
 
 

  
Ανακοίνωση 

 
Τηλεσεμινάριο Σάββατο 29 Μαΐου 2021 
Ώρα: 12:00-14:00 
  
Θέμα: Η συμβολή του Ferenczi στο έργο του Winnicott 
 
Ομιλήτρια: Ελίζα Νικολοπούλου, Κλινική Ψυχολόγος -Ψυχαναλύτρια  
 
Περίληψη: 
Το γόνιμο κλίμα, παρά τις διενέξεις, που διαμορφώνεται  στη μεταπολεμική ψυχαναλυτική 
βρετανική σκηνή, η ύπαρξη των "Ανεξάρτητων", όπως και η μη υποτακτική φύση του Winnicott, 
το δημιουργικό του πνεύμα και η ψυχαναλυτική του εντιμότητα, θα τον οδηγήσουν να χαράξει 
τον δικό του δρόμο, που παραμένει πάντα επίκαιρος και καινοτόμος. Σύγχρονοι μελετητές 
επισημαίνουν τις συγγένειες  της σκέψης και της κλινικής μεταξύ του Winnicott και του Ferenczi 
και επιχειρούν να εκτιμήσουν το ειδικό βάρος της εκάστοτε ιστορικής συγκυρίας. Το ενδιαφέρον 
αυτής της συγγένειας είναι θεωρητικό, κλινικό και ιστορικό: αφορά τόσο τα σημεία σύγκλισης 
και απόκλισης των θέσεων των δύο ψυχαναλυτών όσο και καθαυτό το γεγονός ότι αυτή 
παραμένει άρρητη από τον ίδιο τον Winnicott.  
Μέσα από τη συγκριτική μελέτη του έργου τους, στην ομιλία  θα εστιάσουμε στη συμβολή τους 
σε επίπεδο κλινικής εργασίας και τεχνικής. Η κλινική εμπειρία και των δύο με "δύσκολους" 
ενήλικες ασθενείς, εκείνων που βρίσκονται πέραν της νεύρωσης μεταβίβασης, στα όρια ή εκτός 
ορίων (ψυχικά όρια αλλά και όρια αναλυσιμότητας) και όπου η ερμηνεία δρα ανασταλτικά ή/και 
αποδιοργανωτικά, θα τους οδηγήσει να στρέψουν την προσοχή τους στο infans εντός του 
ενήλικα, εστιάζοντας  στην πρώιμη διάδραση βρέφους /μητέρας (περιβάλλοντος),  καθώς και στα  
πρώιμα τραύματα ή τους σφετερισμούς και τις συνέπειές τους στη διαμόρφωση εαυτού και 
αντικειμένου. Θα συζητηθούν ειδικότερα οι κλινικές προεκτάσεις των παραπάνω σε επίπεδο 
τεχνικής, όπως ειδικότερα: το αναλυτικό πλαίσιο (setting), το ζήτημα της παλινδρόμησης, η θέση 
του αναλυτή, ο χειρισμός της μεταβίβασης και η αντιμεταβίβαση.  
Φαίνεται ότι ο Winnicott, έστω και σιωπηλά, διαφύλαξε την πολύτιμη μεν, αλλά βαριά, 
κληρονομιά του Ferenczi, εμπλουτίζοντας την. Και οι δύο προείδαν τις ιδιαιτερότητες ψυχικών 
λειτουργιών που χαρακτηρίζουν ένα μεγάλο μέρος των ασθενών που απευθύνονται για 
αναλυτική εργασία και τόλμησαν να αναδείξουν τα διλήμματα για τον αναλυτή, ο οποίος 
καλείται, ακολουθώντας το παράδειγμά τους, να παραμείνει στην αναλυτική του θέση του, 
αυθεντικός και δημιουργικός.     

 
Σημείωση 
Το σεμινάριο απευθύνεται στα μέλη της εταιρείας και σε προσκεκλημένους συνεργάτες.  

 


