τρόπους. Γε-
νικά, οι χώροι των ευρωπαϊκών γραφείων 
είναι μικρότεροι σε σχέση με τους αμερι-
κανικούς αλλά και η απόσταση της πολυ-
θρόνας του αναλυτή από το ντιβάνι είναι 
μικρότερη καθώς και η απόσταση μεταξύ 
του βλέμματος του ασθενή από τους δια-
φόρους χώρους και τα επιπλωμένα μέρη 
του δωματίου, το οποίο παραπέμπει σε 
πρωτόγονο «καταφύγιο». Με καθαρά α-
ντιληπτικούς όρους, αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα μια διαφορετική ακρόαση και μια 
διαφορετική οπτική παρατήρηση, και κι-
ναισθησία σε σχέση με την εγγύτητα, τον 
διαχωρισμό, αλλά και σε σχέση με τα υλι-
κά, την ακουστική και τη φωτεινότητα, τα 
οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Διαφο-
ρετικά σχήματα δωματίου και υλικά αντα-
νακλώνται διαφορετικά. Ο ήχος είναι 
σκληρός ή απαλός, αντανακλάται ή απορ-
ροφάται, ανταποκρινόμενος στα διαφορε-
τικά χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα να α-
ναδεικνύονται διαφορετικά τα προβλήμα-
τα εγγύτητας, ασφάλειας, φόβου, παρου-
σίας ή η απουσία ήχων δίπλα από το δω-
μάτιο, ήχων που προέρχονται από τον 
δρόμο κάτω, φωνών στην αίθουσα αναμο-
νής. Η εμπειρία της οικειότητας στο ανα-
λυτικό δωμάτιο φαίνεται να ενισχύεται 
από την παρουσία ενός παραθύρου που 
σηματοδοτεί τη διάκριση μεταξύ του μη 
μετρήσιμου εξωτερικού και της οικειότη-

riferimento alle fasi pre-edipiche della 
vita mentale e alla cura degli stati 
psicotici, hanno assunto un’importanza 
sempre maggiore. Penso, quindi, che lo 
spazio esterno debba essere vivo e vitale 
e fare da cornice simbolica e da silente 
sostegno alle vicissitudini della coppia 
analitica al lavoro non secondo modalità 
predefinite, ma secondo modalità 
creative. Generalmente, gli spazi degli 
studi europei sono meno ampi di quelli 
americani, per cui la distanza della 
poltrona dell’analista dal lettino, su cui è 
sdraiato il paziente, è generalmente 
minore. Come minore è la distanza tra lo 
sguardo del paziente e le diverse parti 
arredate della stanza, che quindi, più 
facilmente rimanda al primitivo rifugio. 
Ne deriva proprio in termini puramente 
percettivi un diverso vicendevole 
ascolto e una diversa osservazione 
visiva, nonché una diversa cenestesi in 
relazione alla prossimità, alla 
separazione, ma anche in rapporto ai 
materiali, all’acustica e alla luce, di cui 
bisogna tenere conto. Differenti forme 
delle stanze e differenti materiali 
riverberano differentemente. Il suono è 
duro o dolce, riflesso o assorbito, in 
risposta alle diverse caratteristiche che, 
pertanto, costruiscono differentemente i 
problemi di prossimità, sicurezza, paura 
che la presenza o l’assenza di suoni 
adiacenti alla stanza stessa – suoni 
provenienti dalla via sottostante, voci 
nella sala d’attesa - possono 
determinare. Il vissuto di intimità nella 
stanza analitica sembra essere rinforzato 
dalla presenza di una finestra che segna 
la distinzione fra l’immisurabile 
dell’esterno della stanza e l’intimità 
dell’interno. Se Il vissuto di intimità può 
essere messo in questione a causa della 
distrazione che finestre troppo grandi 
possono provocare, la visione 
dell’orizzonte o di posti lontani 
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τας του εσωτερικού χώρου. Εάν η εμπει-
ρία οικειότητας ενδεχομένως αμφισβητη-
θεί λόγω της απόσπασης της προσοχής 
που μπορεί να προκαλέσουν πολύ μεγάλα 
παράθυρα, τότε η οπτική του ορίζοντα ή 
των απομακρυσμένων θέσεων εισάγει μια 
απτή αίσθηση του απείρου, ενώ η αίσθη-
ση κλεισίματος του εσωτερικού μας θυμί-
ζει τα πεπερασμένα και απτά. Η ποσότητα 
και, ακόμη περισσότερο, η ποιότητα του 
φυσικού φωτισμού μέσα στο δωμάτιο της 
ανάλυσης είναι πολύ σημαντική, καθώς τα 
πράγματα που βλέπουν τα μάτια και οι αι-
σθήσεις διεγείρονται από αρχιτεκτονικά 
θέματα και καθορίζονται από τις συνθή-
κες φωτός και σκίασης. Πιο συχνά, για 
παράδειγμα, τα αμερικανικά γραφεία φαί-
νεται να έχουν μεγαλύτερη φωτεινότητα 
από τα ευρωπαϊκά, λόγω όχι μόνο των με-
γάλων χώρων, αλλά και του μεγέθους των 
παραθύρων, των χρωμάτων των τοίχων 
και της χρήσης υλικών και του συνδυα-
σμού τους. Όλες αυτές οι πτυχές επηρεά-
ζουν την αντίληψη του φυσικού φωτός, η 
οποία μερικές φορές μπορεί να είναι υπερ-
βολικής οικειότητας και ιδιωτικότητας ή, 
αντίθετα, υπερβολικά αμυδρής, προκαλώ-
ντας άγχη απομόνωσης και στέρησης. Θυ-
μάμαι τα θετικά σχόλια ορισμένων ασθε-
νών όταν αντικατέστησα στο δωμάτιο της 
ανάλυσης το chaise longue του Le 
Corbusier, το οποίο λόγω του σχήματος 
του δημιουργούσε έλλειψη άνεσης και κι-
νητικότητας του σώματος, με ένα φαρδύ-
τερο και μαλακότερο ντιβάνι, το οποίο δι-
ευκόλυνε τη χαλάρωση και τις κινήσεις 
του σώματος και, ως εκ τούτου, τη δυνα-
τότητα να θυμόμαστε τα όνειρα και τις 
φαντασιώσεις. Άλλοι ασθενείς, ωστόσο, 
εκφράστηκαν με αρνητικούς όρους σχετι-
κά με την αλλαγή του ντιβανιού, καθώς η 
μεταβλητή κλίση του καθίσματος ευνοού-
σε την προσαρμογής του ύψους, έτσι ώστε 
θα μπορούσε επίσης να γίνει ένα είδος πο-
λυθρόνας, ενώ το παραδοσιακό ντιβάνι 
περιορίζει στην ύπτια θέση. Θυμάμαι, επί-

introduce un tangibile sentimento di 
infinito, mentre il senso di chiusura degli 
interni ci ricorda il finito e il tangibile. 
La quantità e, ancora di più, la qualità 
della luce naturale all’interno della 
stanza d’analisi è molto importante, in 
quanto le cose che gli occhi vedono e i 
sensi sentono in questioni di architettura 
sono determinate dalle condizioni di 
luce e di ombra. Più frequentemente, per 
esempio, gli studi americani sembrano 
possedere maggiore luminosità di quelli 
europei, per via non solo degli ampi 
spazi, ma anche della grandezza delle 
finestre, della tinteggiatura delle pareti e 
dell’uso dei materiali e della loro 
combinazione. Tutti questi aspetti 
incidono sulla percezione della luce 
naturale, che può talvolta essere 
eccessiva per il luogo dell’intimità e 
della privatezza o, all’opposto 
eccessivamente fioca, alimentando 
angosce di isolamento e di deprivazione. 
Ricordo i positivi commenti di alcuni 
pazienti quando ho sostituito nella 
stanza di analisi la chaise longue di Le 
Corbusier che determinava con la sua 
foggia una obiettiva costrizione spaziale 
con relativa mancanza di comodità e 
mobilità del corpo, con un lettino più 
ampio e più morbido, che facilitava il 
rilassamento e i movimenti corporei e, 
quindi, la possibilità di ricordare i sogni 
e di fantasticare. Altri pazienti, però, si 
sono espressi in termini negativi circa il 
cambiamento del lettino, in quanto la 
seduta a inclinazione variabile della 
chaise longue favoriva la possibilità di 
regolazione dell’altezza, per cui poteva 
anche diventare una sorta di poltrona, 
mentre il lettino tradizionale obbligava 
alla posizione distesa. Mi viene in mente 
anche il vissuto di provvisorietà e 
promiscuità di un paziente che, prima 
che da me, era stato da un analista che lo 
faceva sdraiare su un vero e proprio 
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σης, την εμπειρία της προχειρότητας και 
την αίσθηση της πολυμειξίας ενός ασθε-
νούς που, πριν από εμένα, ήταν σε έναν α-
ναλυτή που τον έβαζε να ξαπλώσει σε έ-
ναν πραγματικό καναπέ καθιστικού. Ο α-
σθενής φανταζόταν ότι σε αυτόν τον κα-
ναπέ ο αναλυτής του έπινε καφέ με τους 
καλεσμένους του και ότι, ως εκ τούτου, θα 
μπορούσε να πει ότι: «έβαζε το κεφάλι 
του όπου οι ξένοι έβαζαν τον κώλο τους», 
έτσι και σε αυτόν τον καναπέ, έγινε πραγ-
ματικότητα η επανάληψη μιας κατάστα-
σης πολυμειξίας και όχι ενός οικείου τό-
που μόνο για τον ίδιο και με μια καλά ορι-
σμένη λειτουργία. Πιστεύω, επίσης, ότι 
δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε για το δω-
μάτιο της ανάλυσης χωρίς να λάβουμε υ-
πόψη τους όμορους χώρους. Η ακολουθία 
άφιξης περιέχει πολλαπλά στάδια, λεπτά 
και ισχυρά στοιχεία που σηματοδοτούν 
την περιοχή και τη διαλεκτική μεταξύ του 
εσωτερικού και εξωτερικού. Το θυρωρείο 
του κτιρίου, η είσοδος, οι σκάλες, το α-
σανσέρ, το χωλ μπροστά στην πόρτα, ο 
προθάλαμος, η αίθουσα αναμονής, πιθα-
νώς οι τουαλέτες, είναι παραδείγματα της 
χωρικής αλληλουχίας που υπάρχει στο πέ-
ρασμα από τον δημόσιο χώρο στην ιδιωτι-
κότητα του σπιτιού και που επιτρέπουν τη 
δυνατότητα παιχνιδιού, την δεξιοτεχνική 
ταλάντωση μεταξύ των δύο διαστάσεων. 
Η είσοδος και έξοδος, η υποδοχή και η α-
ναχώρηση αποτελούν σημαντικό μέρος 
της αναλυτικής εμπειρίας. Τα όρια είναι 
σίγουρα φυσικά, αλλά μπορούν να ειδω-
θούν με διαφορετικούς τρόπους. Ορισμέ-
να είναι σαφώς ορατά, άλλα είναι αόρατα, 
άλλα υπονοούνται, αλλά αυτό δεν σημαί-
νει ότι δεν γίνονται αισθητά, τόσο σωμα-
τικά όσο και συναισθηματικά. Τα πραγμα-
τικά ή φανταστικά όρια του δωματίου α-
ναφέρονται, επίσης, σε επίπεδο χώρου 
στα πραγματικά ή φανταστικά όρια της 
σχέσης. Σίγουρα δεν έχω καμία πρόθεση 
να προτείνω ένα αρχιτεκτονικό μοντέλο 
δωματίου ανάλυσης και συνειδητοποιώ 

divano da salotto. Il paziente 
fantasticava che su quel divano il suo 
analista prendeva il caffè con i suoi 
ospiti e che, quindi, come ha avuto 
modo di dire: “poggiava la testa dove 
degli sconosciuti poggiavano il culo”, 
per cui da nessuna parte, tantomeno su 
quel divano, si realizzava la possibilità 
di un posto non promiscuo e tutto per 
lui, di un luogo intimo solamente suo e 
con una funzione ben individuata. 
Credo, inoltre, che non sia possibile 
parlare della stanza d’analisi senza 
prendere in considerazione gli spazi 
adiacenti. La sequenza dell’arrivo 
contiene soglie multiple, sottili e potenti 
elementi che segnano il territorio, e la 
dialettica tra interno ed esterno. La 
portineria del palazzo, il suo ingresso, le 
scale, l’ascensore, il pianerottolo davanti 
alla porta, l’anticamera, la sala 
d’aspetto, eventualmente i servizi 
igienici, sono esempi della sequenza 
spaziale attraversata prima di passare 
dallo spazio pubblico alla privatezza 
della casa e che permettono la 
possibilità di gioco, l’oscillazione 
virtuosa fra le due dimensioni. Entrare e 
uscire, l’accoglienza e il commiato sono 
una parte importante dell’esperienza 
analitica. I confini sono certamente 
fisici, ma possono essere dati in 
differenti modi. Alcuni sono 
chiaramente visibili, altri sono invisibili, 
altri ancora sono implicitamente 
suggeriti, ma non per questo non sono 
ferocemente avvertiti, sia fisicamente 
che emozionalmente. I confini reali o 
immaginari della stanza rimandano 
anche spazialmente ai confini reali o 
immaginari della relazione. Certamente 
non ho alcuna intenzione di proporre un 
modello architettonico di stanza 
d’analisi e mi rendo conto che si possa 
correre il rischio che eccessive 
semplificazioni mettano in secondo 
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ότι υπάρχει κίνδυνος, υπερβολικές απλο-
ποιήσεις να επισκιάσουν την πρωτοτυπία, 
τη μοναδικότητα κάθε δωματίου ανάλυ-
σης, καθώς και την απαρτίωση των χώρων 
και αντιληπτικών δεδομένων με τον εσω-
τερικό κόσμο του ασθενούς και την ιδιαι-
τερότητα αυτής της σχέσης αναλυτή και 
αναλυόμενου. Ωστόσο, φαίνεται χρήσιμο 
να επισημανθούν οι ιστορικές πτυχές (τα 
δωμάτια της ανάλυσης βρίσκονται πιο συ-
χνά μέσα στα σπίτια των αναλυτών στην 
Ευρώπη απ’ ότι στην Αμερική), γεωγραφι-
κές (στην Αμερική, σε σύγκριση με την 
Ευρώπη, η έκταση των εξωτερικών χώ-
ρων είναι μεγαλύτερη, η πυκνότητα του 
πληθυσμού είναι χαμηλότερη κατά συνέ-
πεια οι χώροι διαβίωσης να είναι μεγαλύ-
τεροι), αρχιτεκτονικές (η σημασία που δί-
νεται ιστορικά στη φωτεινότητα των αμε-
ρικανικών εσωτερικών χώρων είναι μεγα-
λύτερη, οι οποίοι ωστόσο παρουσιάζουν 
χαμηλότερα ταβάνια, κατά κάποιο τρόπο 
πιθανόν πιο ασφυκτικά, ενώ οι εσωτερικοί 
ευρωπαϊκοί, επίσης λόγω της ηλικίας 
τους, και επομένως της ιστορικής ανάγκης 
να έχουν μειωμένους χώρους και μειωμέ-
νες επικοινωνίες με το εξωτερικό χώρο για 
τη διατήρηση της θερμότητας, είναι συ-
χνότερα λιγότερο φωτεινοί, παρά το γεγο-
νός ότι το ύψος των δωματίων είναι γενικά 
υψηλότερο), κοινωνιολογικές (αύξηση 
της επαγγελματικοποίησης της ψυχαναλυ-
τικής δραστηριότητας με τη σχετική εμ-
φάνιση διαφόρων διπλωμάτων ως τρό-
παια, επαρκής σεβασμός για τις ιατρικές 
σπουδές, κ.λπ.), και τεχνικές (οι διαφορε-
τικές ψυχαναλυτικές θεωρίες). Όλες αυτές 
οι πτυχές μπορούν να παίξουν με έναν μη 
ουδέτερο τρόπο στη σύνταξη του σκηνι-
κού και συνεπώς στην δομή, στην εμπει-
ρία και στην ερμηνεία των κινήσεων με-
ταβίβασης και αντιμεταβίβασης. Η γνώση 
και εμβάθυνση της επίπτωσης των αρχιτε-
κτονικών πτυχών των δωματίων της ανά-
λυσης στη δυναμική της αναλυτικής σχέ-
σης ευνοεί μια λιγότερο ιδεολογική και 

