
 

 

 

 

 
 



 

  

 

 

Εργαζόμενοι ψυχαναλυτικά την εποχή του κορωνοϊού 
 

 Μια επιδημία συνιστά μια απειλή. Μια απειλή καταρχήν υπαρξιακή, που 

εισβάλλει από τον εξωτερικό προς τον εσωτερικό κόσμο φέρνοντας ένα τρομακτικό 

μήνυμα αφανισμού. Και ενώ η αρρώστια και ο θάνατος συνιστούν μια πανανθρώπινη 

μοίρα, τον περισσότερο καιρό μοιάζει ο κύκλος της ζωής και του θανάτου να 

ακολουθεί έναν οικείο χρονικό βηματισμό, κάτι σαν την καθησυχαστική εναλλαγή 

των εποχών. Στην επιδημία, αυτός ο ρυθμός καταλύεται, μικραίνει ή γίνεται 

άρρυθμος και η αρρώστια (και ο θάνατος) γρήγορα μπορεί να μεταφερθεί από τον 

έναν στον άλλο. Το μαζί αποκτά μια συγχωνευτική ποιότητα που μπορεί να σημαίνει 

μαζί στη ζωή και στο θάνατο, ενώ το μακριά φαντάζει συνώνυμο της σωτηρίας, καθώς 

το «κακό», δυνητικά μολυσματικό αντικείμενο μπορεί να απομακρυνθεί και να 

απομονωθεί. Μια επιδημία αυξάνει τη διχοτόμηση των αντικειμένων σε «καλά» και 

«κακά» και πυροδοτεί σχέσεις με μερικά αντικείμενα. Οι αποτυχίες φαντάζουν 

τρομακτικές και οι επιτυχίες τεράστιες. 

 Όταν πριν ένα χρόνο ξεσπούσε η πανδημία COVID-19, μια βίαιη και καθολική 

ανατροπή εισέβαλε στη ζωή μας. Παρότι οι πανδημίες είναι ένα φαινόμενο με 

ιστορικότητα, για τις δικές μας ζωές συνιστά σήμερα μια πρωτόγνωρη εμπειρία, που 

επηρεάζει καθοριστικά την κλινική μας εργασία. Μετά την αρχική ακινητοποίηση και 

το «μούδιασμα» που επέφερε η έναρξη της πανδημίας, το σταθερό πλαίσιο των 

ψυχαναλυτικών θεραπειών, ακρογωνιαίος λίθος για τη διεξαγωγή της θεραπείας και 

την ανάπτυξη των μεταβιβαστικών-αντιμεταβιβαστικών κινήσεων εντός αυτής, 

δέχτηκε -εκ των πραγμάτων- πιέσεις προκειμένου να προσαρμοστεί στα καινούρια 

δεδομένα. Οι περισσότερες θεραπείες χρειάστηκε έστω για κάποιο διάστημα να 

αλλάξουν μορφή, να γίνουν είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω τηλεδιασκέψεων ή και 

να σταματήσουν. Η ενσώματη παρουσία εντός του θεραπευτικού πλαισίου 

αντικαταστάθηκε από την κυριαρχία της φωνής και/ή της εικόνας στις οθόνες των 

υπολογιστών. Ο/η θεραπευτής/τρια και ο/η θεραπευόμενος/η τόσο με τη σωματική 

τους απομάκρυνση, όσο και με την παρουσία τους με χρήση προστατευτικών μέσων, 

επεσήμαναν -έστω και άρρητα- τον κίνδυνο που συνιστά η παρουσία του άλλου. Η  



 

  

 

 

 

εξωτερική πραγματικότητα της πανδημίας κινητοποίησε ασυνείδητα σενάρια 

καταστροφής και απώλειας, ενώ η κοινή συνθήκη της και για τα δύο μέλη του 

θεραπευτικού ζεύγους οδήγησε σε μια κατοπτρική ταλάντωση του ψυχισμού 

θεραπευτή και θεραπευόμενου και σε μια -έστω μερική- ανατροπή της ασυμμετρίας 

της θεραπευτικής σχέσης. Η καταφυγή του ψυχαναλυτή σε ένα στέρεο και σταθερό 

εσωτερικό πλαίσιο είναι περισσότερο αναγκαία τώρα, που το τροποποιημένο 

πλαίσιο των ψυχαναλυτικών θεραπειών καλείται να εμπεριέξει, να κατανοήσει και 

να επεξεργασθεί πρωτόγνωρα άγχη και απώλειες. 

