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Ο Βασίλης Δημόπουλος είναι ψυχίατρος, 

ψυχαναλυτής, μέλος της Ελληνικής Ψυχα-

ναλυτικής Εταιρείας και της Διεθνούς Ψυχα-

ναλυτικής Ένωσης. 

Διδάσκων αναλυτής 

της Ελληνικής Ψυ-

χαναλυτικής Εται-

ρείας. Οι κλινικές 

και θεωρητικές του 

αναζητήσεις αφο-

ρούν ιδιαίτερα τον 

ναρκισσισμό, τη δό-

μηση και τις λειτουργίες του εγώ, την υπο-

κειμενοποίηση, τις ψυχικές εγγραφές και τα 

παράγωγά τους, το όνειρο καθώς και την 

ψυχοσωματική. Τους προβληματισμούς του 

αναπτύσσει σε συνέδρια και σε άρθρα.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ:

▶ Η θεωρία και η κλινική του ναρκισσισμού,  

Μετά, 2010.

▶ Το σώμα και οι ψυχικές αναπαραστάσεις του, 

Γαβριηλίδης, 2013.

▶ Οι ψυχικές άμυνες και τα παράδοξά τους,

Αρμός, 2016.

▶ Ψυχαναλυτική Τεχνική. Η τέχνη της ψυχανά-

λυσης, Νήσος, 2017.

▶ Στοιχεία για την ψυχική μορφοποίηση. Η δυ-

ναμική του τραύματος, Γαβριηλίδης, 2018.

▶ Το αντι-κείμενο, Αρμός, 2019.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΑπΟ Τισ ΕΚΔΟσΕισ ΑΡΜΟσ

...Το όνειρο, φύλακας του ύπνου και εχθρός του επίσης... 
η ερμηνεία του, βασιλική οδός για τη διερεύνηση του 
ασυνειδήτου, είναι ταυτόχρονα και αντίσταση. Να είναι 
άραγε σε αυτή τη γραμμή της αντίστασης όταν ο ίδιος 
ο Freud δεν ανέλυσε –με αφορμή ένα όνειρο που είχε ο 
ίδιος– το νόημα της ένεσης με την ουσία της τριμεθυλα-
μίνης, τις τρεις δηλαδή ομάδες μεθυλίου [Ν(CH)3]. 

«σας έφερα ένα όνειρο» ακούμε από κάποιους ανα-
λυόμενους. μας «φέρνει», δηλαδή κάνει μία πράξη, ένα 
δώρο ίσως που ζήτησε ο αναλυτής, να τον σαγηνεύσει 
αλλά και να εμποδίσει την αναλυτική διαδικασία (όνει-
ρα-φετίχ). σε τέτοιες στιγμές θεωρώ πως δεν πρέπει ο 
αναλυτής να ερμηνεύει το περιεχόμενο του ονείρου αλλά 
το όνειρο καθαυτό ως κίνηση-πράξη, δώρο-αντίσταση. 
σε έναν αναλυόμενο, ο οποίος «έφερνε» συχνά όνειρα, 
του θύμισα μια προσφιλή του φράση: «Φοβού τους Δα-
ναούς και δώρα φέροντες». μου απάντησε πως τώρα εί-
ναι ώρα να σταματήσει την ανάλυση.


