ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

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

Μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση εντός και εκτός του ψυχαναλυτικού
πλαισίου
Η έννοια της μεταβίβασης και η κατά κάποιο τρόπο συμπληρωματική της, εκείνη
της αντιμεταβίβασης, εμφανίστηκαν πολύ νωρίς στο ψυχαναλυτικό λεξιλόγιο, μέσα
από την κλινική πρακτική και εξελίχθηκαν μαζί με αυτή. Η μεταβίβαση
αναγνωρίζεται γενικά ως το κυριότερο πεδίο ανάπτυξης της προβληματικής κάθε
ψυχαναλυτικής θεραπείας. Η αντιμεταβίβαση, που θεωρήθηκε αρχικά ως κίνδυνος
για την ψυχαναλυτική πρακτική, απέκτησε εδώ και πολλές δεκαετίες ήδη
πρωτεύουσα σημασία ως «αισθητήριο όργανο» και ως εργαλείο του ψυχαναλυτή.
Η ανάδειξη της λειτουργίας του αναλυτικού ζεύγους σε μείζον στοιχείο της
ψυχαναλυτικής θεραπείας, καθώς και η εμφάνιση των μη νευρωτικών διαταραχών
στον κλινικό ορίζοντα, οδήγησαν και σε μια άνευ προηγουμένου εμβάθυνση και
διεύρυνση των δυο εννοιών, χωριστά αλλά και ως «διδύμου». Ο ρόλος της
προβλητικής ταύτισης, φυσιολογικής και μη, οι έννοιες της περιέχουσας και της
φέρουσας λειτουργίας του αντικειμένου, εκείνη του μεταβατικού χώρου και του
αναλυτικού τρίτου αποτέλεσαν σημαντικούς οδοδείκτες σε αυτή τη διαδρομή.
Από την άποψη της πρακτικής, τα παραπάνω σημαίνουν ότι η μεταβίβαση και η
αντιμεταβίβαση: Α. διαφοροποιούνται ανάλογα με την ψυχοπαθολογία του
αναλυόμενου και σχετίζονται με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις της τεχνικής Β.
Μπορούν να νοηθούν και εκτός του κλασικού ψυχαναλυτικού setting, σε ποικίλα
κλινικά πλαίσια, ενώ έχει συζητηθεί η χρήση τους και στον χώρο της μη κλινικής
(εφαρμοσμένης) ψυχανάλυσης.
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσεγγιστούν ορισμένες όψεις της μεταβίβασης
και της αντιμεταβίβασης, με άξονα, κυρίως, τις ανάγκες της κλινικής πρακτικής και
τα ζητήματα που αυτή θέτει. Τα θέματα που θα παρουσιαστούν είναι:
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Μεταβίβαση: Ιστορική εξέλιξη και διαδρομή
Εισηγήτρια-επόπτρια: Χαρά Καραμανωλάκη, Ψυχίατρος, Υπεύθυνη Μονάδας
Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, Ψυχαναλύτρια,
Μέλος και διδάσκουσα ΕΕΨΨ.
24/1/15
Μεταβίβαση,
διαταραχές

αντιμεταβίβαση και περιέχουσα διεργασία στις ψυχωτικές

Εισηγητής-επόπτης: Κώστας Εμμανουηλίδης, Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής,
Ψυχαναλυτής, Τακτικό μέλος ΕΕΨΨ
7/2/15
Αντιμεταβίβαση, ονειροπόληση και διυποκειμενικότητα
Εισηγητής-επόπτης: Γρηγόρης Βασλαματζής, Καθηγητής Ψυχιατρικής, ΕΚΠΑ,
Ψυχαναλυτής, Μέλος και διδάσκων ΕΕΨΨ.
28/2/15
Μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση στο περιβάλλον του ιδρύματος
Εισηγητής-επόπτης: Κλήμης Ναυρίδης, Καθηγητής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ,
Ψυχαναλυτής και Ομαδικός θεραπευτής, Τακτικό μέλος της ΕΕΨΨ και της SFPPG.
7/3/15
Μεταβίβαση και «πραγματική» σχέση αναλυτή/ αναλυόμενου
Εισηγητής-επόπτης: Βασίλης Φαλάρας, Καθηγητής Ψυχιατρικής ΤΕΙ Αθήνας,
Ψυχαναλυτής, Μέλος και διδάσκων ΕΕΨΨ.
21/3/15
Ισχύουν οι έννοιες της μεταβίβασης και της αντιμεταβίβασης στην εξωκλινική
ψυχανάλυση;
Εισηγητής-επόπτης: Γρηγόρης Μανιαδάκης, Ψυχίατρος, Συντονιστής Γραφείου
Εκπαίδευσης ΕΚΕΨΥΕ, Ψυχαναλυτής, Τακτικό μέλος της ΕΕΨΨ.

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, Δημητρέσσα 8 και θα ολοκληρωθεί σε έξι
συναντήσεις. Κάθε συνάντηση θα περιλαμβάνει θεωρητική συζήτηση με την
ανάλογη βιβλιογραφία, καθώς και εποπτεία κλινικής περίπτωσης.
Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 160 ευρώ, με δυνατότητα καταβολής δύο δόσεων,
στην εγγραφή και την πρώτη συνάντηση.
Αιτήσεις συμμετοχής έως και 22 /12/14 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
την κατάθεση ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος (σπουδές, παρούσα
εργασιακή απασχόληση, κλινική και ψυχοθεραπευτική εμπειρία).

Οι υπεύθυνοι του σεμιναρίου

Σταμάτης Τουρνής
Γρηγόρης Μανιαδάκης

