ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Η Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας
στο πλαίσιο των
εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:
Μετεξέλιξη κλινικών και θεωρητικών εννοιών στη σύγχρονη ψυχανάλυση:
Τραύμα/ Προβλητική ταύτιση/ Αντιμεταβίβαση/ Περιέχον-περιεχόμενο/
Ενόρμηση θανάτου /Αρνητικό/ Ο Τρίτος
Οι ψυχαναλυτικές έννοιες έχουν δυο θεμελιώδη χαρακτηριστικά. Το πρώτο πηγάζει
από το ίδιο το αντικείμενο της ψυχανάλυσης, το ασυνείδητο. Οι
έννοιες που
αναφέρονται σε αυτό προσπαθούν να αποδώσουν εμπειρίες που βρίσκονται σε
απόσταση από την κοινή λογική και, σε κάποιο βαθμό, από τη λεκτική σκέψη. Το
δεύτερο συνδέεται με το ότι έχουν κατά κανόνα κλινική προέλευση, έχουν δηλαδή
ως σκοπό να νοηματοδοτήσουν τα φαινόμενα που συναντά ο αναλυτής ή, πιο
σωστά, η δυάδα του αναλυτή και του αναλυόμενου μέσα στην ψυχαναλυτική
συνεδρία.
Οι ψυχαναλυτικές έννοιες θεωρούνται
λοιπόν μερικές φορές
δυσπρόσιτες, όπως και η περιοχή του ψυχισμού που καλούνται να φωτίσουν.
Βρίσκονται επίσης συχνά σε κατάσταση εξέλιξης και αναθεώρησης που
υπαγορεύεται από τις ανάγκες και τις δυσχέρειες της κλινικής πρακτικής. Στην
ιστορική τους διαδρομή, αρκετές ψυχαναλυτικές έννοιες και όροι διαστάληκαν,
συρρικνώθηκαν, συνδέθηκαν με άλλους, εγκαταλείφθηκαν, συχνά για να ξαναανακαλυφθούν αργότερα, είτε από τον ίδιο τον ιδρυτή της ψυχανάλυσης, (που
επανήλθε λ.χ. στην έννοια του τραύματος στα ύστερα κείμενά του), είτε από
μεταγενέστερους ψυχαναλυτές, πάντα για να εξηγήσουν κλινικά φαινόμενα.
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξετάσει και να αποσαφηνίσει, στο μέτρο του
δυνατού, ορισμένες θεμελιώδεις ψυχαναλυτικές έννοιες, στη σημερινή τους
ιστορική στιγμή και πάντα σε σύνδεση με την κλινική και θεραπευτική
πραγματικότητα. Τα θέματα που θα παρουσιαστούν είναι:

Παρασκευή 10.2.12
Το τραύμα σε εποχή διυποκειμενικότητας
Εισηγητής – επόπτης: Γρηγόρης Βασλαματζής, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, ΕΚΠΑ,
Ψυχαναλυτής, Πρόεδρος και διδάσκων ΕΕΨΨ.
Σάββατο 25.2.12
Λειτουργία και σχέση περιέχοντος- περιεχομένου
Εισηγητής – επόπτης: Β. Φαλάρας, Ψυχίατρος, Καθηγητής Ψυχιατρικής ΤΕΙ Αθήνας,
Ψυχαναλυτής, τακτικό μέλος και διδάσκων ΕΕΨΨ.
Σάββατο 10 .3.12
Μορφές προβλητικής ταύτισης
Εισηγήτρια – επόπτρια: Ε. Καλλιτεράκη, Ψυχαναλύτρια, τακτικό μέλος ΕΕΨΨ.
Σάββατο 24 . 3. 12
Από την Οιδιποδειακή στην αναλυτική κατάσταση: Σημειώσεις για την έννοια του
τρίτου
Εισηγήτρια – επόπτρια: Χ. Καραμανωλάκη, Ψυχίατρος, Α’ Ψυχιατρική Κλινική,
ΕΚΠΑ, Ψυχαναλύτρια, τακτικό μέλος και διδάσκουσα ΕΕΨΨ.
Σάββατο 31.3.12
Κλινικές διαστάσεις της έννοιας του αρνητικού
Εισηγητής – επόπτης: Γρ. Μανιαδάκης, Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠΑ,
Συντονιστής Γραφείου Εκπαίδευσης ΕΚΕΨΥΕ, Ψυχαναλυτής, πρόσεδρο μέλος ΕΕΨΨ
Σάββατο 21.4.12
Ενόρμηση θανάτου
Εισηγητής – επόπτης: Κ. Ταλφανίδης, Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, τακτικό
μέλος ΕΕΨΨ
Σάββατο 28.4.12
Αντιμεταβίβαση
Εισηγητής – επόπτης: Π. Χατζητάσκος, Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠΑ,
Ψυχαναλυτής, πρόσεδρο μέλος 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 (εκτός από την πρώτη συνάντηση, η οποία θα
γίνει την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, 19.00-22.00) στα γραφεία της Ελληνικής
Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, Δημητρέσσα 8 και θα ολοκληρωθεί σε
επτά συναντήσεις. Κάθε συνάντηση θα περιλαμβάνει θεωρητική συζήτηση με την
ανάλογη βιβλιογραφία και εποπτεία κλινικής περίπτωσης.
Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 210 ευρώ, με δυνατότητα καταβολής δύο δόσεων,
στην εγγραφή και την πρώτη συνάντηση.
Αιτήσεις συμμετοχής έως και 16 /1 /12 στη γραμματεία της Ελληνικής
Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (κα Σοφρά) τηλ. & fax 210 7712901 ή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση hspp@otenet.gr . Η αίτηση χρειάζεται να
συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, παρούσα
εργασιακή απασχόληση, κλινική και ψυχοθεραπευτική εμπειρία).
Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γρηγόρης Βασλαματζής
Οι συντονιστές του σεμιναρίου
Σταμάτης Τουρνής, Γρηγόρης Μανιαδάκης

