ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών της
δραστηριοτήτων διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

Η αδελφική σχέση: ψυχαναλυτική προσέγγιση και κλινική πρακτική
Η παρουσία της αδελφικής σχέσης συνδέεται με τις απαρχές της ψυχανάλυσης:
«[Π]ιστεύω ότι η γέννηση ενός αδελφού, ένα χρόνο πιο μικρού από εμένα, είχε ξυπνήσει
μέσα μου μοχθηρές ευχές και μια πραγματική παιδική ζήλια, καθώς και ότι ο θάνατός
του (που συνέβη μερικούς μήνες αργότερα), άφησαν μέσα μου το σπέρμα μιας τύψης»
έγραφε ο Φρόιντ στον Fliess ήδη το 1897, ενώ σε πολλά κείμενά του θα αναφερθεί στην
αδελφική αντιπαλότητα, μαζί με τις συμπαρομαρτούσες φονικές ψυχικές κινήσεις και την
προβληματική του τραύματος και της απώλειας – επίσης θα συνδέσει την αδελφική σχέση
επανειλημμένως με το Οιδιπόδειο σύμπλεγμα και το άγχος ευνουχισμού (περίπτωση του
μικρού Χανς), καθώς και με το ζήτημα του πατέρα (Τοτέμ και Ταμπού).
Έχει τελευταία επισημανθεί (Kaes, J. Mitchell) ότι συχνά η δυναμική, αλλά και η υφή της
αδελφικής σχέσης αξίζει να μελετηθεί συστηματικά πέρα από την αναγωγή της σε εκείνη
της σχέσης με τον γονέα – πρώιμη ή οιδιποδειακή.
Ασφαλώς πέρα από την Οιδιπόδεια διάστασή της, το πρώιμο στοιχείο που διέπει την
εμπειρία της αδελφικής σχέσης (όπως φαίνεται και στο χωρίο του Φρόυντ) οδηγεί στα
ζητήματα της σχέσης με το πρωταρχικό αντικείμενο. Έχει υποστηριχθεί πως το αδελφικό
αντικείμενο εισάγει μια πρώτη ψυχική εργασία διαφοροποίησης από το μητρικό
αντικείμενο (Kaes). Αποτελεί όμως επίσης μέρος της ναρκισσιστικής προβληματικής του
όμοιου (Kohut). Η αδελφική σχέση θα μπορούσε είτε να οδηγήσει προς το Οιδιπόδειο ή να
το εμποδίσει, δηλαδή να το υποκαταστήσει.
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να εξετάσει ορισμένα ζητήματα που αφορούν την
ψυχαναλυτική προσέγγιση της αδελφικής σχέσης με άξονα, κυρίως, τις ανάγκες της
κλινικής πρακτικής και τα ζητήματα που αυτή θέτει. Τα θέματα που θα παρουσιαστούν
είναι:

20/1/18
Η αδελφική σχέση στην ψυχαναλυτική σκέψη: εισαγωγικές έννοιες
Εισηγητής-επόπτης: Γρηγόρης Μανιαδάκης, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Τακτικό
μέλος ΕΕΨΨ, Επιστημονικός Συνεργάτης Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής, ΕΚΠΑ, συνεκδότης του International Forum of Psychoanalysis.

27/1/18
Ο αδελφός/ η αδελφή στην οιδιπόδεια προβληματική
Εισηγητής-επόπτης: Κώστας Εμμανουηλίδης, Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής,
Ψυχαναλυτής, Τακτικό μέλος ΕΕΨΨ
3/2/ 18
Σύμφωνα διάψευσης και αδελφική μεταβίβαση σε ομάδα
Εισηγητής-επόπτης: Κλήμης Ναυρίδης, Καθηγητής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ,
Ψυχαναλυτής και Ομαδικός θεραπευτής, Τακτικό μέλος της ΕΕΨΨ και της SFPPG.
24/2/18
Ο άρρωστος αδελφός
Εισηγήτρια-επόπτρια: Χαρά Καραμανωλάκη, Ψυχίατρος, Υπεύθυνη Μονάδας
Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, Ψυχαναλύτρια,
Μέλος και διδάσκουσα ΕΕΨΨ.
3/3/18
Απώλεια του αδελφού/ της αδελφής και «παιδί αντικατάστασης».
Εισηγητής – επόπτης: Σταμάτης Τουρνής, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Μέλος και
διδάσκων ΕΕΨΨ.

Δυνατότητα συμμετοχής στο σεμινάριο έχουν παιδοψυχίατροι, ψυχίατροι,
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής
υγείας.
Αριθμός συμμετεχόντων:25. Σε περίπτωση που θα χρειασθεί να γίνει επιλογή,
κριτήρια θα αποτελέσουν η ευαισθητοποίηση στην ψυχοδυναμική προσέγγιση και η
ανάλογη κλινική εμπειρία.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιείται, όπως φαίνεται και στο πιο πάνω πρόγραμμα,
ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00-13.00 στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας
Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, Μιχαλακοπούλου 43 και θα ολοκληρωθεί σε πέντε
συναντήσεις. Κάθε συνάντηση θα περιλαμβάνει θεωρητική συζήτηση με την
ανάλογη βιβλιογραφία, καθώς και εποπτεία κλινικής περίπτωσης.
Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 110 ευρώ, με δυνατότητα καταβολής δύο δόσεων,
στην εγγραφή και την πρώτη συνάντηση.

Αιτήσεις συμμετοχής έως και 30/11/17 στη γραμματεία της Ελληνικής Εταιρείας
Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (κα Καλαμπαλίκη) τηλ. & fax 210 7712901 ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση hspp@otenet.gr. Η αίτηση χρειάζεται να συνοδεύεται από
την κατάθεση ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος (σπουδές, παρούσα
εργασιακή απασχόληση, κλινική και ψυχοθεραπευτική εμπειρία).

Οι υπεύθυνοι του σεμιναρίου

Σταμάτης Τουρνής
Γρηγόρης Μανιαδάκης