piano l’originalità, l’unicità di ciascuna 
stanza di analisi, così come 
l’integrazione dei dati spaziali e 
percettivi con il mondo interno del 
paziente e la specificità di quella 
relazione analizzando-analista. Mi 
sembra utile però evidenziare gli aspetti 
storici (le stanze di analisi sono più 
frequentemente all’interno delle 
abitazioni degli analisti in Europa 
rispetto all’America), geografici (in 
America, rispetto all’Europa, è 
maggiore la vastità degli spazi esterni ed 
è minore la densità della popolazione e 
conseguentemente è maggiore 
l’ampiezza degli spazi abitativi), 
architettonici (è maggiore l’importanza 
data storicamente alla luminosità degli 
interni americani, che però presentano 
soffitti più bassi, in un certo senso 
potenzialmente più oppressivi, mentre 
gli interni europei, anche a causa della 
loro vetustà, e quindi della storica 
necessità di avere spazi ridotti e ridotte 
comunicazioni con l’esterno per 
conservare il calore, sono più 
frequentemente meno luminosi, 
nonostante l’altezza delle stanze sia 
generalmente maggiore), sociologici 
(l’incremento della 
professionalizzazione dell’attività 
psicoanalitica con la relativa esibizione 
dei vari diplomi come trofei, il rispetto 
di standard minimi per gli studi medici, 
ecc.), e tecnici (le differenti 
teorizzazioni psicoanalitiche). Tutti 
questi aspetti possono entrare in gioco in 
modo non neutrale nella costituzione del 
setting e quindi, nella costituzione, nel 
vissuto e nell’interpretazione dei 
movimenti transferali e 
controtransferali. Conoscere e 
approfondire l’impatto degli aspetti 
architettonici e di arredo delle stanze di 
analisi sulle dinamiche della relazione 
analitica, favorisce una valutazione del 
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πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση του περιβάλ-
λοντος στα διάφορα στοιχεία του.

ΔΜ: Cosimo, ζούμε σε μια ιστορική 
φάση στην οποία η περιβαλλοντική έ-
κτακτη κατάσταση μετατρέπεται όχι σε 
ένα από τα προβλήματα αλλά το κεντρι-
κό πρόβλημα για την επιβίωση του αν-
θρώπινου είδους. Στο βιβλίο σου «Το α-
συνείδητο και το περιβάλλον. Ψυχανάλυ-
ση και Οικολογία»10 μπορούμε να αντι-
ληφθούμε την ένταση του ενδιαφέροντός 
σου για την προστασία του περιβάλλο-
ντος, ειδικά για τις επιπτώσεις της κλι-
ματικής αλλαγής και γενικότερα των οι-
κολογικών καταστροφών που προκλήθη-
καν από τον άνθρωπο στην Ανθρωπόκαι-
νο (Antropocene) εποχή για τους μηχανι-
σμούς που εμποδίζουν την συνειδητοποί-
ηση των ευθυνών μας και για την επεί-
γουσα ανάγκη αλλαγών στον τρόπο ζω-
ής μας. Πώς πιστεύεις ότι η ψυχανάλυ-
ση μπορεί να είναι ένα χρήσιμο θεωρη-
τικό και κλινικό εργαλείο για την αντιμε-
τώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων για 
το συμφέρον όλων μας;

CS: Είμαστε περιτριγυρισμένοι από το 
περιβάλλον, αναπνέουμε το περιβάλλον, 
εξαρτιόμαστε από το περιβάλλον, αλλά 
ταυτόχρονα το διατηρούμε μέσα μας, στην 
ψυχή μας, στα όνειρά μας, στις συγκρού-
σεις μας, στις ανησυχίες μας, στους φό-
βους μας. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, η 
ψυχανάλυση δεν πρέπει να θεωρείται πο-
λυτέλεια αλλά πολύτιμος πόρος που πρέ-
πει να αξιοποιηθεί επαρκώς για να εμβα-
θύνει τη μελέτη των ατομικών και κοινο-
τικών αμυντικών μηχανισμών σε σχέση 
με την επίγνωση των σημερινών σοβαρών 
οικολογικών προβλημάτων, περιβαλλο-
ντικών καταστροφών και προκλήσεων με 
τις οποίες θα πρέπει να αναμετρηθούμε. Η 
ψυχανάλυση δεν μπορεί να δώσει προκα-

10 Schinaia C. L’ inconscio e l’ ambiente. 
Psicoanalisi ed Ecologia, Alpes 2020

setting meno ideologica e più integrata 
nelle sue diverse componenti.

DM: Cosimo, stiamo vivendo in 
una fase storica in cui l’emergenza 
ambientale sta diventando non un 
problema fra gli altri, ma il problema 
centrale per la sopravvivenza 
della specie umana. Nel tuo 
libro “L’Inconscio e l’ambiente. 
Psicoanalisi e ecologia” si avverte 
l’intensità del tuo interesse per 
la protezione dell’ambiente, 
specialmente per gli effetti dei 
cambiamenti climatici e più in 
generale dei disastri ecologici causati 
dall’uomo nell’era dell’Antropocene 
e per i meccanismi che ci difendono 
dalla presa di coscienza delle nostre 
responsabilità e dell’urgenza dei 
cambiamenti dei nostri stili di vita. 
In che modo pensi che la psicoanalisi 
possa essere uno strumento teorico e 
clinico utile per affrontare in termini 
più vantaggiosi per le donne e gli 
uomini le tematiche ambientali?

CS: Noi siamo circondati 
dall’ambiente, respiriamo l’ambiente, 
dipendiamo dall’ambiente, ma al 
tempo stesso lo teniamo dentro di 
noi, nelle nostre menti, nei nostri 
sogni, nei nostri conflitti, nelle nostre 
angosce, nelle nostre paure. Proprio 
per questo la psicoanalisi non va 
considerata un lusso, ma una preziosa 
risorsa da sfruttare adeguatamente per 
approfondire lo studio dei meccanismi 
di difesa individuali e comunitari nei 
confronti della presa di coscienza dei 
gravi problemi ecologici dell’oggi, 
delle catastrofi ambientali e delle 
sfide con cui ci dobbiamo misurare. 
La psicoanalisi non può dare risposte 
preconfezionate e consolatorie a 
problematiche così complesse, che 
implicano sguardi e decisioni di ordine 
politico, economico, sociale, ma può 
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aiutarci a riflettere sulle domande 
che vengono poste dagli individui e 
dalle comunità, evitando scorciatoie 
semplicistiche e rassicuranti. Oggi gli 
psicoanalisti, pur riferendosi a una 
cultura psicoanalitica ancorata nella 
tradizione, devono essere capaci di 
una grande apertura mentale per far 
fronte alle nuove realtà psicosociali 
e approfondire lo studio dei nuovi 
disagi della civiltà, delle nuove 
declinazioni della sofferenza psichica 
in rapporto alla disintegrazione delle 
strutture identitarie tradizionali, dei 
garanti metapsichici quali li abbiamo 
conosciuti fino ad oggi. Non si tratta 
certamente di riproporre il vecchio 
concetto di psicoanalisi applicata, 
cioè la spiegazione e interpretazione 
soggettiva, astorica, sostanzialmente 
riduzionistica e patologizzante, 
dell’interprete (tra l’altro senza 
alcuna possibilità di conferma 
o di rifiuto) della realtà esterna, 
riportandola al lavoro inconscio e 
alla sua decifrazione, senza tenere 
conto della molteplicità dei suoi 
significati, ma di proporre quella 
che Lacan definisce psicoanalisi 
implicata, capace quindi, insieme agli 
altri saperi, di capire e immaginare 
quale umanità stiamo costruendo. 
Bion (1973) scrive che siamo a 
uno stadio abbastanza avanzato 
per renderci conto dell’ampiezza 
dei nostri problemi, ma non così 
avanzato da sapere come risolverli. 
Le informazioni scientifiche a nostra 
disposizione sono sufficientemente 
chiare e precise per consentirci di 
posare uno sguardo non distrattamente 
sorpreso, ma consapevolmente 
maturo sugli effetti dell’Antropocene 
sul nostro pianeta. Oggi possiamo 
affermare di avere elementi di 
conoscenza più che sufficienti per 

τασκευασμένες και παρηγορητικές απα-
ντήσεις σε τόσο περίπλοκα προβλήματα 
που περιλαμβάνουν θεωρήσεις και αποφά-
σεις σε επίπεδο πολιτικό, οικονομικό, κοι-
νωνικό, αλλά μπορεί να μας βοηθήσει να 
προβληματιστούμε σχετικά με τα ερωτή-
ματα που τίθενται από άτομα και κοινότη-
τες, αποφεύγοντας απλοϊκές και καθησυ-
χαστικές συντομεύσεις. Σήμερα, οι ψυχα-
ναλυτές, ενώ αναφέρονται σε μια ψυχανα-
λυτική κουλτούρα που είναι «αγκυροβο-
λημένη» στην παράδοση, πρέπει να είναι 
ικανοί για ένα μεγάλο διανοητικό άνοιγ-
μα για να αντιμετωπίσουν τις νέες ψυχο-
κοινωνικές πραγματικότητες και να εμβα-
θύνουν στη μελέτη των νέων δυσλειτουρ-
γιών του πολιτισμού, στις νέες αποκλίσεις 
των ψυχικών παθήσεων σε σχέση με την 
αποδόμηση παραδοσιακών δομών ταυτό-
τητας, των μεταψυχικών εγγυητών, όπως 
τους γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Σίγουρα 
δεν πρόκειται για επαναπροσδιορισμό της 
παλιάς έννοιας της εφαρμοσμένης ψυχα-
νάλυσης, δηλαδή της υποκειμενικής, μη-ι-
στορικής, ουσιαστικά αναγωγικής εξήγη-
σης και ερμηνείας (μεταξύ άλλων χωρίς 
πιθανότητα επιβεβαίωσης ή απόρριψης) 
της εξωτερικής πραγματικότητας. Το με-
γάλο διανοητικό άνοιγμα λαμβάνει υπόψη 
την εργασία του ασυνειδήτου και την απο-
κρυπτογράφησή του χωρίς την πολλαπλό-
τητα των εννοιών του, αλλά προτείνει αυ-
τό που ο Lacan ορίζει ως υπονοούμενη ψυ-
χανάλυση (psicoanalisi implicata), ικανό 
επομένως, μαζί με άλλες γνώσεις, να κα-
τανοήσει και να φανταστεί τι ανθρωπότη-
τα χτίζουμε. Ο Bion (1973) γράφει ότι εί-
μαστε σε αρκετά προχωρημένο στάδιο για 
να συνειδητοποιήσουμε την έκταση των 
προβλημάτων μας, αλλά όχι τόσο προχω-
ρημένοι ώστε να γνωρίζουμε πώς να τα 
λύσουμε. Οι επιστημονικές πληροφορίες, 
που έχουμε στη διάθεσή μας είναι αρκετά 
σαφείς και ακριβείς ώστε να μην επιτρέ-
πεται να έχουμε ένα αφηρημένο, έκπληκτο 
βλέμμα, αλλά να έχουμε συνειδητά ώριμη 
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rappresentarci correttamente gli 
effetti corrosivi che l’attuale sistema 
di sviluppo e la conseguente incuria 
ambientale producono, inducendo 
il non riconoscimento della nostra 
dipendenza dalla fecondità della 
biosfera, ma anche molti elementi 
conoscitivi sufficientemente validi 
per analizzare le nostre ambiguità 
emotive. In un’ottica di etica 
ecologica, dobbiamo guardare 
con occhi limpidamente allarmati, 
non ingenuamente ottimistici o 
irresponsabilmente indifferenti, al 
consumo illimitato delle risorse del 
pianeta, sconsideratamente ritenute 
inesauribili. L’uomo ha bisogno della 
Terra, che ha bisogno dell’uomo 
che, a sua volta, deve essere aperto 
all’interscambio e alla cooperazione 
con gli altri elementi dell’ecosistema 
culturale e biologico, accettando i 
suoi limiti. A causa dell’epidemia 
da coronavirus in Cina, le misure 
adottate per contenere la diffusione 
virale hanno favorito una notevole 
riduzione del consumo di carbone 
che, insieme alla drastica diminuzione 
dei voli aerei, ha comportato 
conseguentemente l’abbassamento 
dei livelli di emissione di CO2. Lo 
stesso è avvenuto poi nei Paesi in cui 
vi soni state drastiche riduzioni della 
produzione industriale e del traffico 
automobilistico e aereo. Questo 
dato, pur all’interno di un quadro di 
crisi, dimostra il potere di un’azione 
collettiva sulle emissioni di CO2 e, 
quindi, può essere considerato un 
esperimento della realistica capacità di 
contrasto alla crisi climatica. È bastato 
un periodo di pochi mesi (in termini 
cosmici meno di un istante) perché 
tutto l’ecosistema abbia potuto trarre 
beneficio dalla stasi a cui gli esseri 
umani sono stati obbligati. Le acque 

ματιά στις επιπτώσεις του Ανθρωπόκαινου 
στον πλανήτη μας. Σήμερα μπορούμε να 
ισχυριστούμε, ότι γνωρίζουμε αρκετά για 
να προσεγγίσουμε σωστά τις διαβρωτικές 
επιπτώσεις που παράγει το τρέχον σύστη-
μα ανάπτυξης και η επακόλουθη περιβαλ-
λοντική παραμέληση, προκαλώντας τη μη 
αναγνώριση της εξάρτησής μας από τη γο-
νιμότητα της βιόσφαιρας, αλλά υπάρχουν 
και πολλά επαρκή και έγκυρα γνωστικά 
στοιχεία για να αναλύσουμε τις συναισθη-
ματικές μας αμφισημίες. 

