
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας µε 

θλίψη αναγγέλλει το θάνατο του Καθηγητή Πέτρου Χαρτοκόλλη (Τρίτη, 24 

Σεπτεµβρίου 2013) ενός από τους ιδρυτές της Εταιρείας, του οποίου η συµβολή 

υπήρξε καθοριστική για τη δηµιουργία και την ανάπτυξή της. Ο Πέτρος 

Χαρτοκόλλης ήταν πρόεδρος κατά την περίοδο που η Εταιρεία λειτουργούσε ως 

Οµάδα Μελέτης (Study Group) και έως ότου έγινε Προσωρινή (Provisional) Εταιρεία. 

Εξέτισε ακόµα µία θητεία ως πρόεδρος της Συστατικής (Component) πλέον Εταιρείας 

της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης (IPA). 

Γεννηµένος στην Ελλάδα, ο Πέτρος Χαρτοκόλλης σπούδασε αρχικά στο 

Πανεπιστήµιο Αθηνών και αργότερα στις Η.Π.Α. όπου απέκτησε πτυχίο Ψυχολογίας 

από το Πανεπιστήµιο Clark και µεταπτυχιακό δίπλωµα στην Ψυχολογία από το 

κρατικό Πανεπιστήµιο του Michigan, από το οποίο επίσης απέκτησε το διδακτορικό 

του δίπλωµα στην Κλινική Ψυχολογία. Στη συνέχεια σπούδασε Ιατρική στο 

Πανεπιστήµιο της Λωζάννης, στην Ελβετία. Το 1957 ο Πέτρος Χαρτοκόλλης 

ξεκίνησε την ειδικότητα της Ψυχιατρικής στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου 

Kansas, την οποία συνέχισε στο Νοσοκοµείο Veterans Administration και στην 

Ψυχιατρική  Σχολή Menninger στην Topeka, του Kansas, όπου υπηρέτησε ως 

Υπεύθυνος Τοµέα για πολλά χρόνια. Εκπαιδεύτηκε ως ψυχαναλυτής στο Topeka 

Institute for Psychoanalysis. 

Το 1980 ο Πέτρος Χαρτοκόλλης επέστρεψε στην Ελλάδα ως Καθηγητής 

Ψυχιατρικής και ήταν ο Διευθυντής που ίδρυσε το Τµήµα Ψυχιατρικής του 

Πανεπιστηµίου Πατρών. Κατά την περίοδο αυτή, ο Πέτρος Χαρτοκόλλης ίδρυσε, 

µαζί µε άλλους Έλληνες ψυχαναλυτές, την Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία και 

ξεκίνησε η ψυχαναλυτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. 

Ο Πέτρος Χαρτοκόλλης έχει δηµοσιεύσει περισσότερα από εκατό ψυχαναλυτικά 

και ψυχιατρικά άρθρα, και έχει επίσης συγγράψει ή επιµεληθεί της έκδοσης 15 

βιβλίων στα οποία συµπεριλαµβάνονται ένα εγχειρίδιο Ψυχιατρικής και πέντε 

µυθιστορήµατα. Η εργασία του στην Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία παραµένει 

πηγή έµπνευσης και πρότυπο καθαρότητας της ψυχαναλυτικής σκέψης για όλα τα 

µέλη της Εταιρείας, αλλά και για την ευρύτερη κοινότητα της Ψυχικής Υγείας στην 

Ελλάδα.  
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