
 

 

Κρίσιμα θέματα κατανόησης και αντιμετώπισης της σύγχρονης 

ψυχοπαθολογίας: το πλαίσιο, το τραύμα, η μεθοριακότητα και ο 

θεσμός της οικογένειας. 

Η σημερινή κλινική της ψυχικής υγείας των παιδιών, των εφήβων και των νέων 
κυριαρχείται από την ολοένα αυξανόμενη εμφάνιση «νέων» μορφών παθολογίας 
καθώς και από την επικράτηση των πιο σοβαρών ψυχιατρικών νοσημάτων. Η νέα 
αυτή πραγματικότητα συνδυάζεται και συνυπάρχει με μια διαρκή, γρήγορη και 
συχνά βίαιη βιο-ψυχο-κοινωνικη μεταβολή τόσο εντός του υποκειμένου όσο και 
εκτός, στις κοινωνικές συνθήκες. Αυτό οδηγεί σε μια διαρκή κατάσταση 
«τραυματοποίησης», τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο με αποτέλεσμα 
να βιώνεται ένα καθολικό χρόνιο τραύμα, ανασφάλεια, σύγχυση και έλλειψη 
σταθερότητας. 
Πολύ συχνά οι κλινικοί ερχόμαστε αντιμέτωποι με περιπτώσεις ασθενών που οι ήδη 
κατακτημένες γνώσεις τόσο για την κατανόηση όσο και για την αντιμετώπιση τους  
δεν επαρκούν. Επιτακτική καθίσταται η ανάγκη διερεύνησης, εμβάθυνσης, 
ανανέωσης της θεωρίας ώστε να διαμορφωθεί μια «νέα» που να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της σημερινής κλινικής πραγματικότητας. 
 
Με αυτές τις σκέψεις προτείνουμε αυτό το σεμινάριο εργασίας πάνω στις κρίσιμες 

έννοιες: το πλαίσιο, το τραύμα, η μεθοριακότητα και ο θεσμός της οικογένειας. 

Όροι διεξαγωγής και οδηγίες συμμετοχής 

Απευθύνεται σε ειδικευόμενους και ειδικούς α) ψυχιάτρους παιδιών κ εφήβων, β) 

ενηλίκων και σε ψυχολόγους. 

Θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία έως 20 άτομα, κατόπιν αποστολής αίτησης και 

σύντομου βιογραφικού στο grammateia@ekthepsy.gr  

Συνολική διάρκεια Σεμιναρίου 16 ώρες,  
4 συναντήσεις 4 ωρών, 10:00 -14:00 ημέρα Σάββατο  
Ημερομηνίες  
14/01/23, 28/01/23, 11/02/23, 04/03/23 

Τόπος διεξαγωγής  
ΕΚΘΕΨΥ: Σταδίου 16 κ Ελ Βενιζέλου, Νέα Σμύρνη 
 
Κόστος συμμετοχής 

• Σύνολο Σεμιναρίου 320,00 ευρώ 

• Δυνατότητα συμμετοχής σε μεμονωμένη ημέρα, μόνο κατόπιν διαθέσιμων 
θέσεων  110 ευρώ 

 

Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης 

mailto:grammateia@ekthepsy.gr


 

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα 

14/1/23 ΠΕΡΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Η σημασία του πλαισίου προϋπόθεση για την κλινική πράξη. 

Εισηγητές: Δ. Αναστασόπουλος, Ε. Σουμάκη, Δ. Αναγνωστόπουλος. 

Θα συζητηθεί η θεωρία του πλαισίου στη κλινική πράξη, όπως και η ανάδειξη του 

αιτήματος τόσο στη διαγνωστική όσο και στη θεραπευτική διαδικασία. 

Ως πλαίσιο ορίζεται ένα σύνολο κανόνων και αρχών και καθορίζεται από δυναμικούς 

παράγοντες που σχετίζονται με το ενδοψυχικό γίγνεσθαι και των δυο, δηλ. τη 

διυποκειμενική διαδικασία και την κοινωνικο-ιστορική συγκυρία.  

Θα συζητηθούν επίσης θέματα που αφορούν τη θεραπευτική σχέση, την πρώτη 

επαφή, την τηλεφωνική επικοινωνία, την υποδοχή και επεξεργασία του αιτήματος, 

φανερού και λανθάνοντος, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και το θεραπευτικό 

συμβόλαιο. 

 

28/01/23  ΠΕΡΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 

Εισηγητές: Κ. Χάρη, Δ. Αναγνωστόπουλος, Ε. Σουμάκη. 

Η θεωρία του τραύματος αποτελεί κεντρικό πυρήνα της ψυχαναλυτικής θεωρίας. 

Αφετηρία η εξίσωση του τραύματος με το πραγματικό γεγονός (Φρόιντ, 1900), της 

σεξουαλικής αποπλάνησης στην παιδική ηλικία  και η σύνδεση του μεταγενέστερα 

με τις εξωτερικές απειλές και τις απώλειες (αντικειμένου, αγάπης, προστασίας, 

φροντίδας). 

Έτσι το πρότυπο του τραύματος έγινε πιο πολύπλοκο και συμπεριέλαβε τόσο 

φαντασιωσικά, όσο και πραγματικά στοιχεία στους γενεσιουργούς του παράγοντες, 

διατηρώντας όμως σαν πυρήνα την αναβίωση των οιδιπόδειων φαντασιώσεων.  