Όσον αφορά στην οικολογική ηθική, 
πρέπει να κοιτάξουμε με καθαρό και ανή-
συχο βλέμμα, όχι αφελώς αισιόδοξο ή α-
νεύθυνα αδιάφορο, την απεριόριστη κατα-
νάλωση των πόρων του πλανήτη, που α-
περίσκεπτα θεωρήθηκαν ανεξάντλητοι. Ο 
άνθρωπος χρειάζεται τη Γη, η οποία χρει-
άζεται τον άνθρωπο, ο οποίος, με τη σει-
ρά του πρέπει να είναι ανοιχτός για ανταλ-
λαγή και συνεργασία με τα άλλα στοιχεία 
του πολιτιστικού και βιολογικού οικοσυ-
στήματος, αποδεχόμενος τα όριά του. Λό-
γω της επιδημίας του κορονοϊού στην Κί-
να, τα μέτρα που ελήφθησαν για τον πε-
ριορισμό της ιογενούς εξάπλωσης ευνόη-
σαν τη σημαντική μείωση της κατανάλω-
σης άνθρακα, η οποία μαζί με τη δραστι-
κή μείωση των αεροπορικών πτήσεων, ο-
δήγησε κατά συνέπεια στη μείωση των ε-
πιπέδων εκπομπών CO2. Το ίδιο συνέβη 
και στις χώρες όπου σημειώθηκαν δραστι-
κές μειώσεις στη βιομηχανική παραγωγή 
και στην κυκλοφορία αυτοκινήτων και α-
εροπλάνων. Αυτά τα δεδομένα, ακόμη και 
σε ένα πλαίσιο κρίσης, καταδεικνύουν τη 
δύναμη της συλλογικής δράσης για τις εκ-
πομπές CO2 και, ως εκ τούτου, μπορούν 
να θεωρηθούν ένα πείραμα στη ρεαλιστι-
κή ικανότητα καταπολέμησης της κλιμα-
τικής κρίσης. Ήταν αρκετή μια περίοδος 
μερικών μηνών (σε κοσμικούς όρους λιγό-
τερο από μία στιγμή) για να επωφεληθεί 
ολόκληρο το οικοσύστημα από τη στάση 
την οποία αναγκαστικά οι άνθρωποι ακο-
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dei mari e dei fiumi sono diventate 
più trasparenti; il cielo ha pian piano 
perso il grigiume che lo caratterizzava, 
ritornando azzurro; abbiamo visto 
nelle nostre città animali, che mai 
avremmo pensato, girovagare nelle 
strade senza automobili. Vale la 
pena valorizzare questi risultati 
ambientali, creando a tutti i livelli 
una transizione ecologica, in cui la 
biodiversità sia protetta, le energie 
rinnovabili siano più incentivate a 
scapito dell’utilizzo dei combustibili 
fossili, mettendo in atto meccanismi di 
produzione meno nocivi e inquinanti 
rispetto al passato. Bisogna costruire 
il futuro dei nostri figli e nipoti, 
evitando che modalità denegatorie, 
fossilizzazioni e incistamenti, oggi 
ampiamente presenti nello psichico, 
possano depositarsi e riprodursi 
nello psichico delle generazioni 
future, riproducendo i gravi danni 
che infliggiamo all’ambiente, come 
un’ipoteca dell’antenato nei confronti 
della discendenza. Come fare fronte 
alla netta contraddizione tra, da una 
parte, le immagini del progresso, 
dell’inesauribile, dello sviluppo 
illimitato che si è eretto a modello 
non oltrepassabile e, dall’altra, le 
carestie e le informazioni sul clima 
che drammaticamente ci piovono 
addosso? Come raccapezzarci tra 
immagini e informazioni così in 
conflitto tra loro? Com’è possibile 
che l’umanità sappia che il suo modo 
di vivere la mette in pericolo senza 
essere capace di modificare tale 
sistema di vita in relazione al pericolo 
che la minaccia? Un individuo che 
adottasse un tale comportamento 
sarebbe considerato folle o 
suicida. Quanto è intrisa di intensa 
conflittualità la condizione umana! 
Sterminiamo altre specie viventi e poi 

λούθησαν. Κατά συνέπεια τα νερά των θα-
λασσών και των ποταμών έχουν γίνει πιο 
διαφανή, ο ουρανός έχει χάσει σταδιακά 
το γκρίζο που τον χαρακτήριζε, επιστρέ-
φοντας στο μπλε. Έχουμε δει στις πόλεις 
μας ζώα, τα οποία δεν θα σκεφτόμασταν 
ποτέ, να περιφέρονται στους δρόμους χω-
ρίς αυτοκίνητα. Αξίζει να βελτιωθούν αυ-
τά τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα, δη-
μιουργώντας μια οικολογική μετάβαση 
σε όλα τα επίπεδα, όπου θα προστατεύε-
ται η βιοποικιλότητα, οι ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας θα υπερτερούν της χρήσης 
ορυκτών καυσίμων, δημιουργώντας λιγό-
τερο επιβλαβείς μηχανισμούς παραγωγής 
και ρύπους από ό,τι στο παρελθόν. Πρέπει 
να οικοδομήσουμε το μέλλον των παιδιών 
και των εγγονιών μας, αποφεύγοντας το να 
μπορούν να εγκατασταθούν και να αναπα-
ραχθούν στο ψυχικό των μελλοντικών γε-
νεών, οι εκφυλισμοί, οι απολιθώσεις και ε-
γκλεισμοί, που σήμερα είναι ευρέως παρό-
ντες στο ψυχικό, αναπαράγοντας τη σοβα-
ρή ζημία που προκαλούμε στο περιβάλλον 
ως υποθήκη του προγόνου σε σχέση με τον 
απόγονο. Πώς να αντιμετωπίσουμε τη σα-
φή αντίφαση μεταξύ, αφενός, των εικόνων 
της ανεξάντλητης προόδου, της απεριό-
ριστης ανάπτυξης που έχει δημιουργηθεί 
ως μοντέλο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί 
και αφετέρου, των ελλείψεων και πληρο-
φοριών σχετικά με το κλίμα που δραματι-
κά «πέφτουν στο κεφάλι μας»; Πώς μπο-
ρούμε να βρούμε τον δρόμο μας μέσα από 
εικόνες και πληροφορίες που έρχονται σε 
σύγκρουση μεταξύ τους; Πώς είναι δυνα-
τόν η ανθρωπότητα να γνωρίζει ότι ο τρό-
πος ζωής της τη θέτει σε κίνδυνο χωρίς να 
μπορεί να αλλάξει αυτόν τον τρόπο ζω-
ής σε σχέση με τον κίνδυνο που την απει-
λεί; Ένα άτομο που υιοθετεί μια τέτοια συ-
μπεριφορά θα ήταν παράλογο ή αυτοκτο-
νικό. Πόσο εμποτισμένη στην έντονη σύ-
γκρουση είναι η ανθρώπινη κατάσταση! 
Εξολοθρεύουμε άλλα ζώντα είδη και με-
τά δουλεύουμε σκληρά για να τα προστα-
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ci affanniamo per salvaguardarle dalle 
estinzioni; distruggiamo l’ecosistema 
e diamo l’allarme per salvare il 
pianeta; costruiamo abitazioni fragili 
in zone sismiche e, quando viene un 
terremoto, scopriamo virtù eroiche, 
rischiando la nostra vita per tentare di 
salvarne anche una sola dalle macerie. 
In “I sommersi e i salvati” (1986), 
Primo Levi identifica quella zona 
grigia dell’umano in cui coesistono 
spinte emotive, affettive, etiche 
di diverso ordine, fra loro anche 
conflittuali, di cui bisogna tenere 
conto soprattutto nelle situazioni 
catastrofiche. Uno dei primi ad 
esplorare questa zona grigia, mettendo 
in risalto le nostre difese patologiche 
è stato lo psicoanalista americano 
Harold Searles che, negli anni in cui 
incombeva la minaccia atomica e la 
paura della distruzione del pianeta, 
ha dato senso e valore all’ambiente 
“non umano”, all’habitat quotidiano, 
amplificando le intuizioni di Donald 
Winnicott a proposito della fusione 
del bambino con la madre (ambiente 
umano) e del “set-up uomo ambiente”. 
Il mondo vegetale, gli animali, 
le strutture architettoniche degli 
ambienti domestici ed extradomestici, 
le suppellettili, l’arredo, giocano 
un ruolo altrettanto determinante 
dell’ambiente affettivo e del milieu 
sociale per la formazione psichica, 
soprattutto nell’infanzia. Searles 
ha inoltre affermato che l’apatia 
generalizzata che si può osservare 
nel genere umano in relazione alla 
crisi ecologica si basa largamente 
su difese dell’io inconsce contro 
angosce di vario genere e che si 
manifestano a vari livelli in relazione 
allo sviluppo dell’io degli individui. 
Il nostro rapporto con l’ambiente è 
intriso di ambivalenza e distruttività, 

τεύσουμε από εξαφάνιση, καταστρέφουμε 
το οικοσύστημα και δίνουμε τον συναγερ-
μό για να σώσουμε τον πλανήτη, χτίζουμε 
εύθραυστα σπίτια σε σεισμικές περιοχές 
και όταν έρχεται ένας σεισμός, ανακαλύ-
πτουμε ηρωικές αρετές, διακινδυνεύοντας 
τη ζωή μας για να προσπαθήσουμε να σώ-
σουμε έστω και κάτι από τα ερείπια. Στο 
«Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώ-
θηκαν» (1986), ο Primo Levi προσδιορί-
ζει αυτή τη γκρίζα περιοχή του ανθρώπου, 
στην οποία συνυπάρχουν συναισθηματι-
κές, ηθικές παρορμήσεις διαφορετικών ει-
δών, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρου-
σης μεταξύ τους, η οποία πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ειδικά σε καταστροφικές καταστά-
σεις. Ένας από τους πρώτους που εξερεύ-
νησαν αυτήν την γκρίζα περιοχή, επιση-
μαίνοντας τις παθολογικές μας άμυνες ή-
ταν ο Αμερικανός ψυχαναλυτής Harold 
Searles, ο οποίος, στα χρόνια που ξεπρό-
βαλε η ατομική απειλή και ο φόβος για 
την καταστροφή του πλανήτη, έδωσε νό-
ημα και αξία στο «μη ανθρώπινο περιβάλ-
λον», στον καθημερινό βιότοπο, διευρύνο-
ντας τις επινοήσεις του Donald Winnicott 
σχετικά με την συμβίωση του παιδιού με 
τη μητέρα (ανθρώπινο περιβάλλον) και 
του «set-up ανθρώπου-περιβάλλοντος ». Ο 
φυτικός κόσμος, τα ζώα, οι αρχιτεκτονικές 
δομές του οικιακού και μη περιβάλλοντος, 
τα έπιπλα, διαδραματίζουν εξίσου κρίσι-
μο ρόλο στο συναισθηματικό και κοινωνι-
κό περιβάλλον σε ότι αφορά στη ψυχική 
διαμόρφωση, ειδικά στην παιδική ηλικία. 
Ο Searles, δήλωσε, επίσης ότι η γενικευ-
μένη απάθεια που μπορεί να παρατηρηθεί 
στην ανθρωπότητα σε σχέση με την οικο-
λογική κρίση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό 
σε ασυνείδητες άμυνες του Εγώ ενάντια σε 
άγχη διαφόρων ειδών και που εκδηλώνο-
νται σε διάφορα επίπεδα σε σχέση με την 
ανάπτυξη του Εγώ των ατόμων. Η σχέση 
μας με το περιβάλλον είναι γεμάτη αμφι-
θυμία και καταστροφικότητα, και οι άμυ-
νες του Εγώ ταλαντεύονται μεταξύ εξάρ-
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e le difese dell’io oscillano tra 
dipendenza e controllo, sottomissione 
e sfruttamento, invidia e gratitudine. 
Dopo Searles, bisognerà attendere 
gli anni duemila, dopo un silenzio 
colpevolmente lungo, interrotto solo 
da qualche voce isolata, per una 
ripresa delle riflessioni psicoanalitiche 
sul rapporto uomo-ambiente con 
Sally Weintrobe, Joseph Dodds, 
Renne Lerzman, Luc Magnenat e il 
sottoscritto.

Provo a tratteggiare le caratteristiche 
di alcune delle difese, delle differenti 
forme di rifiuto che entrano in 
gioco quando ci confrontiamo con 
l’emergenza climatica: la negazione, il 
diniego e il negazionismo. Ognuna di 
queste forme implica in modo radicale 
effetti differenti:

a) La negazione comporta 
l’affermazione che qualcosa “non 
c’è veramente”, quando invece è 
vero che c’è e ci aiuta a difenderci 
dall’angoscia e dalla perdita. È una 
modalità di rifiuto che si costituisce 
come il primo stadio transitorio del 
lutto nell’accettazione di una realtà 
dolorosa, difficile da sopportare. 
L’individuo dice no alla realtà, ma 
non la distorce. L’individuo può 
cominciare a dire “non è vero”, quindi, 
seppure con stizza, accetta che sia 
vero, per poi finalmente cominciare a 
sentire pena e accettazione.

b) Il diniego presenta un 
problema più serio, in quanto 
contemporaneamente sappiamo e 
non sappiamo. Da un lato la realtà è 
conosciuta e accettata; dall’altro, con 
una sorta di alchimia psicologica, il suo 
significato è fortemente minimizzato. 
Un occhio aperto e un occhio chiuso. 
Nel tempo questa modalità difensiva 
risulta particolarmente pericolosa e 
intrattabile perché le nostre difese 

τησης και ελέγχου, υποταγής και εκμετάλ-
λευσης, φθόνου και ευγνωμοσύνης. Μετά 
τον Searles, έπρεπε να περιμένουμε μέχρι 
τη δεκαετία του 2000, μετά από μια μακρά 
σιωπή, με εξαίρεση μόνο από μερικές α-
πομονωμένες φωνές, υπήρξε αναζοπύρω-
ση των ψυχαναλυτικών προβληματισμών 
σχετικά με τη σχέση ανθρώπου-περιβάλ-
λοντος με τους Sally Weintrobe, Joseph 
Dodds, Renne Lerzman, Luc Magnenat 
και εμένα. 

Θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω τα 
χαρακτηριστικά ορισμένων αμυντικών 
μηχανισμών, των διαφορετικών μορφών 
άρνησης που ενεργοποιούνται όταν είμα-
στε αντιμέτωποι με την κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης για το κλίμα: την άρνηση, 
την διάψευση και τον αρνητισμό. Καθε-
μία από αυτές τις μορφές συνεπάγεται ρι-
ζικά διαφορετικά αποτελέσματα:

α) η άρνηση περιλαμβάνει τον ισχυ-
ρισμό ότι κάτι «δεν είναι πραγματικά ε-
κεί», ενώ αντίθετα είναι αλήθεια ότι υ-
πάρχει και μας βοηθά να αμυνθούμε από 
την αγωνία και την απώλεια. Είναι ένας 
τρόπος απόρριψης που αποτελεί το πρώ-
το μεταβατικό στάδιο του πένθους στην 
αποδοχή μιας επώδυνης πραγματικότη-
τας, που είναι δύσκολο να γίνει ανεκτή. 
Το άτομο λέει όχι στην πραγματικότητα, 
αλλά δεν την παραμορφώνει. Το άτομο 
μπορεί να αρχίσει να λέει «δεν είναι αλή-
θεια», επομένως, αν και θυμωμένο, απο-
δέχεται ότι είναι αλήθεια, και τελικά αρ-
χίζει να αισθάνεται πόνο και αποδοχή.