 Η πανδημία COVID-19 επέφερε στασιμότητα, αλλά και απρόβλεπτες ανατροπές, 

καταργώντας βεβαιότητες και κεκτημένα, όπως τη δυνατότητα να μαζευόμαστε και 

να συζητάμε για τη δουλειά μας. Η Ελληνική Εταιρεία Ψυχανάλυσης και 

Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας, 

διοργανώνει το XVII Συμπόσιο της, έστω και με την παραδοξότητα ενός διαδικτυακού 

«συν», προκειμένου να συζητήσουμε και να σκεφτούμε τις αλλαγές που έχουν 

επέλθει στην ψυχαναλυτική μας εργασία και τις επιπτώσεις τους, παρότι ακόμη δεν 

έχουμε την πολυτέλεια του «εκ των υστέρων». 

Στο πλαίσιο του Συμποσίου θα προσεγγίσουμε θέματα όπως: 

• Η σημασία της αλλαγής πλαισίου για τη θεραπεία, την εποπτεία και την 

ψυχαναλυτική εκπαίδευση (χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τηλεφώνων, χρήση 

μάσκας, επιβεβλημένη απόσταση κ.α.) 

• Η απουσία του σώματος 

• Η πανδημία ως τραύμα και η δυνατότητα νοηματοδότησης και επεξεργασίας του  

• Παρανοϊκά και καταθλιπτικά άγχη στη μεταβίβαση-αντιμεταβίβαση του 

θεραπευτικού ζεύγους 

 



 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  

Ελληνική Εταιρεία Ψυχανάλυσης και Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πρόεδρος: Χαρά Καραµανωλάκη 

Μέλη: Ευγενία Σουμάκη  

Αρετή Σπυροπούλου  

Γεωργία Χαλκιά  

Παύλος Χατζητάσκος  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πρόεδρος: Νίκος Χαμπέρης 

Μέλη: Δημήτρης Ρήγας 

Κώστας Ταλφανίδης 

Γραμματεία ΕΕΨΨ 

Ειρήνη Ρέβη 

Μιχαλακοπούλου 41-43, 115 28,  

Αθήνα  

Τηλ.: 210 7712901 - Email: hspp.gr@gmail.com 

 

 

Στην αφίσα: Ανάργυρος Πασχάλης, Σχοινοβάτης σε κόκκινο, λάδι σε μουσαμά, 2016 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συµποσίου ευχαριστεί θερµά τον Ανάργυρο Πασχάλη για 

την ευγενική παραχώρηση της άδειας χρήσης του έργου του

mailto:hspp.gr@gmail.com


 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει Ομιλίες και Στρογγυλά Τραπέζια 

Ομιλίες 

Μαρίλια Αϊζενστάιν-Αβέρωφ: Αναλύσεις και εποπτείες εν μέσω πανδημίας 

Κατερίνα Γαρδίκα: Επιδημίες: τι μας ενδιαφέρει από το παρελθόν τους 

Γρηγόρης Μανιαδάκης: Πανδημία, τραύμα της απώλειας και ψυχική εργασία του 

αναλυτή 

Κώστας Ταλφανίδης: Αναλυτικό πλαίσιο και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

