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Εισαγωγή στο θέµα του 7ου Συµποσίου Ψυχοσωµατικής

Το 7ο Συµπόσιο της Ελληνικής Ψυχοσωµατικής Εταιρείας έχει ως στόχο το να
αναδυθούν και να σχολιαστούν µε σαφήνεια βασικές θέσεις σύγκλισης και
απόκλισης των

θεωρητικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων της

ψυχανάλυσης και της ψυχοσωµατικής.
Επειδή θεωρούµε ως Ελληνική Ψυχοσωµατική Εταιρεία ότι η συνοµιλία µε
τους συναδέλφους της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας πρέπει να
ενισχυθεί, αποφασίσαµε φέτος να µην προσκαλέσουµε αλλόφωνο οµιλητή αλλά
να «ακούσουµε» τις δικές µας φωνές.
Όσο και αν ο κίνδυνος της «σύγχυσης των γλωσσών» ελλοχεύει στην
πρακτική µας, θεωρούµε ότι η κοινή µας καταγωγή από τη µητρική φροϋδική
γλώσσα θα µας επιτρέψει να κατανοήσουµε τις «διαλέκτους» σχετικά µε τη
σχέση σώµατος - ψυχής.
Αν και οι περισσότερες µεταφροϋδικές θεωρητικοποιήσεις θίγουν το θέµα
σώµα - ψυχή, εκτιµούµε ως Ελληνική Ψυχοσωµατική Εταιρεία ότι καµιά τους
δεν συγκροτεί οργανωµένο θεωρητικό και κλινικό σύστηµα όπως αυτό που
αναπτύχθηκε από την Ψυχοσωµατική σχολή των Παρισίων IPSO-Pierre
Marty. Για τον σηµαίνοντα αυτόν λόγο η θεωρία της Ψυχοσωµατικής σχολής
των Παρισίων αντιπαρατίθεται στο 7ο Συµπόσιο ως προς τις άλλες
προσεγγίσεις µε σκοπό τον γόνιµο διάλογο.
Για την διευκόλυνση του εγχειρήµατος θα οργανωθούν στρογγυλές τράπεζες
που θα εστιάζουν στα µείζονα θέµατα και θα δοθεί ικανοποιητικός χρόνος για
συζήτηση µε την αίθουσα.
Πληροφορίες :
Οι εγγραφές θα γίνονται πριν την έναρξη του εργασιών του Συµποσίου, την Παρασκευή 1
Ιουνίου, από τις 19.00 έως τις 20.00
Συµµετοχή : 30 ευρώ. Εκπαιδευόµενοι όλων των Εταιρειών και φοιτητές : 15 ευρώ (µε την
προσκόµιση των αντίστοιχων εγγράφων)
Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δίνονται στο τέλος των εργασιών.
ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018.
19.00 Εγγραφές
20.00 Έναρξη Συµποσίου από τον πρόεδρο της ΕΨΣΕ Σάββα Σαββόπουλο
20.15 Χαιρετισµός από τον πρόεδρο της ΕΨΕ Σωτήρη Μανωλόπουλο
20.30 Κύρια οµιλία από την Άννα Ποταµιάνου
“Δονήσεις και δίοδοι. Καταµερισµοί και αναθέσεις”

Σάββατο 2 Ιουνίου 2018
09.30-11.00 Α΄ Στρογγυλή τράπεζα
Οµιλητές : Χρυσή Γιαννουλάκη και Ιάκωβος Κλεώπας
Συντονίζει η Αύρα Μπεράτη
Θεµατικές συζήτησης : Η ψυχαναλυτική και η ψυχοσωµατική διερεύνηση. Νοσογραφική
ταξινόµηση στην ψυχανάλυση και στην ψυχοσωµατική. Το θεωρητικό τους υπόβαθρο και το
κλινικό τους ενδιαφέρον. Πρώτες συναντήσεις στην ψυχαναλυτική και στην ψυχοσωµατική
πρακτική. Η σηµασία της διάγνωσης. Όροι και διατύπωση θεραπευτικού συµβολαίου.
Εισαγωγή στην συζήτηση της Α’ Στρογγυλής Τράπεζας
11.00- 11.30 Διάλειµµα

11.30-13.00 Β’ Στρογγυλή τράπεζα
Οµιλητές: Δηµήτρης Σακελλάρης και Βασίλης Δηµόπουλος
Συντονίζει ο Κώστας Ζερβός
Θεµατικές συζήτησης: Ψυχική οργάνωση και ψυχικοποίηση (mentalisation) κατά S. Freud
και κατά P. Marty. Παλινδρόµηση. Αποδιοργάνωση. Σύµπτωµα. Ναρκισσισµός και
ψυχοσωµατική νόσος.
13.00-14.30 Μεσηµβρινή διακοπή
14.30-16.00 Γ΄ Στρογγυλή τράπεζα
Οµιλητές: Κώστας Μπαζαρίδης και Σάββας Σαββόπουλος
Συντονίζει η Άννα Χριστοπούλου
Θεµατικές συζήτησης : Θεραπεία. Πλαίσιο. Σύνδεση. Ερµηνεία. Κατασκευή. Προσδόκιµα
αποτελέσµατα.
16.00-17.30
Αντιφώνησις από τον Αθανάσιο Αλεξανδρίδη και απαντήσεις των οµιλητών
18.00 “
Ένα κρασί”, σας περιµένουµε µετά την λήξη του Συµποσίου, στον χώρο του ΕΙΕ