β) η διάψευση παρουσιάζει ένα πιο 
σοβαρό πρόβλημα, διότι γνωρίζουμε και 
δεν γνωρίζουμε ταυτόχρονα. Από τη μία 
πλευρά, η πραγματικότητα είναι γνωστή 
και αποδεκτή, από την άλλη πλευρά, με 
ένα είδος ψυχολογικής αλχημείας, το νό-
ημά της ελαχιστοποιείται έντονα, ένα μά-
τι ανοιχτό και ένα μάτι κλειστό. Με την 
πάροδο του χρόνου, αυτός ο αμυντικός 
τρόπος γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνος και 
αβάσιμος, επειδή οι άμυνές μας τείνουν 
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tendono a diventare sempre più rigide 
e radicate in relazione al montare 
delle angosce. Poniamo noi stessi in 
un una realtà alternativa per tenere a 
bada le crescenti emozioni negative 
e inconsciamente attacchiamo 
perversamente il significato razionale, 
proponendo una sorta di anti-significato.

c) Il negazionismo è facilmente 
riconoscibile e consiste nella diffusione 
intenzionale della disinformazione 
per interessi politici, ideologici o 
commerciali. È una modalità difensiva 
organizzata e pianificata in termini 
grandemente cinici, se non perversi, 
e la ritroviamo nelle campagne 
politiche o nelle schede esplicative 
che promuovono un prodotto, 
riducendo il valore o mettendo tout 
court in discussione le stesse scoperte 
scientifiche in tema di cambiamento 
climatico. Lo scetticismo perversamente 
porta prima alla semplificazione dei 
problemi, quindi, a un relativismo 
riduzionistico, per terminare con il 
vero e proprio negazionismo climatico, 
che impudentemente ribalta la verità 
e trasforma le fondate rilevazioni 
scientifiche in supposizioni non 
provate, in fantasiose congetture. Resta 
necessario evitare di mettere insieme 
le difese dell’individuo comunque esse 
si manifestino, che fanno parte della 
natura umana e sono il prodotto di 
migliaia di anni di storia della civiltà 
e determinano una responsabilità 
limitata e circoscritta, e il negazionismo 
che potrebbe definirsi come la 
modalità ideologicamente perversa 
di utilizzare difese quali la negazione 
e il diniego. Esso è organizzato dalle 
lobbies che propugnano attivamente 
la colonizzazione della biosfera e 
propagandano il consumismo, e che 
è perfettamente spiegabile con i meri 
interessi economici.

να γίνονται όλο και πιο άκαμπτες και ρι-
ζωμένες σε σχέση με την αύξηση των α-
νησυχιών. Βάζουμε τους εαυτούς μας σε 
μια εναλλακτική πραγματικότητα για να 
συνεχίσουμε να αυξάνουμε τα αρνητι-
κά συναισθήματα και για να προσβάλου-
με με στρεβλό και ασυνείδητο τρόπο, το 
ορθολογικό νόημα της, προτείνοντας ένα 
είδος αντι-νοήματος.

γ) ο αρνητισμός είναι εύκολα αναγνω-
ρίσιμος και συνίσταται στη σκόπιμη διά-
δοση παραπληροφόρησης για πολιτικά, ι-
δεολογικά ή εμπορικά συμφέροντα. Είναι 
ένας αμυντικός τρόπος που οργανώνεται 
και σχεδιάζεται με πολύ κυνικούς, αν όχι 
διαστροφικούς όρους, και το βρίσκουμε 
σε πολιτικές εκστρατείες ή ενημερωτικά 
φυλλάδια που προωθούν ένα προϊόν, μει-
ώνοντας την αξία ή αμφισβητώντας τις ε-
πιστημονικές ανακαλύψεις σχετικά με το 
θέμα της αλλαγής του κλίματος. Ο δια-
στροφικός σκεπτικισμός οδηγεί πρώτα 
στην απλοποίηση των προβλημάτων, στη 
συνέχεια σε έναν αναγωγικό μηδενισμό, 
και οδεύει τελικά σε ένα πραγματικό κλι-
ματικό αρνητισμό, που ανατρέπει την α-
λήθεια αμετάκλητα και μετατρέπει βάσι-
μα επιστημονικά ευρήματα σε αναπόδει-
κτες υποθέσεις, σε φανταστικές εικασίες. 
Παραμένει απαραίτητο να αποφύγουμε 
να τοποθετήσουμε μαζί τις άμυνες του α-
τόμου, με όποιο τρόπο και εάν εκδηλώνο-
νται, που αποτελούν μέρος της ανθρώπι-
νης φύσης, είναι προϊόν χιλιάδων χρόνων 
ιστορίας του πολιτισμού και καθορίζουν 
μια περιορισμένη και περιγεγραμμένη ευ-
θύνη, και τον αρνητισμό που θα μπορού-
σε να οριστεί ως ιδεολογικά διαστροφι-
κός τρόπος χρήσης των αμυνών της άρ-
νησης και της διάψευσης. Διοργανώνεται 
από λόμπι, τα οποία υποστηρίζουν ενεργά 
τον αποικισμό της βιόσφαιρας και διαδί-
δουν τον καταναλωτισμό και αυτό μπορεί 
να εξηγηθεί απόλυτα και απλά από οικο-
νομικά συμφέροντα.

Μια άλλη διαστροφική αμυντική πρα-
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Un’altra modalità perversamente 
difensiva consiste invece nel pensare che 
il piacere e i vantaggi individuali che 
derivano dall’attuale stato delle cose, 
a spese degli svantaggi procurati agli 
altri e all’ambiente, venga propagandato 
come piacere universale con modalità 
confuse, che distorcono e invertono la 
realtà (Hoggett, 2013). La difficoltà 
ad entrare in contatto con le proprie 
angosce profonde porta ad allontanare 
da sé qualsiasi senso di responsabilità e 
qualunque presa coscienza della propria 
partecipazione alla creazione dei danni, 
per cui, attraverso un giustificazionismo 
esasperato, si passa da un “tanto, così 
fan tutti!” a un “tanto, a tutti piace 
così!”.

Un’ulteriore modalità difensiva 
consiste nella razionalizzazione, 
nell’intellettualizzazione, per cui a 
una corretta comprensione razionale 
della drammaticità della situazione 
ambientale, non corrisponde una 
comprensione emotiva altrettanto 
significativa. La distanza fra 
comprensione e sensazione può rendere 
molto difficile agire anche per chi è 
attento e politicamente impegnato. 
Espressioni come “riscaldamento 
globale”, per esempio, siamo ormai 
abituati a farcele scivolare addosso, 
mentre reagiamo a parole molto 
meno importanti. L’apatia consente 
di deproblematizzare le nostre paure, 
enfatizzando l’ampiezza dell’intervallo 
di tempo prima che le conseguenze 
del riscaldamento climatico vengano 
pienamente avvertite, oppure erodendo 
scetticamente la credibilità e l’autorità 
della scienza. Le persone possono 
dichiarare angoscia per la crisi 
climatica, ma devono fare i conti con 
il fastidio fino alla non accettazione 
del conseguente cambiamento nei 
comportamenti (per esempio usare i 

κτική συνίσταται στο να σκεφτόμαστε, 
ότι η ατομική ευχαρίστηση και τα πλεο-
νεκτήματα που απορρέουν από την τρέ-
χουσα κατάσταση των πραγμάτων, εις 
βάρος των μειονεκτημάτων που προκα-
λούνται στους άλλους και στο περιβάλ-
λον, χαρακτηρίζονται ως καθολική από-
λαυση με συγχυτικό τρόπο, παραμορφώ-
νοντας και αντιστρέφοντας την πραγμα-
τικότητα. (Hoggett, 2013). Η δυσκολία 
να έρθει κάποιος σε επαφή με τα βαθιά 
προσωπικά άγχη οδηγεί σε απομάκρυνση 
από τον εαυτό του, οποιαδήποτε αίσθη-
σης ευθύνης και οποιαδήποτε συνειδητο-
ποίηση της συμμετοχής του στη δημιουρ-
γία ζημιών. Γι’ αυτό, μέσω απεγνωσμέ-
νων μορφών αιτιολόγησης, μπορεί κα-
νείς να περάσει από το «έτσι και αλλιώς, 
όλοι έτσι κάνουν» στο «έτσι και αλλιώς, 
σε όλους αρέσει έτσι!». 

Μια περαιτέρω αμυντική μέθοδος συνί-
σταται στον εξορθολογισμό, στην διανοη-
τικοποίηση, όπου μια ορθή διανοητική κα-
τανόηση δεν αντιστοιχεί σε μια σωστή συ-
ναισθηματική κατανόηση της περιβαλλο-
ντικής κατάστασης. Το χάσμα μεταξύ κα-
τανόησης και αίσθησης μπορεί να κατα-
κτηθεί πολύ δύσκολα ακόμη και για όσους 
είναι προσεκτικοί και πολιτικά ενεργοί. Οι 
εκφράσεις, όπως για παράδειγμα η «υπερ-
θέρμανση του πλανήτη», χρησιμοποιού-
νται πλέον για να την προσπεράσουμε χω-
ρίς καμία σημασία ενώ αντιδρούμε σε πο-
λύ λιγότερο σημαντικές εκφράσεις. Η απά-
θεια μας, μας επιτρέπει να εξουδετερώσου-
με τους φόβους μας, δίνοντας έμφαση στο 
διάστημα από την στιγμή που οι συνέπει-
ες της υπερθέρμανσης του πλανήτη γίνουν 
πλήρως αισθητές, ή διαβρώνουν με σκεπτι-
κισμό την αξιοπιστία και την εξουσία της 
επιστήμης. Οι άνθρωποι μπορούν να δη-
λώσουν αγωνία για την κλιματική κρίση, 
αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουν την ενό-
χληση που προκύπτει εξ αιτίας της αλλα-
γής της συμπεριφοράς τους που οφείλουν 
να αποδεχτούν (για παράδειγμα χρήση δη-
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trasporti pubblici, andare in bicicletta 
sotto la pioggia, investire denaro 
nell’isolamento delle abitazioni). 
Questi modi di difenderci per tenere 
a bada l’angoscia travolgente in 
relazione al disastro ecologico, sono 
di impedimento alla costituzione di 
risposte costruttive e alla mobilizzazione 
di energie riparative, paralizzando le 
donne e gli uomini quando devono 
tradurre le loro preoccupazioni in 
azione e sostanziano l’illusorio vissuto 
che il nostro pianeta sia un’illimitata 
“madre–gabinetto”, una grande discarica 
capace di assorbire all’infinito i nostri 
prodotti tossici. Sarebbe necessario 
elaborare i sentimenti angosciosi di 
perdita e di finitezza per rapportarci 
autenticamente a un mondo dinamico 
e incerto, che dia spazio anche alla 
debolezza, alla fragilità. L’umano 
contiene aspetti difensivi quali la 
negazione e il diniego come aspetti ad 
esso connaturati (anche se originati dai 
vari meccanismi interni ed esterni che 
abbiamo visto) ma anche gli affetti e la 
propensione alla condivisione; quindi 
se è impossibile non prendere atto di 
queste difese, è però necessario lavorare 
non per espellerle dal discorso e per 
trasformarle, sottraendole al dominio del 
negazionismo.

L’indifferenza, la sbadataggine, 
la pigrizia, la banalizzazione e la 
svalutazione scientifica dei rischi 
ecologici, la sottovalutazione degli 
effetti catastrofici e l’apatia nei riguardi 
della rovinosa involuzione del rapporto 
uomo-natura, possono essere difese 
da un’angoscia intollerabile, per cui 
si rende necessario trovare nemici 
più visibili, che coinvolgono meno le 
proprie difficoltà a cambiare stile di 
vita, come per esempio il terrorismo o 
altri uomini, altre nazioni lontane come 
la Cina, l’India con il loro sfrenato 

μόσιων συγκοινωνιών, χρήση του ποδηλά-
του με βροχή, επένδυση χρημάτων για τη 
μόνωση των σπιτιών). Αυτοί οι τρόποι για 
να ελέγξουμε τον εαυτό μας από την συ-
ντριπτική αγωνία που σχετίζεται με την οι-
κολογική καταστροφή αποτελούν εμπόδια 
στη δημιουργία εποικοδομητικών απαντή-
σεων και στην κινητοποίηση αποκαταστα-
τικών ενεργειών, παραλύοντας τους αν-
θρώπους όταν πρέπει να μετατρέψουν τις 
ανησυχίες τους σε δράση και να τεκμηρι-
ώσουν την ψευδαίσθηση ότι ο πλανήτης 
μας είναι μια απεριόριστη «μητρική του-
αλέτα», ένας μεγάλος χώρος υγειονομι-
κής ταφής ικανός να απορροφά ασταμάτη-
τα τα τοξικά προϊόντα μας. Θα ήταν απα-
ραίτητο να επεξεργαστούμε τα αγχώδη συ-
ναισθήματα απώλειας, προκειμένου να συ-
σχετιστούμε αυθεντικά με έναν δυναμικό 
και αβέβαιο κόσμο, ο οποίος δίνει επίσης 
χώρο στην αδυναμία και την ευθραυστό-
τητα. Ο άνθρωπος εμπεριέχει αμυντικές 
πτυχές, που είναι εγγενείς σε αυτόν όπως 
η άρνηση και η διάψευση (ακόμη και αν 
προέρχονται από τους διάφορους εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς μηχανισμούς που έ-
χουμε δει), αλλά και τα συναισθήματα και 
την τάση να μοιραζόμαστε. Επομένως, αν 
είναι αδύνατο να μην λάβουμε υπόψη αυ-
τές τις άμυνες, είναι ωστόσο απαραίτητο 
να εργαστούμε αλλά για να τις μετασχημα-
τίσουμε, απομακρύνοντας τες από την κυ-
ριαρχία του αρνητισμού. Η αδιαφορία, η 
απροσεξία, η τεμπελιά, και η επιστημονι-
κή υποτίμηση των οικολογικών κινδύνων, 
η υποτίμηση των καταστροφικών επιπτώ-
σεων και η απάθεια για την καταστροφι-
κή εμπλοκή της σχέσης ανθρώπου-φύσης, 
μπορούν να προστατέψουν από το ανυπό-
φορο άγχος, για το οποίο είναι απαραίτη-
το να βρεθούν πιο ορατοί εχθροί, οι οποί-
οι εμπλέκονται σε μικρότερο βαθμό στην 
αλλαγή του τρόπου ζωής κάποιου, όπως η 
τρομοκρατία, άλλα μακρινά έθνη, όπως η 
Κίνα, η Ινδία με την ανεξέλεγκτη οικονο-
μική τους ανάπτυξη.
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sviluppo economico. È necessario 
anche sfuggire alla reazione opposta, 
che comprende l’esaltazione acritica 
del mondo naturale in cui, parafrasando 
il Candido di Voltaire, tutto andrebbe 
per il meglio nel migliore dei mondi 
possibili, e la drammatizzazione 
ossessiva delle pratiche di difesa 
ambientale, l’uso prolungato di 
toni allarmistici e di interpretazioni 
apocalittiche, l’opposizione al progresso 
scientifico. Queste posizioni possono 
diventare il terreno di coltura per 
un’adesione conformisticamente 
fanatica all’ideologia ecologista in 
una sorta di “allucinazione” gruppale. 
Il fanatismo va inteso come rifugio 
rispetto alla paura di sentire, di pensare, 
di confrontarsi, rendendo l’angoscia 
rigida e estrema, l’anticamera della 
disperazione e del panico. Anche 
questo è un meccanismo di difesa 
che, enfatizzando idealmente il 
rapporto dell’uomo con la natura, nei 
fatti lo snatura, rendendolo retorico 
e sostanzialmente non fruibile. Gli 
psicoanalisti, a mio parere, per potersi 
confrontare con tutte queste difese, 
devono a loro volta assumere un chiaro 
impegno civile, una posizione politica 
netta e scevra da ogni fraintendimento 
nei confronti dell’urgente necessità di 
preservare e prendersi cura del mondo, 
partecipando allo sviluppo di un’etica 
ambientale che coinvolga anche la dieta 
alimentare che scegliamo, i prodotti 
che decidiamo di acquistare, il modo 
in cui costruiamo le nostre abitazioni e 
le nostre città e ci spostiamo nei nostri 
territori. 