Βασίλης Φαλάρας: Σημειώσεις για τον κορωνοϊό και την τηλεψυχανάλυση 

Στρογγυλά Τραπέζια 

Ψυχαναλυτική διαδικασία και διαδίκτυο 

Δέσποινα Γιαϊλόγλου: Η θεραπεία μέσω διαδικτύου (skype) και η τροποποίηση της 

ψυχαναλυτικής διαδικασίας  

Μαρία Κουφονικολάκου: Στο τηλέφωνο:  το ταξίδι των ασυνειδήτων μέσα από τα 

καλώδια (και ο δισταγμός του ψυχαναλυτή) 

Ιωάννης Μαλογιάννης: Τροποποιήσεις του αναλυτικού πλαισίου σε διαδικτυακή 

πραγματοποίηση ψυχαναλυτικής θεραπείας. Προβλήματα και περιορισμοί 

Ψυχοθεραπευτική εργασία με εφήβους από απόσταση 

Δημήτρης Αναγνωστόπουλος: Η εφηβεία στα χρόνια της πανδημίας. 

Ψυχοθεραπευτικές δυνατότητες και περιορισμοί 

Ευγενία Σουμάκη: Εφικτό και ανέφικτο. Προβληματισμοί γύρω από την ηλεκτρονική 

ψυχοθεραπεία  

Αντώνης Σταθόπουλος: Παρουσίαση περιστατικού - Συζητητής: Δημήτρης 

Αναστασόπουλος  



 

 

 

 

 

 

Εμπειρίες μετάβασης: λειτουργίες του ονείρου και της φωνής εν 

καιρώ πανδημίας 

Μαριάννα Τσιτσοπούλου: Από τη φυγή προς την ανυπαρξία στην ανίχνευση της 

μορφής μέσω του δυνητικού χώρου και της γονιμότητας του αρνητικού 

Ελένη Φιλιππάκη: Φωνή και Σώμα: θεωρητικό-κλινικές σημειώσεις εν καιρώ 

πανδημίας.  

Και είμαστε ακόμη ζωντανοί…: οι ψυχαναλυτικές εταιρείες εν 

μέσω πανδημίας 

Ιωάννα Ιεροδιακόνου-Μπένου: Πρόεδρος Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής 

Εταιρείας 

Χαρά Καραμανωλάκη: Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ψυχανάλυσης και 

Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας 

Έφη Λάγιου-Λιγνού: Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας 

Παιδιού και Εφήβου 



 

 

 

 

 

Πρόγραμμα 

Σάββατο 17 Απριλίου 2021 

10:00 - 10:30 Εισαγωγή: Χ. Καραμανωλάκη 

10:30 - 11:45 Πανδημίες: Από την ιστορία στην εμπειρία  

Προεδρείο: Χ. Καραμανωλάκη 

Ομιλήτρια/Ομιλητής: Κ. Γαρδίκα: Επιδημίες: τι μας ενδιαφέρει από το παρελθόν 

τους 

 Κ. Ταλφανίδης: Αναλυτικό πλαίσιο και καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

11:45 - 12:00 Διάλειμμα 

12:00 - 13:30 Στρογγυλό Τραπέζι: Ψυχαναλυτική διαδικασία 
και διαδίκτυο 

Προεδρείο:  Ν. Χαμπέρης 

Ομιλήτριες/Ομιλητής: Μ. Κουφονικολάκου: Στο τηλέφωνο: το ταξίδι των 

ασυνειδήτων μέσα από τα καλώδια (κι ο δισταγμός του 

ψυχαναλυτή) 

Δ. Γιαϊλόγλου: Η θεραπεία μέσω διαδικτύου (skype) και η 

τροποποίηση της ψυχαναλυτικής διαδικασίας  

 Ι. Μαλογιάννης: Τροποποιήσεις του αναλυτικού πλαισίου 

σε διαδικτυακή πραγματοποίηση ψυχαναλυτικής 

θεραπείας. Προβλήματα και περιορισμοί 

13:30-16:00 Διάλειμμα 



 

 

 

 

 

