ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

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

Ντροπή: Ψυχαναλυτική προσέγγιση και κλινική πρακτική
Η ποικιλία των ορισμών και περιγραφών για τη ντροπή που υπάρχουν στη, μάλλον
περιορισμένη σχετικά με αυτή, ψυχαναλυτική βιβλιογραφία δείχνουν και τις δυσκολίες
που συναντά η αποσαφήνιση της μεταψυχολογικής και κλινικής υπόστασης της έννοιας.
Ο Freud αναφέρει τη ντροπή, μαζί με την αηδία και την ηθική, ως αντιστάσεις απέναντι στις
σεξουαλικές ενορμήσεις (1905). Η περαιτέρω εμβάθυνση στην έννοια της ντροπής ήρθε
ωστόσο αρκετά αργότερα, με δυο γραμμές προσέγγισης, μάλλον συμπληρωματικές. Η μια,
νεότερη, συνδέεται με την (πρώιμη) τραυματική κατάσταση και την εμπειρία του μη περιέχεσθαι. Έτσι η ντροπή ορίζεται ως αντίδραση στην απουσία επιδοκιμαστικής
αμοιβαιότητας, πρώτη εκδήλωση της οποίας αποτελεί το βρεφικό άγχος απέναντι στον ξένο
(Ikonen&Rechardt 1993) ή και ως οργή απέναντι σε ένα μερος του εαυτού που δεν
περιέχεται (Campbell 2001). Ορισμένες συλλήψεις του Kohut, αλλά και του Winnicott
βρίσκονται κοντά στην εν λόγω προσέγγιση. Επίσης, ζητήματα που αναφέρονται στη σχέση
της ντροπής με το βλέμμα ή με το βίωμα του σώματος φαίνεται να συνδέονται με αυτή τη
γραμμή σκέψης. Η πιο κλασική προσέγγιση θεωρεί τη ντροπή αντίδραση στην αποτυχία της
προσπάθειας να σταθεί κανείς στο ύψος του Ιδεώδους του Εγώ του (Lynd 1958,
Chasseguet-Smirgel 1985, Morrison 1989). Από το Ιδεώδες του Εγώ οδηγούμαστε εύλογα
στα ζητήματα του ναρκισσισμού με τα οποία συνδέεται η ντροπή. Οδηγούμαστε επίσης σε
ζητήματα διάκρισης της ενοχής από τη ντροπή, που απασχολούν αρκετούς συγγραφείς
(Mollon 2002).
H
ντροπή αφορά ασφαλώς και την αναλυτική κατάσταση, τόσο ως συναίσθημα ή
μεταβιβαστική αντίδραση του ασθενούς, όσο και ως σημαντικό αντιμεταβιβαστικό
φαινόμενο, π.χ. όταν ο αναλυτής αισθάνεται ότι δεν υπάρχει αμοιβαιότητα από την πλευρά
του αναλυόμενου ή όταν γίνεται στόχος κάποιας ντροπιαστικής επίθεσης από την πλευρά
του.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσεγγιστούν ορισμένες όψεις της ντροπής, με άξονα,
κυρίως, τις ανάγκες της κλινικής πρακτικής και τα ζητήματα που αυτή θέτει. Τα θέματα που
θα παρουσιαστούν είναι:
15/12/18
Η έννοια της ντροπής και η διαδρομή της στην ιστορία της ψυχαναλυτικής σκέψης
Εισηγητής-επόπτης: Γρηγόρης Μανιαδάκης, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Τακτικό μέλος
ΕΕΨΨ, συν-εκδότης του International Forum of Psychoanalysis.
12/1/18
Το ιδεώδες του Εγώ, πηγή ντροπής;
Εισηγητής-επόπτης: Παύλος Χατζητάσκος, Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής, Ψυχαναλυτής,
Τακτικό μέλος ΕΕΨΨ

26/1/19
Εφηβεία και ντροπή: στα όρια της αποτυχίας του ναρκισσισμού
Εισηγητής-επόπτης: Δημήτρης Αναστασόπουλος, Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος,
Ψυχαναλυτής, Διδάσκον μέλος ΕΕΨΨ, συντονιστής εκπαιδευτικής επιτροπής ΕΕΨΨΠΕ
9/2/19
Διακρίνοντας τη ντροπή από την ενοχή
Εισηγήτρια-επόπτρια: Γεωργία Χαλκιά, PhD, Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια, Τακτικό μέλος
ΕΕΨΨ
16/2/19
Η ντροπή στη μεταβίβαση και την αντιμεταβίβαση
Εισηγητής-επόπτης: Κώστας Εμμανουηλίδης, Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής, Ψυχαναλυτής,
Τακτικό μέλος ΕΕΨΨ
2/3/19
Ντροπή: βλέμμα και σώμα
Εισηγητής- επόπτης: Νίκος Χαμπέρης, Ψυχίατρος -Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής,
Διδάσκον 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 στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής
Ψυχοθεραπείας, Μιχαλακοπούλου 43 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 120 ευρώ, με δυνατότητα καταβολής δύο δόσεων, στην
εγγραφή και την πρώτη συνάντηση. Αιτήσεις συμμετοχής έως και 3/12/19 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