DM: Hai scritto un libro “Pedofilia 
e psicoanalisi” molto noto, tradotto in 
molte lingue e che è stato presentato 
ai candidati della Società Ellenica, 
suscitando un notevole interesse. 
Certamente la pedofilia è una delle 

Επίσης, είναι απαραίτητο να ξεφύγου-
με από την αντίθετη αντίδραση, η οποία 
περιλαμβάνει την άκριτη εξύψωση του 
φυσικού κόσμου, στην οποία, για να πα-
ραφράσω το Candide του Voltaire, όλα θα 
πήγαιναν καλύτερα σε ένα καλύτερο κό-
σμο, όπου κυριαρχούν η εμμονική δραμα-
τοποίηση των πρακτικών περιβαλλοντι-
κής προστασίας, η έντονη ανησυχία για 
τις ερμηνείες αποκάλυψης και η γενικότε-
ρη αντίθεση στην επιστημονική πρόοδο. 
Αυτές οι θέσεις μπορούν να γίνουν το έ-
δαφος αναπαραγωγής για μια φαινομενι-
κά φανατική προσκόλληση στην οικολο-
γική ιδεολογία, ένα είδος «ψευδαισθήσε-
ων» της ομάδας. Ο φανατισμός πρέπει να 
κατανοηθεί ως καταφύγιο σε σχέση με τον 
φόβο του συναισθήματος, της σκέψης, της 
αντιπαράθεσης, της δυστυχίας και της α-
κραίας αγωνίας, του προθάλαμου της α-
πελπισίας και του πανικού. Αυτός είναι, 
επίσης, ένας αμυντικός μηχανισμός που, 
τονίζοντας ιδεωδώς τη σχέση του ανθρώ-
που με τη φύση, στην πραγματικότητα τη 
διαστρεβλώνει, καθιστώντας την ρητορι-
κή και ουσιαστικά μη αξιοποιήσιμη. Κατά 
τη γνώμη μου, οι ψυχαναλυτές, προκειμέ-
νου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 
όλες αυτές τις άμυνες, πρέπει με τη σει-
ρά τους να αναλάβουν μια σαφή πολιτική 
δέσμευση, μια σαφή πολιτική θέση, απαλ-
λαγμένη από οποιαδήποτε παρανόηση της 
επείγουσας ανάγκης διατήρησης και φρο-
ντίδας του κόσμου, συμμετέχοντας στην 
ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικής ηθικής 
που περιλαμβάνει επίσης τη διατροφή που 
επιλέγουμε, τα προϊόντα που αποφασίζου-
με να αγοράσουμε, τον τρόπο που χτίζου-
με τα σπίτια και τις πόλεις μας και κινού-
μαστε γύρω από τις περιοχές μας.

ΔΜ: Έγραψες ένα γνωστό βιβλίο 
«Παιδοφιλία και Ψυχανάλυση»11, μετα-

11 Schinaia, C. Pedofilia e Psicoanalisi 
Bollati Boringhieri, 2019
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perversioni più gravi. Potresti parlare 
più in generale delle perversioni, 
perché, rispetto al passato, negli 
ultimi tempi è sempre più frequente 
che a noi nei nostri studi si rivolgano 
pazienti con disturbi parafilici.

CS: La sessualità umana 
rappresenta un fenomeno così 
complesso e plurideterminato, così 
situato all’incrocio tra natura e cultura, 
da rendere velleitario ogni rigido 
rimando a uno statico concetto di 
norma. Ciononostante per non finire 
nella buia notte hegeliana in cui tutte 
le vacche sono bigie, vale la pena 
tentare di tracciare quell’immaginaria 
e mutevole linea di confine fra normale 
e patologico, la cui traiettoria risente 
fortemente e dinamicamente dei 
condizionamenti socio-culturali sui 
vissuti e i comportamenti umani. Sono 
conscio dell’ambiguità del cammino 
intrapreso, dei rischi insiti in una 
definizione, quella di perversione, che 
può assumere valenze moralistiche e 
peggiorative, ma sono anche convinto 
del valore di una ricerca clinica il più 
possibile rispettosa della diversità e 
concentrata sulla sofferenza umana, sia 
quella manifesta e avvertita 
soggettivamente, sia quella non del 
tutto avvertibile in quanto 
“egosintonica”. Nel dibattito 
scientifico sviluppatosi negli ultimi 
anni il termine “perverso” ha teso a 
scomparire nelle classificazioni 
psichiatriche, e a ridursi di peso 
specifico nella terminologia 
psicoanalitica, per definire più che 
altro una variante dell’orientamento 
sessuale standard. Pur avendo però 
un’accezione più neutra rispetto a 
“perversione”, il termine “parafilia” 
rischia di risultare da una parte troppo 
anodino e generico e dall’altra di 
rimandare, come dice Franco De Masi, 

φρασμένο σε πολλές γλώσσες και το ο-
ποίο παρουσιάστηκε σε ομάδα υποψη-
φίων της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Ε-
ταιρείας, προκαλώντας σημαντικό εν-
διαφέρον12. Σίγουρα, η παιδοφιλία είναι 
μια από τις πιο σοβαρές διαστροφές. Θα 
μπορούσες να μιλήσεις, γενικότερα, για 
τις διαστροφές, διότι, σε σύγκριση με το 
παρελθόν, το τελευταίο διάστημα είναι 
όλο και συχνότερο ασθενείς με παραφιλι-
κές διαταραχές να απευθύνονται σε εμάς.

CS: Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα α-
ντιπροσωπεύει ένα τόσο περίπλοκο και 
πολυκαθορισμένο φαινόμενο, βρίσκε-
ται στη διασταύρωση μεταξύ φύσης και 
πολιτισμού, ώστε οποιαδήποτε άκαμπτη 
αναφορά σε μια στατική έννοια του κα-
νόνα δεν είναι ρεαλιστική. Παρ’ όλα αυ-
τά, για να μην καταλήξουμε στη σκοτεινή 
Χεγκελιανή νύχτα στην οποία όλες οι α-
γελάδες είναι γκρίζες, αξίζει να προσπα-
θήσουμε να εντοπίσουμε αυτήν τη φα-
νταστική και μεταβαλλόμενη γραμμή με-
ταξύ φυσιολογικού και παθολογικού, της 
οποίας η πορεία επηρεάζεται έντονα και 
δυναμικά από τις κοινωνικοπολιτισμικές 
συνθήκες που επιδρούν στις εμπειρίες 
και στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Γνω-
ρίζω την ασάφεια της πορείας που ακο-
λουθήθηκε, των κινδύνων που ενέχει o ο-
ρισμός της διαστροφής, ο οποίος μπορεί 
να πάρει ηθικολογική αξία αλλά είμαι, ε-
πίσης, πεπεισμένος για την αξία της κλι-
νικής έρευνας που σέβεται τις διαφορετι-
κότητες και επικεντρώνεται στον ανθρώ-
πινο πόνο, τόσο αυτόν που είναι φανερά 
και υποκειμενικά αντιληπτός όσο και ε-

12 Μαλιδέλης, Δ. (6/2/2021). Παρουσί-
αση των απόψεων του Cosimo Schinaia για 
το θέμα της «παιδοφιλίας» όπως αναπτύσ-
σονται από τον στο βιβλίου του στο Σεμι-
νάριο του Αθανάσιου Αλεξανδρίδη «Σε-
ξουαλικότητες» στο πλαίσιο εκπαιδευτικού 
προγράμματος του Ε.Ψ.Ε 2020-2021
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a supposte componenti amorose, 
riconducendo riduzionisticamente il 
disturbo a un puro problema di 
orientamento della pulsione. Più che 
fare riferimento alle manifestazioni 
esteriori della sessualità ha più senso 
riferirsi alla modalità con cui il piacere 
viene ricercato e appagato, cioè alle 
modalità ripetitive, spesso compulsive 
o impulsive attraverso la messa in atto 
di comportamenti che si riferiscono al 
prevalere degli istinti parziali a 
testimonianza di uno sviluppo inibito, 
di traumi precoci, di fenomeni di 
regressione, ecc. Le teorie della 
perversione sono molte e differenti e 
riguardano di volta in volta i conflitti 
non risolti, il ritardo dello sviluppo 
affettivo, la ripetizione per tentare di 
dominare il trauma subito, la qualità 
narcisistica delle relazioni oggettuali, 
l’evoluzione sadica dell’aggressività 
distruttiva. In realtà, non sempre nella 
clinica è facile operare distinzioni 
nette, e quindi affermare altrettanto 
nette ipotesi eziopatogenetiche, mentre 
è più frequente osservare quadri 
compositi e a geometria variabile, 
situazioni cliniche che esitano da una 
forma all’altra, per esempio quadri 
episodici e disorganizzati che si 
strutturano in situazioni perverse 
conclamate e stabili, situazioni 
apparentemente ammantate da 
tenerezza e curiosità che, fornite di una 
notevole plasticità, si trasformano in 
quadri violenti e sadici, episodici o 
stabilmente strutturati. Lo studio e la 
terapia delle perversioni rispondono a 
un’esigenza di ordine sociale in quanto 
hanno anche lo scopo di prevenire, 
quando è possibile, eventuali 
sofferenze inflitte ad altre persone, 
vittime consapevoli o inconsapevoli 
dei comportamenti perversi con 
qualunque modalità e con qualunque 

κείνον που δεν είναι εντελώς αντιλη-
πτός λόγω του «εγωσυντονικού» του χα-
ρακτήρα. Στην επιστημονική συζήτηση, 
που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, ο 
όρος «διαστροφικός» τείνει να εξαφανί-
ζεται στις ψυχιατρικές ταξινομήσεις και 
να μην έχει ειδικό βάρος στην ψυχανα-
λυτική ορολογία, να ορίζει περισσότερο 
από οτιδήποτε άλλο μια παραλλαγή του 
τυπικού σεξουαλικού προσανατολισμού.

Αν και έχει μια πιο ουδέτερη έννοια από 
την «διαστροφή», ο όρος «παραφιλία» κιν-
δυνεύει να είναι αφενός πολύ ανώδυνος και 
γενικός και αφετέρου, όπως λέει ο Franco 
de Massi, για κάποιες ερωτικές συνιστώ-
σες, η διαταραχή αναγάγεται σε καθαρό 
πρόβλημα προσανατολισμού της ενόρμη-
σης. Περισσότερο από την αναφορά στις 
εξωτερικές εκδηλώσεις της σεξουαλικό-
τητας, έχει περισσότερο νόημα η αναφορά 
στον τρόπο αναζήτησης της ευχαρίστησης, 
δηλαδή στους επαναλαμβανόμενους, συ-
χνά καταναγκαστικούς ή παρορμητικούς 
τρόπους συμπεριφορών που αναφέρονται 
στην επικράτηση μερικών ενστίκτων ως 
εκδήλωση μιας αναπτυξιακής αναστολής, 
πρώιμων τραυμάτων, φαινομένων παλιν-
δρόμησης κ.λπ. Οι θεωρίες της διαστρο-
φής είναι πολλές και διαφορετικές και α-
φορούν στις ανεπίλυτες συγκρούσεις, στην 
καθυστέρηση της συναισθηματικής ανά-
πτυξης, στην επανάληψη ως προσπάθεια 
κυριαρχίας του τραύματος, στη ναρκισσι-
στική ποιότητα των σχέσεων αντικειμέ-
νου, στη σαδιστική εξέλιξη της καταστρο-
φικής επιθετικότητας. Στην πραγματικότη-
τα, στην κλινική δεν είναι πάντα εύκολο να 
κάνουμε σαφείς διακρίσεις και επομένως 
να επιβεβαιώνουμε εξίσου σαφείς αιτιοπα-
θογενετικές υποθέσεις, ενώ είναι πιο συχνό 
να παρατηρούμε σύνθετες εικόνες, τη με-
ταβλητή «γεωμετρία», κλινικές καταστά-
σεις που κινούνται από τη μία μορφή στην 
άλλη, για παράδειγμα επεισοδιακές και α-
ποδιοργανωμένες εικόνες που είναι δομη-
μένες σε εμφανείς και σταθερές διαστρο-
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giustificazione essi si manifestino. 
Negli ultimi anni, anche grazie alla 
teorizzazione kleiniana, il concetto di 
perversione è andato estendendosi, 
oltrepassando i limiti delle originali 
definizioni e accorpando al suo interno 
alcuni tratti di personalità o alcune 
modalità di relazione. Un ampliamento 
eccessivo del concetto rischia però di 
depurare la perversione di ogni 
connotazione sessuale, assumendo 
precipuamente il significato di 
distorsione della realtà, di 
pervertimento relazionale. Quella che 
potrebbe essere definita una nuova 
economia psichica, per usare un 
termine caro a Joyce McDougall, 
basata sulla ricerca sempre e 
comunque del piacere estremo e sulla 
sua esibizione, oggi la si ritrova in 
fenomeni sociali largamente prevalenti 
con una generalizzata modificazione 
della mentalità collettiva. La ricerca 
del dominio, lo stereotipo predatorio, 
l’idealizzazione del dolore e della 
distruttività, l’ideologia del meccanico 
e dell’inanimato, la ripetizione 
ritualistica e la pratica dell’estremo 
sembrano fare riferimento a una 
cultura che nega cittadinanza al limite 
e che propaganda la deregulation etica. 
Un fenomeno recente mette in 
evidenza che le perversioni sempre di 
più tendono a uscire dall’intimità 
segreta del rapporto duale per 
configurarsi come attitudini e scambi 
gruppali e si autogiustificano 
attraverso la proposizione del diritto a 
una sempre maggiore quota di 
trasgressività, propagandata come 
elemento visibile e condiviso di 
libertà. Quando le perversioni 
diventano mercato e vengono 
sdoganate ostentatamente in Internet, 
che favorisce attraverso la virtualità 
delle esperienze comunicative 

φικές καταστάσεις, φαινομενικά επενδεδυ-
μένες με τρυφερότητα και περιέργεια, που 
με μια αξιοσημείωτη πλαστικότητα, μετα-
τρέπονται σε βίαιες και σαδιστικές, επεισο-
διακές ή μόνιμα δομημένες εικόνες. Η με-
λέτη και η θεραπεία των διαστροφών αντα-
ποκρίνονται σε μια κοινωνική ανάγκη, κα-
θώς επίσης αποσκοπούν στην αποτροπή, 
όπου είναι δυνατόν, κάθε πόνου, που προ-
καλείται σε άλλους ανθρώπους, συνειδητά 
ή μη θύματα διαστροφικών συμπεριφορών 
με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήπο-
τε αιτιολόγηση. Τα τελευταία χρόνια, επί-
σης, χάρη στην θεωρία της Klein, η έννοια 
της διαστροφής επεκτείνεται, ξεπερνώντας 
τα όρια των αρχικών ορισμών και συμπε-
ριλαμβάνει μέσα της κάποια χαρακτηρι-
στικά προσωπικότητας ή κάποια στοιχεία 
της λειτουργίας των σχέσεων. Η υπερβολι-
κή διεύρυνση της έννοιας, ωστόσο, διατρέ-
χει τον κίνδυνο να εξαγνίσει τη διαστροφή 
από οποιασδήποτε σεξουαλική σύνδεση, 
λαμβάνοντας κυρίως τον χαρακτήρα της 
διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, της 
σχεσιακής διαστρέβλωσης. Αυτό θα μπο-
ρούσε να οριστεί ως μια νέα ψυχική οικο-
νομία, να χρησιμοποιήσω έναν όρο αγα-
πητό στην Joyce McDougall, με βάση την 
συνεχή αναζήτηση για ακραία ευχαρίστη-
ση και επίδειξη της, η οποία σήμερα συνα-
ντάται σε ευρέως διαδεδομένα κοινωνικά 
φαινόμενα με μια γενικευμένη τροποποίη-
ση της συλλογικής νοοτροπίας.