Σάββατο 17 Απριλίου 2021 

16:00 - 17:15 Ο αναλυτής και το πλαίσιο σε εποχή πανδημίας 

Προεδρείο: Δ. Κυριαζής 

Ομιλητές: Γρ. Μανιαδάκης: Πανδημία, τραύμα της απώλειας και 

ψυχική εργασία του αναλυτή 

 Β. Φαλάρας: Σημειώσεις για τον κορωνοϊό και την 

τηλεψυχανάλυση 

17:15 - 17:30 Διάλλειμα 

17:30 - 19:00 Στρογγυλό Τραπέζι:  Ψυχοθεραπευτική εργασία 
με εφήβους από απόσταση  

Προεδρείο:  Δ. Αναστασόπουλος 

Ομιλητές/Ομιλήτρια: Δ. Αναγνωστόπουλος: Η εφηβεία στα χρόνια της 

πανδημίας. Ψυχοθεραπευτικές δυνατότητες και 

περιορισμοί  

 Ε. Σουμάκη: Εφικτό και ανέφικτο. Προβληματισμοί γύρω 

από την ηλεκτρονική ψυχοθεραπεία  

 Α. Σταθόπουλος: Παρουσίαση περιστατικού  - Συζητητής: 

Δ. Αναστασόπουλος 



 

 

 

 

 

Κυριακή 18 Απριλίου 2021 

10:00 - 11:00:  Στρογγυλό Τραπέζι: Εμπειρίες μετάβασης: 
λειτουργίες του ονείρου και της φωνής εν καιρώ 
πανδημίας 

Προεδρείο: Στ. Τουρνής 

Ομιλήτριες: Μ. Τσιτσοπούλου: Από τη φυγή προς την ανυπαρξία στην 

ανίχνευση της μορφής μέσω του δυνητικού χώρου και της 

γονιμότητας του αρνητικού 

Ε. Φιλιππάκη: Φωνή και Σώμα: θεωρητικό-κλινικές 

σημειώσεις εν καιρώ πανδημίας.  

11:00 - 11:15 Διάλειμμα 

11:15 - 12:15 Ομιλία 

Προεδρείο: Γρ. Βασλαματζής 

Ομιλήτρια: Μαρίλια Αϊζενστάιν-Αβέρωφ: Αναλύσεις και εποπτείες 

εν μέσω πανδημίας 

12:15 - 12:30 Διάλειμμα 

12:30 - 14:00  Στρογγυλό Τραπέζι: Και είμαστε ακόμη 
ζωντανοί…: οι ψυχαναλυτικές εταιρείες εν μέσω 
πανδημίας 

Προεδρείο: Δ. Ρήγας  

Ομιλήτριες: Ε. Λάγιου-Λιγνού: Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής 

Ψυχοθεραπείας Παιδιού και Εφήβου 

 Ι. Ιεροδιακόνου-Μπένου: Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική 

Εταιρεία 

 Χ. Καραμανωλάκη: Ελληνική Εταιρεία Ψυχανάλυσης και 

Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας 



 

 

 

 

 

Συμμετέχοντες - Συμμετέχουσες 

Μαρίλια Αϊζενστάιν-Αβέρωφ: Ψυχαναλύτρια, Διδάσκουσα της Παρισινής Ψυχαναλυτικής 

Εταιρείας και της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας  

Δημήτρης Αναγνωστόπουλος: Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Πρόσεδρο μέλος ΕΕΨΨ, 

Ομότιμος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 

Δημήτρης Αναστασόπουλος: Ψυχίατρος-Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Διδάσκων ΕΕΨΨ 

και ΕΕΨΨΠΕ 

Γρηγόρης Βασλαματζής: Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Διδάσκων ΕΕΨΨ, Ομότιμος Καθηγητής 
Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 

Κατερίνα Γαρδίκα: Ιστορικός, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

ΕΚΠΑ 

Δέσποινα Γιαϊλόγλου: Ψυχίατρος, Εκπαιδευόμενη ΕΕΨΨ 

Ιωάννα Ιεροδιακόνου-Μπένου: Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια, Τακτικό μέλος ΕΕΨΨ, 

