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ANAKOINΩΣΗ
Η Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας διοργανώνει σειρά
εκπαιδευτικών σεμιναρίων με στόχο την ευαισθητοποίηση ειδικών ψυχικής υγείας σε
θέματα ψυχαναλυτικής θεωρίας και εφαρμογής της στην κλινική πράξη.
Το πέμπτο σεμινάριο έχει θέμα:

« Κατανοώντας τη σχέση μάνας-παιδιού μέσα από τη μελέτη
κειμένων του D. W. Winnicott»
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την έναρξη της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της
Ε.Ε.Ψ.Ψ., η οποία είναι αφιερωμένη «Στην μνήμη του Masud Khan» και εν όψει
επιστημονικής ημερίδας που προγραμματίζεται, θα διεξαχθεί επιστημονικό σεμινάριο
εστιασμένο στη μελέτη κειμένων του D. W. Winnicott που αφορούν τη σχέση μάναςπαιδιού. Ως γνωστόν ο Masud Khan εκτός από σημαντικός ψυχαναλυτής ήταν και ο
εκδότης των έργων του D. W. Winnicott, εργαζόμενος σκληρά για την διάδοσή τους.
Στο σεμινάριο οι κάτωθι εισηγητές θα επιχειρήσουν την κατανόηση της σχέσης
μάνας-παιδιού, αλλά και της σύνδεσης της με την εργασία με «δύσκολους» ασθενείς,
βασιζόμενοι κυρίως στα ακόλουθα κείμενα του D. W. Winnicott:
1) Δημήτρης Κυριαζής, ψυχίατρος-παιδοψυχίατρος, μέλος
Επιτροπής της Ε.Ε.Ψ.Ψ. :
«Τhe Mirroring Role of the Mother»

Εκπαιδευτικής

2) Κωνσταντίνος Ταλφανίδης, παιδοψυχίατρος, μέλος Ε.Ε.Ψ.Ψ. :
«Transitional Objects and Transitional Phenomena»
3) Ευγενία Σουμάκη, παιδοψυχίατρος, αντιπρόεδρος Ε.Ε.Ψ.Ψ. :
«Ego Distortion in Terms of True and False Self»
4) Ευτυχία Καλλιτεράκη, Ψυχιατρική Κοινωνική Λειτουργός, μέλος Ε.Ε.Ψ.Ψ. :
«The Capacity to Βe Alone»
5) Δημήτρης Ρήγας, ψυχίατρος, Πρόεδρος Ε.Ε.Ψ.Ψ
«Hate in the Counter-Transference»
6) Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής,
διδάσκων Ε.Ε.Ψ.Ψ. :
«Η σχέση μητέρας – παιδιού, κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του παιδιού»

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,
ιδιαίτερα με παιδιά.
Το σεμινάριο θα διεξάγεται ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00-21.00 στα γραφεία
της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, Δημητρέσσα 8 και θα
ολοκληρωθεί σε έξη συναντήσεις. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν τα υπό συζήτηση
άρθρα και περαιτέρω βιβλιογραφία.
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 2/2/07, 9/2/07, 23/2/07, 2/3/07, 9/3/07, 16/3/07
Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 200 ευρώ, με δυνατότητα καταβολής δύο δόσεων,
στην εγγραφή και την πρώτη συνάντηση.
Αιτήσεις συμμετοχής έως και 15/12/06 στη γραμματεία της Ελληνικής Εταιρείας
Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (κα Σιταρά) τηλ. & fax 210 7712901 ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση hspp@otenet.gr Η αίτηση χρειάζεται να συνοδεύεται από τη
κατάθεση ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος (σπουδές, παρούσα εργασιακή
απασχόληση, κλινική και ψυχοθεραπευτική εμπειρία).
Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Οι συντονίστριες του σεμιναρίου
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