Η αναζήτηση κυριαρχίας, το στερεό-
τυπο του αρπακτικού, η εξιδανίκευση του 
πόνου και της καταστροφικότητας, η μη-
χανιστική και μη ψυχική ιδεολογία, η τε-
λετουργική επανάληψη και η πρακτική 
του ακραίου αναφέρονται σε μια κουλτού-
ρα που αρνείται την ύπαρξη του ορίου και 
προπαγανδίζει την ηθική απορρύθμιση. 
Ένα πρόσφατο φαινόμενο αποκαλύπτει 
ότι οι διαστροφές τείνουν όλο και περισ-
σότερο να βγαίνουν από τη μυστική οικει-
ότητα της δυαδικής σχέσης για να πάρουν 
τη μορφή στάσεων και ομαδικών ανταλλα-
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l’assenza del limite, il controllo 
dell’altro, vissuto come devitalizzato e 
disumanizzato, incapace cioè di 
emozioni e sentimenti, se non quelli 
che narcisisticamente gli vengono 
attribuiti, è lecito preoccuparsi molto 
perché il fenomeno rischia di avere le 
connotazioni di vera e propria 
epidemia sociale, in cui la ricerca di 
aggregazione nel web rappresenta 
anche il tentativo di eludere la colpa 
inconscia del singolo attraverso la 
condivisione aproblematica. Alcuni 
psicoanalisti sostengono che si è 
passati da una cultura fondata sulla 
rappresentazione, che si basa 
sull’evocazione dell’oggetto 
desiderato, a una cultura della 
presentazione, che consiste 
nell’appropriarsi automaticamente e 
istantaneamente senza mediazioni 
dell’oggetto stesso. In altre parole, da 
una cultura basata sulla rimozione dei 
desideri, e quindi sulla nevrosi, a 
un’altra che raccomanda la loro libera 
espressione e soddisfazione e 
promuove in tal guisa la perversione. Il 
benessere psichico, la salute mentale 
sembrano essere non tanto in armonia 
con l’Ideale, quanto con un oggetto di 
soddisfazione consumistica. Penso 
che, pur contenendo elementi di verità 
e rimandi ad oggettive tendenze sociali 
in atto, queste affermazioni non 
vadano assolutizzate in quanto, se 
generalizzate, possono condurre a 
posizioni reazionarie e conservatrici 
che, oscillando tra idealizzazione e 
denigrazione, rimandano 
nostalgicamente a un passato con dei 
limiti precisi e, quindi, in ogni caso 
con potenzialità organizzatorie 
definite, in opposizione a un mondo 
attuale senza alcuna possibilità di 
delimitazione e, pertanto, così 
sconclusionato e disincantato da 

γών και να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους 
μέσω του δικαιώματος σε μεγαλύτερη υ-
περβατικότητα που προπαγανδίζεται ως υ-
παρκτή και κοινόχρηστη ελευθερία. Όταν 
οι διαστροφές μπαίνουν στην αγορά και 
προωθούνται μέσω του Διαδικτύου, το ο-
ποίο ευνοεί, μέσω του επικοινωνιακού χα-
ρακτήρα της εμπειρίας την απουσία ορίων, 
τον έλεγχο του άλλου που βιώνεται χωρίς 
ψυχή και χωρίς ανθρώπινη υπόσταση, δη-
λαδή, ανίκανο για συναισθήματα εκτός 
από εκείνα που του αποδίδονται ναρκισσι-
στικά. Είναι, λοιπόν, θεμιτό να υπάρχει α-
νησυχία, διότι το φαινόμενο κινδυνεύει να 
έχει το χαρακτήρα μιας πραγματικής κοι-
νωνικής επιδημίας, στην οποία η αναζήτη-
ση στο διαδίκτυο αντιπροσωπεύει, επίσης, 
μια προσπάθεια αποφυγής της ασυνείδη-
της ενοχής του ατόμου μέσω της απρο-
βλημάτιστης συναλλαγής. Μερικοί ψυ-
χαναλυτές υποστηρίζουν, ότι έχουμε πάει 
από μια κουλτούρα που βασίζεται στην α-
ναπαράσταση και στην ανάκληση του επι-
θυμητού αντικειμένου, σε μια κουλτούρα 
«παρουσίας» (presentazione), η οποία συ-
νίσταται στην αυτόματη και άμεση κατοχή 
του ίδιου του αντικειμένου χωρίς τη δια-
μεσολάβηση του. Με άλλα λόγια, από μια 
κουλτούρα που βασίζεται στην απώθη-
ση των επιθυμιών, και συνεπώς στη νεύ-
ρωση, μετακινούμαστε προς μια άλλη που 
συνιστά την ελεύθερη έκφρασή και την ι-
κανοποίησή τους και έτσι προωθεί τη δια-
στροφή. Η ψυχική υγεία και ευεξία, φαίνε-
ται να μην είναι τόσο σε αρμονία με το ι-
δεώδες όσο με ένα αντικείμενο καταναλώ-
σιμης ικανοποίησης. Νομίζω ότι, ενώ πε-
ριέχουν στοιχεία αλήθειας και αναφορές 
σε αντικειμενικές κοινωνικές τάσεις, αυ-
τές οι διαπιστώσεις δεν θα πρέπει να γε-
νικευτούν, καθώς μπορούν να οδηγήσουν 
σε αντιδραστικές και συντηρητικές θέσεις, 
που ταλαντεύονται μεταξύ εξιδανίκευσης 
και υποτίμησης και αναφέρονται νοσταλ-
γικά σε ένα παρελθόν με ακριβή όρια και, 
ως εκ τούτου, με καθορισμένο οργανωτι-
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diventare psicoanaliticamente 
inabbordabile. Sappiamo che 
raramente i perversi si sono rivolti a 
uno psicoanalista perché, nel momento 
in cui avessero intrapreso un progetto 
di cura, avrebbero dovuto rinunciare ai 
loro comportamenti e all’utile 
secondario che ne deriva sotto forma 
di piacere trionfante. Quello che 
invece paradossalmente sta 
succedendo è che, rispetto al passato, 
negli ultimi tempi sono aumentate le 
richieste di psicoterapia e psicoanalisi 
nei nostri studi da parte di perversi e, 
specificamente, di persone affette da 
dipendenza dalle immagini perverse, 
soprattutto pedopornografiche nel web. 
Questo avviene certamente perché 
spesso temono le conseguenze sociali 
dell’impulso che li spinge a contatti 
sessuali fisici o virtuali giudicati 
riprovevoli e illegali, ma anche perché 
cominciano ad avvertire come 
emotivamente insostenibili, non più 
facilmente tollerabili atteggiamenti di 
sfida ai propri limiti, ai propri confini, 
come a quelli dei propri partner. La 
speranza è queste flebili linee di 
tendenza possano rafforzarsi in modo 
che Il lavoro psicoanalitico, attraverso 
l’impervia relazione transfero-
controtranferale possa permettere di 
accedere, pur con enormi difficoltà, al 
mondo infantile del perverso, alle sue 
angosce, ai traumi subiti e mai 
elaborati, ai sentimenti indicibili anche 
a se stesso. La relazione analitica può 
favorire processi identificativi con la 
vittima, che non viene vissuta come 
partner consenziente di un ludico 
scambio sessuale, ma come persona 
traumatizzata e sofferente e consentire 
la costituzione di abbozzi depressivi 
propedeutici a una stabile presa di 
coscienza.

DM: Anche il concetto di 

κό δυναμικό, σε αντίθεση με έναν σύγχρο-
νο κόσμο χωρίς δυνατότητα οριοθέτησης 
και, επομένως, τόσο «απλωμένο» και απο-
γοητευμένο ώστε να γίνεται ψυχαναλυτικά 
απρόσιτος. Γνωρίζουμε, ότι οι διαστροφι-
κοί σπάνια απευθύνονται σε κάποιον ψυ-
χαναλυτή, γιατί όταν ξεκινούν μια ψυχο-
θεραπεία, θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις 
συμπεριφορές τους και το δευτερογενές ό-
φελος που τις συνοδεύει με τη μορφή θρι-
αμβευτικής ευχαρίστησης. Αυτό που συμ-
βαίνει παραδόξως είναι, ότι σε σύγκριση 
με το παρελθόν, τα τελευταία χρόνια τα αι-
τήματα για ψυχοθεραπεία και ψυχανάλυ-
ση από διαστροφικούς και συγκεκριμένα, 
από άτομα που έχουν εθιστεί σε διαστρο-
φικές εικόνες, ιδίως την παιδική πορνο-
γραφία στο διαδίκτυο, έχουν αυξηθεί. Αυ-
τό συμβαίνει επειδή συχνά φοβούνται τις 
κοινωνικές συνέπειες της παρόρμησης η 
οποία τους ωθεί προς φυσικές ή εικονικές 
σεξουαλικές επαφές, που κρίνονται κατα-
κριτέες και παράνομες, αλλά επίσης επει-
δή αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ως συναι-
σθηματικά μη βιώσιμες και όχι εύκολα α-
νεκτές τις στάσεις αυτές από τους ίδιους 
τους συντρόφους τους. Η ελπίδα είναι, ότι 
αυτές οι αδύναμες τάσεις μπορούν να ενι-
σχυθούν έτσι ώστε η ψυχαναλυτική εργα-
σία, μέσω της σχέσης μεταβίβασης- αντι-
μεταβίβασης, να επιτρέψει την πρόσβαση, 
αν και με τεράστιες δυσκολίες, στον παιδι-
κό κόσμο του διαστροφικού, στις ανησυχί-
ες του, στα τραύματα που υπέστη και δεν 
έχει επεξεργαστεί, σε ανείπωτα συναισθή-
ματα, ακόμη και στον εαυτό του. Η αναλυ-
τική σχέση μπορεί να ευνοήσει τις διαδι-
κασίες ταύτισης με το θύμα, το οποίο δεν 
ζει την εμπειρία ως παρτενέρ που δίνει συ-
γκατάθεση για μια σεξουαλική ανταλλαγή, 
αλλά ως τραυματισμένο και ταλαιπωρημέ-
νο άτομο, επιτρέποντας μ’ αυτόν τον τρό-
πο τη συγκρότηση καταθλιπτικών στοιχεί-
ων που προετοιμάζουν για μια σταθερή 
συνειδητοποίηση.

ΔΜ: Επίσης, η έννοια της διαστροφής 
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perversione distinto da quello di 
perversità ha suscitato in me un 
notevole interesse.

CS: La perversità è stata definita da 
Henri Ey, in un’ottica fenomenologica 
che non trascura la lezione 
psicoanalitica, come l’attrazione e 
il desiderio del male, la volontà di 
fare male, il piacere di sopraffare, 
una deliberata tendenza a compiere 
atti cattivi e aggressivi al solo scopo 
di nuocere. Claude Balier (1996) 
formula i concetti di «perversione» 
e «perversità», distinguendo 
nettamente i comportamenti perversi 
dai comportamenti sessuali violenti. 
Egli introduce in modo originale il 
concetto di perversità sessuale, in cui 
il criminale è completamente preso 
all’interno della messa in scena che 
viene da lui messa in atto, al punto 
di essere agito e scomparire come 
soggetto. La perversità sessuale è 
molto vicina alla psicosi e va inserita 
nel registro della violenza pura che 
porta all’annientamento dell’altro a 
vantaggio di un impossessamento 
narcisistico. Nell’organizzazione 
perversa, che viene definita come 
modalità difensiva dall’angoscia 
di castrazione o dall’angoscia di 
perdita dell’oggetto, invece, il 
soggetto è capace di rielaborazione, di 
diversificazione. I momenti perversi 
dei feticisti, dei masochisti, degli 
esibizionisti, dei voyeurs permettono 
loro di integrare la violenza originale, 
di limitarla, di evitare che debordi 
ulteriormente. La pornografia, in 
cui spesso compaiono immagini 
sadiche, può difendere dalla messa 
in atto di fantasie omicide. Nei 
casi gravi succede l’inverso: non 
soltanto lo scenario perverso non 
facilita l’integrazione di una certa 
violenza distruttiva, ma addirittura 

ως διαφορετική από αυτήν της διαστρο-
φικότητας νομίζω ότι έχει κλινικά σημα-
ντικό ενδιαφέρον.