Διδάσκουσα ΒΨΕ, Αν. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ 

Χαρά Καραμανωλάκη: Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια, Διδάσκουσα ΕΕΨΨ 

Έφη Λάγιου-Λιγνού: M. Psych. Psych., Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και 

εφήβων, μέλος της Βρετανικής Ένωσης Παιδοψυχοθεραπευτών και της Tavistock Society of 

Psychotherapists, Διδάσκουσα ΕΕΨΨΠΕ 

Μαρία Κουφονικολάκου: Ψυχολόγος, Εκπαιδευόμενη ΕΕΨΨ 

Δημήτρης Κυριαζής: Ψυχίατρος-Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Τακτικό μέλος ΕΕΨΨ 

Ιωάννης Μαλογιάννης: Ψυχίατρος, Εκπαιδευόμενος ΕΕΨΨ 

Γρηγόρης Μανιαδάκης: Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Διδάσκων ΕΕΨΨ, Συνεκδότης του 

International Forum of Psychoanalysis 

Δημήτρης Ρήγας: Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Διδάσκων ΕΕΨΨ 

Ευγενία Σουμάκη: Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια, Τακτικό μέλος ΕΕΨΨ, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή Παν. Κρήτης 

Αντώνης Σταθόπουλος: Παιδοψυχίατρος, Υπ. Πρόσεδρο μέλος ΕΕΨΨ 

Τσιτσοπούλου Μαριάννα:  MSc  Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής Ιατρικής 

Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Εκπαιδευόμενη ΕΕΨΨ 

Κώστας Ταλφανίδης: Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Διδάσκων ΕΕΨΨ  

Σταμάτης Τουρνής: Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Διδάσκων ΕΕΨΨ 

Βασίλης Φαλάρας: Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Διδάσκων ΕΕΨΨ 

Ελένη Φιλιππάκη, PhD,  Ιστορικός της φιλοσοφίας, ΜSc.Ψυχ.Ψυχοθ,  Εκπαιδευόμενη ΕΕΨΨ 

Νίκος Χαμπέρης: Ψυχίατρος-Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Διδάσκων ΕΕΨΨ



 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Διαδικτυακό Συμπόσιο μέσω zoom 

Το συμπόσιο απευθύνεται σε ειδικούς του χώρου της ψυχικής υγείας και συναφών 

επιστημών, καθώς και στους φοιτητές/τριες αυτών των επιστημονικών πεδίων. 

Εγγραφή στο Συµπόσιο  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για να παρακολουθήσουν το Συμπόσιο, αφού έχουν καταβάλει 

το δικαίωμα συμμετοχής και έχουν το σχετικό αποδεικτικό, χρειάζεται να 

συμπληρώσουν το  Δελτίο Συμμετοχής. Μόνο τότε η εγγραφή θα θεωρείται 

ολοκληρωμένη. Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής είναι η 14η Απριλίου 2021. 

Πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν θα είναι εφικτή η εγγραφή για την 

παρακολούθηση του Συμποσίου.  

∆ικαίωµα συµµετοχής:  

Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας  40 € 

Προπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες 20 € 

 

Οι αποδείξεις για την πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής θα αποσταλούν στους 

συνέδρους μετά το πέρας του συμποσίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Όσοι επιθυμούν τιμολόγιο αντί απόδειξης παρακαλούνται να ενημερώσουν τη 

γραμματεία πριν από το Συμπόσιο.  

Καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής  

Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό: 

Eurobank Ergasias (SWIFT / BIC: EFGBGRAA) 

Αριθμός λογαριασμού: 0026 0237 80 0200843032 

(IBAN: GR66 0260 2370 0008 0020 0843 032) 

∆ικαιούχος: Ελληνική Εταιρεία Ψυχανάλυσης και Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας. 

Στην  αιτιολογία να  αναγράφεται Συμπόσιο 2021 

(τα έξοδα κατάθεσης βαρύνουν τον καταθέτη) 

https://psychoanalysis-psychotherapy.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae%cf%82-2/
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