
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

διοργανώνει ημερίδα με ομιλήτρια την

MARY MORGAN

9 Απρίλιου 2022

Η Μary Morgan είναι Ψυχαναλύτρια και Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια Ζεύγους, Μέλος 
της Βρετανικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, Ανώτατο Μέλος των Σχέσεων της Tavistock και 
επίτιμο μέλος της Πολωνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας. Έχει εργαστεί για 
παραπάνω από 30 χρόνια στην κλινική Tavistock στο Λονδίνο όπου ήταν η διευθύντρια του 
Τμήματος Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ζεύγους και του Μεταπτυχιακού και Διδακτορι-
κού στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία Ζεύγους. Έχει γράψει εκτενώς στον τομέα της ψυχα-
νάλυσης ζεύγους επάνω στον οποίο επίσης διδάσκει και εποπτεύει διεθνώς. Διατηρεί επίσης 
και ιδιωτικό ψυχαναλυτικό γραφείο.



Το βιβλίο της ‘A Couple State of Mind: Psychoanalysis of Couples – the Tavistock 
Relationships Model’, εκδόθηκε πρόσφατα και είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, στα Πολωνικά, 
στα Ρώσικα, στα Ιταλικά και σύντομα θα εκδοθεί και τα Κινέζικα.

Η Mary Morgan θα βρίσκεται μαζί μας στη Αθήνα :

το Σάββατο 9 Απριλίου 2022, 10:00-15:00, στα γραφεία της Εταιρείας μας θα συντονίσει 
ένα εργαστήριο με θέμα:

Ο ΨΥΧΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ:
ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

και θα εποπτεύσει κλινικό υλικό.

Αντλώντας από το πρόσφατό της βιβλίο, η Mary Morgan θα συζητήσει για:

• Τον ψυχισμό του ζευγαριού και την αναλυτική στάση προς το ζευγάρι
• Ανάληψη θεραπείας ζεύγους και το αναλυτικό πλαίσιο για τα ζευγάρια
• Μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση στην εργασία με τα ζευγάρια
• Το προβλητικό σύστημα του ζεύγους

Θα ακολουθήσει εποπτεία επάνω σε λεπτομερές κλινικό που θα παρουσιαστεί από ένα μέ-
λος των συμμετεχόντων

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες στον χώρο της ψυχικής υγείας των οποίων η 
πρακτική σχετίζεται με την θεραπεία ζεύγους και οικογένειας.

Η δια ζώσης συμμετοχή στο Εργαστήριο θα περιοριστεί στα 20 άτομα-και για τον λόγο αυτό 
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας- ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότη-
τα να παρακολουθήσουν την εκδήλωση διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Το κόστος συμμετοχής είναι 60 ευρώ που θα πρέπει να προκαταβληθούν στον  Τραπεζικό 
Λογαριασμό της ΕΕΨΨΟ. (ALPHABANK IBAN : GR 54 0140 1940 1940 0200 2002 485), 
αναγράφοντας στο καταθετήριο το ονοματεπώνυμο σας με αιτιολογία: Σεμινάριο MARY 
MORGAN.
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