CS: Η διαστροφικότητα έχει οριστεί 
από τον Henri Ey με μια φαινομενολογι-
κή οπτική που δεν παραβλέπει την ψυχα-
ναλυτική προσέγγιση ως την έλξη και την 
επιθυμία για το κακό, τη βούληση να κά-
νει το κακό, την ευχαρίστηση της συντρι-
βής του άλλου, μια σκόπιμη τάση διάπρα-
ξης κακών και επιθετικών πράξεων με μο-
ναδικό σκοπό να βλάψει. Ο Claude Balier 
(1996) διατυπώνει τις έννοιες της «δια-
στροφής» και της «διαστροφικότητας», 
διαχωρίζοντας με σαφήνεια τις διαστρο-
φικές από τις βίαιες σεξουαλικές συμπε-
ριφορές. Εισάγει την έννοια της σεξουαλι-
κής διαστροφικότητας με έναν πρωτότυ-
πο τρόπο, στην οποία ο εγκληματίας πα-
γιδεύεται εντελώς στην πράξη του, μέχρι 
του σημείου να πράττει και να εξαφανί-
ζεται ως υποκείμενο. Η σεξουαλική δια-
στροφικότητα είναι πολύ κοντά στη ψύ-
χωση και πρέπει να συμπεριληφθεί στην 
καθαρή βία που οδηγεί στον αφανισμό του 
άλλου προς όφελος της ναρκισσιστικής ε-
πικράτησης. Στην διαστροφική οργάνωση 
αντίθετα, η οποία ορίζεται ως αμυντικός 
τρόπος εναντίον του άγχους ευνουχισμού 
ή του άγχους της απώλειας του αντικειμέ-
νου, το υποκείμενο είναι ικανό για επε-
ξεργασία και διαφοροποίηση. Οι διαστρο-
φικές στιγμές των φετιχιστών, των μαζο-
χιστών, των επιδειξιομανών, των ηδονο-
βλεψιών τους επιτρέπουν να απαρτιώ-
σουν την αρχική βία, να την περιορίσουν, 
να την αποτρέψουν από την περαιτέρω υ-
περχείλιση. Η πορνογραφία, στην οποία 
συχνά εμφανίζονται σαδιστικές εικόνες, 
μπορεί να εμποδίσει το πέρασμα στην 
πράξη των δολοφονικών φαντασιώσεων. 
Σε σοβαρές περιπτώσεις, συμβαίνει το α-
ντίστροφο: όχι μόνο το διαστροφικό σενά-
ριο δεν διευκολύνει την απαρτίωση μια ο-
ρισμένης καταστροφικής βίας, αλλά περ-
νά και στην υπηρεσία της βίας. Μπορούμε 
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passa al servizio della violenza. Si 
può dire che vi è perversione della 
perversione sessuale nel senso 
freudiano del termine, inversione 
cioè dell’organizzazione psichica 
corrispondente, scacco in ogni caso di 
ciò che sembra funzionare di tanto in 
tanto nei perversi che noi ritroviamo 
sui lettini. Per capire come funziona 
questa evoluzione alla rovescia, 
bisogna ritornare alla metapsicologia 
della pulsione parziale. In ogni 
pulsione c’è un intento sessuale e 
uno distruttivo. Finché i due intenti 
si articolano sotto il primato della 
genitalità, i guasti sono limitati. 
Quando l’intento distruttivo prende il 
sopravvento al punto di relativizzare 
la soddisfazione sessuale, allora c’è 
perversione della perversione, e si va 
verso la perversità sessuale, con relativi 
passaggi all’atto violenti, che implicano 
un deficit o addirittura un’assenza 
della capacità di simbolizzazione. 
Per affrontare adeguatamente questo 
tema bisogna rifarsi al concetto di 
pittogramma di Piera Castoriadis 
Aulagner (1975), ossia a ciò che vi è 
di più originario, a monte di qualunque 
raffigurazione della scena primaria. Suo 
modello sarebbe l’incontro bocca-seno 
in cui l’oggetto non si distinguerebbe 
dalla zona erogena. Si tratterebbe 
insomma di una sorta di vissuto del 
corpo che anima le emozioni più 
primitive dove il dispiacere si confonde 
con il piacere, il rappresentante con 
il rappresentato. Il tutto costituisce 
però un «fondo rappresentativo», che 
prenderà forma nel corso dei processi 
successivi, in cui la scena primaria 
potrà essere rappresentata attraverso le 
relazioni genitoriali in un après coup. 
Se, però, nella sua funzione di specchio 
del pittogramma, l’atto nella realtà, 
che entra in rottura con il pensiero, 

να πούμε ότι υπάρχει μια διαστροφή της 
σεξουαλικής διαστροφής με την έννοια 
του φροϋδικού ορισμού δηλαδή, αντι-
στροφή της αντίστοιχης ψυχικής οργάνω-
σης, αποτυχία αυτού που φαίνεται να λει-
τουργεί κάποιες φορές στους διαστροφι-
κούς, που έρχονται στα ντιβάνια μας. Για 
να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτή η α-
ντίστροφη εξέλιξη, πρέπει να επιστρέψου-
με στη μεταψυχολογία της μερικής ενόρ-
μησης. Σε κάθε ενόρμηση υπάρχει μια σε-
ξουαλική και μια καταστροφική συνιστώ-
σα. Εφόσον οι δύο στόχοι συντάσσονται 
υπό την καθεδρία της γεννητικότητας, οι 
βλάβες είναι περιορισμένες. Όταν η κατα-
στροφική συνιστώσα κυριαρχεί σε σημείο 
να περιορίσει τη σεξουαλική ικανοποίη-
ση, τότε υπάρχει διαστροφή της διαστρο-
φής, και πηγαίνουμε προς τη σεξουαλική 
διαστροφικότητα, με αντίστοιχα βίαια πε-
ράσματα στην πράξη, που συνεπάγονται 
έλλειμμα ή ακόμη και απουσία ικανότη-
τας για συμβολοποίηση. Για να αντιμε-
τωπίσουμε επαρκώς αυτό το θέμα, πρέπει 
να αναφερθούμε στην έννοια του εικονο-
γράμματος της Piera Castoriadis Aulagner 
(1975), δηλαδή της πιο πρωτότυπης εικό-
νας, πριν από την απεικόνιση της πρω-
ταρχικής σκηνής. Το μοντέλο της αφορά 
στην συνάντηση στόματος-μαστού, στην 
οποία το αντικείμενο δεν θα μπορούσε να 
διαφοροποιηθεί από την ερωτογενή ζώνη. 
Θα ήταν ένα είδος εμπειρίας του σώματος 
που ζωντανεύει τα πιο πρωτόγονα συναι-
σθήματα, όπου η δυσαρέσκεια συγχέεται 
με την ευχαρίστηση, ο αναπαρασταθείς 
με τον αναπαραστόμενο. Το όλον, ωστό-
σο, αποτελεί ένα «αναπαραστασιακό υ-
πόβαθρο», το οποίο θα διαμορφωθεί κα-
τά τη διάρκεια των μεταγενέστερων δια-
δικασιών, όπου η πρωταρχική σκηνή μπο-
ρεί να αναπαρασταθεί μέσω των γονεϊκών 
σχέσεων εκ των υστέρων. Εάν, ωστόσο, 
στη λειτουργία του ως καθρέφτη του ει-
κονογράμματος, η πράξη στην πραγματι-
κότητα, η οποία σπάει με τη σκέψη, κα-
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riesce a conservare un adeguamento 
di organizzazione con questo «fondo 
rappresentativo», potrebbe avere 
lo stesso potenziale positivo che 
Winnicott assegna alla reazione 
antisociale, che cerca di recuperare 
qualcosa di «sufficientemente 
buono» andato perduto. La perversità 
sessuale, dice Balier, fa appello a un 
processo di abolizione della natura 
oggettuale dell’altro e insieme di 
desoggettivazione, che permette al 
paziente di sfuggire a una catastrofe 
psicotica, riducendo, però, la propria 
esistenza – per un periodo più o meno 
lungo – alla pulsione stessa e al suo 
manifestarsi nel mondo circostante, 
magari nella sua portata estrema, di 
tipo omicida. Anche Otto Kernberg 
(1992) distingue la perversione dalla 
perversità, definendo quest’ultima 
come la trasformazione intenzionale, 
conscia o inconscia, di qualcosa 
di buono in qualcosa di cattivo: 
l’amore in odio, il significato in 
mancanza di senso, la cooperazione 
in sfruttamento, il cibo in feci. Essa 
è al servizio del narcisismo maligno. 
Avendo io esperienza di quadri 
estremamente compositi e variabili, 
la cui stabilizzazione avviene in 
tempi successivi e in cui è possibile 
rilevare la coesistenza sia di tentativi 
dolorosamente comunicativi, sia di 
un narcisismo distruttivo di base che 
contemporaneamente mette in scacco 
i pur disperati tentativi oggettuali, 
ritengo utile e opportuno distinguere 
situazioni in cui vi è presenza di 
aspetti comunicativi e oggettuali con 
prognosi più favorevole, seppure 
sempre riservata, da altre in cui si 
può parlare di puro Thanatos, di 
distruttività primaria, con prognosi 
sfavorevole, distinguendo, pertanto, 
la perversione dalla perversità. Tale 

ταφέρνει να διατηρήσει μια οργανωτική 
προσαρμογή με αυτό το «αναπαραστασι-
ακό υπόβαθρο», θα μπορούσε να έχει το ί-
διο θετικό δυναμικό, που ο Winnicott απο-
δίδει σε μια αντικοινωνική αντίδραση, η 
οποία προσπαθεί να ανακτήσει κάτι «αρ-
κετά καλό» που έχει χαθεί. Η σεξουαλι-
κή διαστροφικότητα, λέει ο Balier, ενερ-
γοποιεί μια διαδικασία κατάργησης της α-
ντικειμενικής φύσης του άλλου και ταυ-
τόχρονα της απο-υποκειμενοποίησης, η 
οποία επιτρέπει στον ασθενή να ξεφύγει 
από μια ψυχωτική καταστροφή, περιορί-
ζοντας ταυτόχρονα τη δική του ύπαρξη  
–για μια μικρή ή μεγάλη περίοδο– στην ί-
δια την ενόρμηση και την εκδήλωσή της 
στον περιβάλλον, ίσως στην ακραία εκ-
δήλωση της, την ανθρωποκτονία. Ο Otto 
Kernberg (1992) διακρίνει, επίσης, τη δι-
αστροφή από τη διαστροφικότητα, ορίζο-
ντας τη τελευταία ως τη σκόπιμη, συνει-
δητή ή ασυνείδητη μετατροπή ενός καλού 
σε κάτι κακό: αγάπη σε μίσος, νόημα σε 
απουσία νοήματος, συνεργασία σε εκμε-
τάλλευση, τροφή σε κόπρανα. Η διαστρο-
φικότητα βρίσκεται στην υπηρεσία του 
κακοήθους ναρκισσισμού. Έχουμε την ε-
μπειρία εξαιρετικά σύνθετων και μετα-
βλητών κλινικών εικόνων, οι οποίες στα-
θεροποιούνται σε μεθύστερους χρόνους 
και στις οποίες είναι δυνατόν να εντοπι-
στεί η συνύπαρξη και επίπονων επικοι-
νωνιακών προσπαθειών και ενός βασικού 
καταστροφικού ναρκισσισμού, που ελέγ-
χει ακόμη και τις πιο απεγνωσμένες από-
πειρες προσέγγισης του αντικειμένου. Πι-
στεύω, ότι θα πρέπει να διαφοροποιούμε 
τη διαστροφή από την διαστροφικότητα 
διακρίνοντας κλινικές καταστάσεις στις 
οποίες υπάρχει παρουσία επικοινωνιακών 
και αντικειμενότροπων πτυχών με μια πιο 
ευνοϊκή πρόγνωση, αν και πάντα διατη-
ρείται σε άλλες κλινικές εικόνες η πρωτο-
γενής καταστροφικότητα με δυσμενή πρό-
γνωση για τις οποίες μπορούμε να μιλάμε 
για καθαρό Θάνατο. Αυτή η διάκριση μου 
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distinzione mi sembra estremamente 
convincente e utile da un punto di vista 
clinico, in quanto consente di evitare 
che la perversione abbracci quadri 
clinici improntati a diverse modalità 
di funzionamento mentale. Credo, che 
la sintomatologia perversa si esprima 
diversamente a seconda che si innesti 
su quadri nevrotici, borderline o 
psicotici, con conseguenze differenti 
anche dal punto di vista del trattamento 
psicoterapeutico. Sono diverse, di 
volta in volta, le difese che si formano; 
ma soprattutto si riscontra nella 
perversione la conservazione di una pur 
ridotta capacità rappresentativa, mentre 
la caratteristica della perversità sessuale 
è costituita principalmente dall’assenza 
di pensiero, dalla netta impossibilità di 
simbolizzazione. Se nella perversione 
prevale il narcisismo a-oggettuale, nella 
perversità presente nelle personalità 
antisociali e negli psicotici si assiste 
alla destrutturazione del Sé. Guardare 
agli aspetti difensivi della perversione, 
anche nelle forme più apparentemente 
a-oggettuali, permette di approfondire 
le radici traumatiche che danno 
linfa alla personalità perversa, la 
sommatoria di microtraumi ripetuti, 
le comunicazioni familiari patogene, 
i distacchi prematuri, gli abbandoni, e 
allontana l’ipotesi di teorie innatistiche, 
che rischierebbero di cristallizzare la 
patologia perversa.

DM: Che cosa puoi dirmi della 
psicoanalisi italiana? In Grecia abbiamo 
già presentato molti psicoanalisti 
italiani (fra gli altri ricordo Antonino 
Ferro, Stefano Bolognini e Sarantis 
Thanopoulos) e, nell’ultimo numero 
della rivista de Οιδίπους, io ho 
presentato la teoria del campo con una 
specificazione sulla modalità in cui è 
stato inteso teoricamente clinicamente 
dalla scuola Italiana.

φαίνεται εξαιρετικά πειστική και χρήσιμη 
από κλινική άποψη, καθώς επιτρέπει να 
διακρίνεται η διαστροφή από άλλες κλινι-
κές εικόνες, που χαρακτηρίζονται από δια-
φορετικούς τρόπους ψυχικής λειτουργίας. 
Πιστεύω, ότι η διαστροφική συμπτωματο-
λογία εκφράζεται διαφορετικά σε νευρω-
τικές, οριακές ή ψυχωτικές εικόνες, με δι-
αφορετικές συνέπειες και για την ψυχοθε-
ραπευτική εργασία.

Οι άμυνες που σχηματίζονται δια-
φέρουν κάθε φορά, αλλά πάνω στη δια-
στροφή διατηρείται τουλάχιστον μια πε-
ριορισμένη αναπαραστασιακή ικανότη-
τα, ενώ το χαρακτηριστικό της σεξουαλι-
κής διαστροφικότητας είναι κυρίως η α-
πουσία σκέψης και η καθαρή αδυναμία 
συμβολοποίησης. Αν στη διαστροφή επι-
κρατήσει ο ναρκισσισμός χωρίς αντικεί-
μενο, στη διαστροφικότητα που υπάρχει 
στις αντικοινωνικές προσωπικότητες και 
στους ψυχωτικούς παρατηρούμε την απο-
δόμηση του Εαυτού. Παρατηρώντας τις 
αμυντικές πτυχές της διαστροφής, ακόμη 
και σ’ αυτή που δεν υπάρχει αντικείμενο, 
μπορούμε να εμβαθύνουμε στις τραυμα-
τικές ρίζες που δίνουν ζωή στη διαστρο-
φική προσωπικότητα. Η συσσώρευση 
των επαναλαμβανόμενων μικροτραυμά-
των, η παθολογική οικογενειακή επικοι-
νωνία, οι πρόωροι αποχωρισμοί και εγκα-
ταλείψεις, μας απομακρύνουν από τις εγ-
γενείς θεωρίες για την διαστροφή που θα 
μας οδηγούσαν να πιστεύουμε ότι η δια-
στροφική παθολογία είναι παγιωμένη.