Μέχρι σήμερα η έννοια του τραύματος υπέστη επεξεργασίες προς διάφορες 

κατευθύνσεις. Αποτελεί κοινή παραδοχή όμως ότι η αιτιότητα του τραύματος αποκτά 

την πολυσήμαντη διαλεκτική της χροιά εξαιτίας του ρόλου της φαντασίωσης και της 

καθοριστικής σημασίας του μεθύστερου βιώματος. 

Κ. Χάρη: Θεωρία τραύματος 

Δ. Αναγνωστόπουλος: Κλινικές εκδηλώσεις του τραύματος και διαχείριση στους 

εναλλακτικούς πληθυσμούς. 



 

 

Ε. Σουμάκη: Ψυχοθεραπεία τραύματος. Παρουσίαση και συζήτηση κλινικής 

περίπτωσης 

 

11/02/23 ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΕΣ 

Εισηγητές: Γ. Βασλαματζής, Ε. Σουμάκη, Δ. Αναγνωστόπουλος. 

Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της εποχής καθορίζουν μέσα από πολλαπλές 

διαμεσολαβήσεις, εξωτερικές και εσωτερικές, τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της 

κρίσης στην οικογένεια και οδηγούν σε ‘’νέες παθολογίες’’. 

Πρόκειται κυρίως για παθολογίες που σχετίζονται άμεσα με δομές ναρκισσιστικής 

ευθραυστότητας. Δεν πρόκειται για νέα συμπτώματα αλλά για διαταραχές 

προσωπικότητας με στοιχεία την ανωριμότητα, την εξάρτηση, την ακινησία, την 

καθήλωση. Αυτό που λείπει είναι η διεργασία της σκέψης και της ονειροπόλησης. 

Αναφερόμαστε στις πολλαπλές μορφές παθολογικού άγχους, στη χρήση του 

σώματος, στις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, στις επικίνδυνες αποσυνδέσεις με 

σύγχυση των σημείων αναφοράς της ταυτότητας, της απελπισμένης απόπειρας 

σύνδεσης με τις ποικίλες μορφές σεξουαλικής διέγερσης, τη διατήρηση μιας 

πρωταρχικής μη διαφοροποίησης, όλους δηλαδή αυτούς τους παράγοντες που 

παρεμποδίζουν την προοδευτική ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη παιδιών, εφήβων 

και νέων. 

Γ.Βασλαματζής: Δομικά στοιχεία οριακής διαταραχής. 

Ε. Σουμάκη: Νέες παθολογίες στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. 

Δ. Αναγνωστόπουλος: Η ανάδειξη της οριακότητας μέσα από τις διαγνώσεις των 

περιστατικών και η χρήση των ταξινομητικών συστημάτων  

 

04/03/23 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ 

Εισηγητές: Δ. Κυριαζής, Ε. Λιγνού, Ε. Σουμάκη 

Σε προηγούμενες κοινωνίες οι ρόλοι ήταν τόσο προκαθορισμένοι και οριοθετημένοι 

που δεν δημιουργούσαν καμία αβεβαιότητα. Σήμερα χαλαροί οικογενειακοί δεσμοί 

με διαψευδόμενα οικογενειακά πρότυπα καθώς και η πολλαπλότητα των νέων 

μορφών γονεϊκότητας οδηγούν την οικογένεια σε κρίση. Οι γονείς σήμερα έχοντας 

χάσει και οι ίδιοι το δικό τους σύστημα αξιών, ψάχνουν κι εκείνοι ‘’μαγικές’’ λύσεις 

για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Έτσι απορροφημένοι από τα δικά τους άγχη 



 

 

προσαρμογής φαίνεται πως δεν καταφέρνουν να εμπεριέχουν τις αγωνίες και τα 

άγχη των παιδιών τους.  

Δ. Κυριαζής Αρχές οικογενειακής λειτουργίας και οικογενειακής θεραπείας. 

Ε. Λιγνού Αρχές οικογενειακής ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας. 

Ε. Σουμάκη Αρχές ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας ζεύγους. 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 

Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α. 

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχανάλυσης και Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας. 

Δημήτρης Αναστασόπουλος, Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος, Διδάσκων και εποπτεύων 

ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας ενηλίκων, παιδιών και εφήβων της Ελληνικής 

Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας και της Ελληνικής 

Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιού και Εφήβου. 

Γρηγόρης Βασλαματζής, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Διδάσκων 

αναλυτής της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχανάλυσης και Ψυχαναλυτικής 

Ψυχοθεραπείας.  

Δημήτρης Κυριαζής, Ψυχίατρος-Παιδοψυχίατρος, Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας 

Ψυχανάλυσης και Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας.  

Έφη Λάγιου-Λιγνού, BSc, DipSW, ACSW,  M Psych Psych., Διδάσκουσα και 

εποπτεύουσα ψυχοθεραπεύτρια παιδιών, εφήβων, γονέων-βρεφών/νηπίων, της 

Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιού και Εφήβου. 

Τζένη Σουμάκη, Αν. Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 

Κρήτης, Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχανάλυσης και Ψυχαναλυτικής 

Ψυχοθεραπείας. 

Κατερίνα Χάρη, Παιδοψυχίατρος, τ. Δντρια ΕΣΥ Παιδοψυχιατρικού Τμήματος Γ.Ν. 

Παίδων Πεντέλης, Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας 

Παιδιού και Εφήβου. 

 

 

 

 