ΔΜ: Στην Ελλάδα έχουμε ήδη πα-
ρουσιάσει πολλούς Ιταλούς ψυχαναλυ-
τές (μεταξύ άλλων θυμάμαι τον Antonino 
Ferro13) τον Stefano Bolognini14 και τον 

13 Μαλιδέλης, Δ. & Ferro, A. (2018). 
Συνομιλία με τον Antonino Ferro. Οιδίπους 
19:6-35.

14 Λαμνίδης, Ν. Συνομιλία με τον Ste-
fano Bolognini. Οιδίπους 4
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CS: Freud in una lettera a 
Edoardo Weiss del 19 novembre 
1923 scriveva: “Non dubiti che 
anche in Italia l’avvenire è della 
psicoanalisi. Solo che dovrà 
attendere parecchio tempo”. La 
profezia di Freud si è avverata. 
La psicoanalisi italiana, dopo 
le iniziali difficoltà, è stata 
attraversata da intensi fermenti 
favoriti anche da differenti 
influenze teoriche soprattutto dal 
1970 in poi. Pur restando intatta 
e comune la base freudiana, si 
è confrontata, venendone via 
via arricchita, con il pensiero 
psicoanalitico francese, con il 
pensiero kleiniano, con quello 
post-kleiniano, quindi, ancora 
con quello bioniano e con quello 
winnicottiano. Più recentemente 
vi sono state anche aperture 
verso il pensiero kohutiano, 
la teoria dell’attaccamento 
e l’intersoggettivismo. La 
molteplicità e l’articolazione 
dei diversi orientamenti si è 
manifestata in confronti anche 
accesi, ma mai in dispute e guerre 
intestine laceranti. Molti analisti 
stranieri di queste scuole hanno 
contribuito alla formazione degli 
analisti italiani con conferenze 
e supervisioni nel nostro paese. 
Io stesso ho avuto il piacere 
di partecipare a conferenze e 
gruppi di supervisione condotti 
da Donald Meltzer, Salomon 
Resnik, John Steiner, Ronald 
Britton, Elisabeth Bott Spillius, 
Eric Brenman, Jean-Michel 
Quinodoz, Jacques Hochmann. 
La nostra capacità è stata, 
come scrive Stefano Bolognini 
nell’introduzione al libro da 
lui curato “Il sogno cent’anni 

Sarantis Thanopoulos15 και, στο τεύχος ει-
κοσιένα του περιοδικού Οιδίπους, παρου-
σίασα τη θεωρία του πεδίου με μια εκτενή 
αναφορά του τρόπο με τον οποίο προσεγ-
γίζεται, θεωρητικά και κλινικά από την ι-
ταλική σχολή16. Τι θα μπορούσες να ανα-
φέρεις για την ιταλική ψυχανάλυση;

CS: Ο Freud σε επιστολή προς τον E-
doardo Weiss στις 19 Νοεμβρίου 1923 έ-
γραψε: «Μην αμφιβάλλετε, ότι και στην Ι-
ταλία το μέλλον είναι η ψυχανάλυση. Μό-
νο θα πρέπει να περιμένει πολύ καιρό». Η 
προφητεία του Freud έγινε πραγματικότη-
τα. Η ιταλική ψυχανάλυση, μετά τις αρχι-
κές δυσκολίες, πέρασε από έντονες ζυμώ-
σεις, που ευνοήθηκαν από διαφορετικές 
θεωρητικές επιρροές, ειδικά από το 1970 
και μετά. Ενώ η φροϋδική βάση της πα-
ρέμεινε ανέπαφη και κοινή, σταδιακά ε-
μπλουτίστηκε και από την γαλλική ψυχα-
ναλυτική σκέψη, την κλαϊνική σκέψη, την 
μετακλαϊνή σκέψη, και ως εκ τούτου και 
από την σκέψη του Bion και του Winni-
cott. Πιο πρόσφατα, υπήρξαν επίσης α-
νοίγματα στη σκέψη του Kohut, στη θε-
ωρία της προσκόλλησης και στην διυπο-
κειμενική θεωρία. Η πολλαπλότητα και η 
άρθρωση των διαφορετικών προσανατο-
λισμών εκδηλώθηκε ακόμη και με έντονες 
αντιπαραθέσεις, αλλά ποτέ με διαμάχες 
και πολέμους με αποσχιστικό χαρακτήρα. 
Πολλοί ξένοι αναλυτές από αυτές τις σχο-
λές έχουν συνεισφέρει στην εκπαίδευση Ι-
ταλών αναλυτών με συνέδρια και εποπτεία 
στη χώρα μας. Εγώ ο ίδιος είχα τη χαρά να 
συμμετάσχω σε συνέδρια και ομάδες επο-
πτείας με επικεφαλής τους, Donald Melt-

15 Μαλιδέλης, Δ. & Θανόπουλος, Σ. 
(2019). Συνομιλία του Σαράντη Θανόπου-
λου με τον Δημήτρη Μαλιδέλη. Οιδίπους 
20:7-27.

16 Μαλιδέλης, Δ. (2020). Η θεωρία του 
Πεδίου στο πλαίσιο της Ψυχαναλυτικής Θε-
ωρίας και Τεχνικής. Οιδίπους 21:142-163.
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dopo” (Bollati Boringhieri, 
Torino, 2000), “nell’ibridazione 
integrativa consapevole e di buon 
livello”, nella contaminazione 
fertile fra diversi indirizzi teorici. 
Fra le grandi individualità del 
passato della psicoanalisi italiana 
vanno citati Musatti, Fornari, 
Gaddini, Matte Blanco, Corrao, 
Luciana Nissim. L’elenco degli 
psicoanalisti tradotti oggi in 
diverse lingue e conosciuti in tutto 
il mondo, oltre ai nomi importanti 
da te citati, sarebbe troppo lungo 
e non voglio correre il rischio di 
trascurarne alcuno, né tantomeno 
di farne menzione in modo non 
sufficientemente approfondito. 
Io stesso sono stato più volte 
invitato a tenere conferenze e 
supervisioni in Francia, Spagna, 
Portogallo, Inghilterra, Brasile, 
Argentina e Stati Uniti. La 
psicoanalisi italiana degli ultimi 
decenni ha avuto sviluppi teorici 
e progressi clinici rilevanti e ha 
mostrato, come ricorda Anna 
Nicolò nell’introduzione al libro 
“La Società Psicoanalitica Italiana. 
Un secolo di storia, di idee e di 
analisti” (Alpes, Roma,2020) a 
cura di Fabio Castriota, che la 
storia della SPI come istituzione 
è stata caratterizzata dalla 
contaminazione con la storia 
della società e delle strutture 
sanitarie e universitarie italiane 
per la presenza di psicoanalisti 
al loro interno, fra i quali ricordo 
Dario De Martis, e Fausto 
Petrella perché sono stati i miei 
maestri. Il pensiero psicoanalitico 
italiano ha dato contributi 
particolarmente significativi e 
originali in particolare sui temi 
quali il transfert/controtransfert, 

zer, Salomon Resnik, John Steiner, Ro-
nald Britton, Elisabeth Bott Spillius, Eric 
Brenman, Jean-Michel Quinodoz, Jacques 
Hochmann. Η ικανότητά μας ήταν, «το 
συνειδητό και καλό επίπεδο της απαρτιω-
τικής υβριδοποίησης», όπως γράφει ο Ste-
fano Bolognini στην εισαγωγή του βιβλίου 
που επιμελήθηκε «Το όνειρο εκατό χρόνια 
αργότερα» (Bollati Boringhieri, Τορίνο, 
2000), η εύφορη επιρροή μεταξύ διαφορε-
τικών θεωρητικών κατευθύνσεων. Μετα-
ξύ των μεγάλων Ιταλών ψυχαναλυτών του 
παρελθόντος, θα πρέπει να αναφερθούν 
οι Musatti, Fornari, Gaddini, Matte Blan-
co, Corrao, Luciana Nissim. Οι ψυχαναλυ-
τές που έχουν μεταφραστεί σε διαφορετι-
κές γλώσσες σήμερα και είναι γνωστοί σε 
όλο τον κόσμο, εκτός από τα σημαντικά ο-
νόματα που ανέφερες, θα ήταν πολλοί και 
δεν θέλω να διακινδυνεύσω να παραλείψω 
κανένα από αυτά τα ονόματα ή να τα ανα-
φέρω με κάποιον ανεπαρκή τρόπο. Εγώ ο 
ίδιος προσκλήθηκα επανειλημμένα σε δια-
λέξεις και συνέδρια στη Γαλλία, την Ισπα-
νία, την Πορτογαλία, την Αγγλία, τη Βρα-
ζιλία, την Αργεντινή και τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες. Η ιταλική ψυχανάλυση τις τελευ-
ταίες δεκαετίες είχε σημαντικές θεωρητι-
κές εξελίξεις και κλινική πρόοδο και έχει 
δείξει, όπως αναφέρει η Anna Nicolò στην 
εισαγωγή του βιβλίου «Η Ιταλική Ψυχα-
ναλυτική Εταιρεία. Ένας αιώνας ιστορί-
ας, ιδεών και αναλύσεων» (Alpes, Roma, 
2020) επιμέλεια του Fabio Castriota, ότι η 
ιστορία της SPI ως θεσμού έχει χαρακτηρι-
στεί από την επιρροή της ιστορίας της κοι-
νωνίας και των ιταλικών δομών υγείας και 
πανεπιστημίων και την παρουσία ψυχανα-
λυτών εντός τους, μεταξύ των οποίων θυ-
μάμαι τον Dario De Martis, και τον Fausto 
Petrella επειδή ήταν δάσκαλοι μου. Η ιτα-
λική ψυχαναλυτική σκέψη έχει συμβάλει ι-
διαίτερα και με πρωτότυπες συνεισφορές, 
ιδίως σε ζητήματα όπως η μεταβίβαση-α-
ντιμεταβίβαση, η προσωπικότητα του ανα-
λυτή και το αναλυτικό πεδίο, το τραύμα, το 
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la persona dell’analista e il campo 
analitico, il trauma, il lutto e la 
sua elaborazione, il preverbale, 
la fusionalità e gli stati primitivi 
della mente, la metapsicologia e 
la teoria della tecnica, le patologie 
gravi, il rapporto creativo con 
le altre discipline. Il gruppo 
Geografie della Psicoanalisi, 
coordinato da Lorena Preta e di 
cui faccio parte, tenta di tracciare 
una mappa della psiche basata 
sulle interconnessioni e interazioni 
generate da culture anche 
distanti da quella di provenienza 
della psicoanalisi trattando 
temi problematici che trovano 
diversa espressione nelle varie 
realtà. L’esperienza del gruppo, 
partendo dall’Italia, è diventata 
internazionale e attualmente trova 
un posto centrale sull’homepage 
del sito Web dell’IPA. Alcuni anni 
fa è uscito il libro “Il pensiero 
psicoanalitico italiano. Maestri, 
idee e tendenze dagli anni ’20 ad 
oggi”, a cura di Franco Borgogno, 
Alberto Luchetti e Luisa Marino 
(Franco Angeli, Milano, 2017) 
che da conto della ricchezza e 
della creatività degli analisti 
italiani odierni. Le riflessioni 
sviluppate e le esperienze 
maturate danno origine a una 
sorta di affresco teorico-clinico 
vario e colorato, che differenzia 
il pensiero psicoanalitico 
italiano da quelli francese, 
britannico, nordamericano o 
sudamericano. Credo che oggi 
si possa efficacemente parlare 
di una psicoanalisi italiana che, 
pur all’interno di una crisi della 
psicoanalisi a livello mondiale 
favorita anche dalle dimensioni 
temporo-spaziali accelerate e da 

πένθος και η επεξεργασία του, η προλεκτι-
κή συμβιωτική φάσης και οι πρωτόγονες 
καταστάσεις του ψυχισμού, τη μεταψυχο-
λογία και η θεωρία της τεχνικής, τις σοβα-
ρές παθολογίες, τη δημιουργική σχέση με 
άλλους κλάδους. Η ομάδα, «Γεωγραφίες 
της Ψυχανάλυσης», στην οποία συμμετά-
σχω, συντονισμένη από τη Lorena Preta17, 
προσπαθεί να σχεδιάσει έναν χάρτη της 
ψυχισμού με βάση τις διασυνδέσεις και τις 
αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται από 
πολιτισμούς, ακόμη και μακριά από αυτόν 
της ψυχανάλυσης, αντιμετωπίζοντας προ-
βληματικά ζητήματα που βρίσκουν διαφο-
ρετική έκφραση σε διάφορες πραγματικό-
τητες. Η εμπειρία της ομάδας, ξεκινώντας 
από την Ιταλία, έχει γίνει διεθνής και βρί-
σκεται σε κεντρικό σημείο στην σελίδα 
του ιστότοπου IPA. Πριν από λίγα χρόνια, 
το βιβλίο «Η ιταλική ψυχαναλυτική σκέ-
ψη. Δάσκαλοι, ιδέες και τάσεις από τη δε-
καετία του 1920 έως σήμερα», επιμέλεια 
των Franco Borgogno, Alberto Luchetti 
και Luisa Marino (Franco Angeli, Μιλάνο, 
2017) απεικονίζει τον πλούτο και τη δημι-
ουργικότητα των σημερινών Ιταλών ανα-
λυτών. Οι συλλογισμοί που αναπτύχθηκαν 
και οι εμπειρίες που ωριμάζουν δημιουρ-
γούν ένα είδος ποικίλης και πολύχρωμης 
θεωρητικής-κλινικής τοιχογραφίας, η ο-
ποία διαφοροποιεί την ιταλική ψυχαναλυ-
τική σκέψη από τη γαλλική, τη βρετανική, 
τη Βόρεια Αμερική ή τη Νότια Αμερική. 
Πιστεύω, ότι σήμερα μπορούμε να μιλή-
σουμε αποτελεσματικά για μια ιταλική ψυ-
χανάλυση, η οποία ακόμη και στην κρίση 
της ψυχανάλυσης σε παγκόσμιο επίπεδο, 
που ευνοείται επίσης από τις επιταχυνόμε-

17 Η Lorena Preta Είναι Ψυχαναλύ-
τρια, μέλος της SPI και της IPA. Διευθύ-
ντρια του περιοδικού της SPI (Psiche) από 
το 2001 έως το 2009 υπεύθυνη της διεθνούς 
ομάδας έρευνας της IPA «Γεωγραφίες της 
Ψυχανάλυσης». Διαμένει στην Ρώμη.
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una tendenza al pensiero concreto, 
mostra tutta la sua vitalità e 
necessità, aprendosi sempre di più 
al confronto con gli altri saperi e 
meritando un posto di rilievo nella 
cultura e nella società.

νες χρονικές-χωρικές διαστάσεις και από 
την τάση για συγκεκριμένη σκέψη, δείχνει 
όλη τη ζωτικότητα και αναγκαιότητά της 
όλο και περισσότερο σε σύγκριση με άλ-
λες γνώσεις και αξίζει μια εξέχουσα θέση 
στον πολιτισμό και στην κοινωνία.
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