ΣΕΜΙΝΑΡΙA 2008-09

ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 17- ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
( ημιόροφος στη στοά)- www.psia.gr

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

I

Εισηγήτρια : Ευαγγελία Κομματά
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ

Σάββατο : 18.30- 20.30
Ημερο- 2008 : 25/10- 08,22/11- 6, 20/12
μηνίες 2009 :10,24/01-7,21/02- 7,21/03- 4, 25/04- 9,23/05-13/06
Η παρουσία ή η απουσία του πέους απετέλεσε για τον Freud βασικό κριτήριο
για την επιλογή της σεξουαλικής ταυτότητας. Η διαμαρτυρία που εκδηλώνεται πολλές
φορές απο το υποκείμενο, ιδίως το γυναικείο, έναντι της ανατομικής κατάταξης,
όπως και οι κλινικές μαρτυρίες ως προς τις διαστροφές, έθεσαν στη ψυχανάλυση νέα
ερωτήματα: ερωτήματα δηλ που αναφέρονται σε ζητήματα οπως η ταύτιση, η
επιθυμία, η ενόρμηση αλλά και η φαλλική απόλαυση.
O Freud αναγάγει την επιλογή φύλου ή τις διαφορετικές μορφές επιθυμίας
και απόλαυσης στις Οιδιπόδειες ταυτίσεις. O Λακάν ξεπερνώντας την Οιδιπόδεια
προβληματική εισάγει μια νέα λογική τυπολογία όπως αυτή της «σχέσης των φύλων»,
η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση του άνδρα ή της γυναίκας όχι με βάση την
ανατομία αλλά με βάση τη σχέση τους ως προς την απόλαυση.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

II

Εισηγητ:Ε.Καραμήτσιου,Κ.Καραγιάννη Ν.Καμπίτης,Ε.Κομματά,Δ. Μπράτης
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Σάββατο : 17.00- 18.30
Ημερο- 2008: 22/11,
μηνίες 2009: 10/01, 21/02, 04/04, 09/05, 13/06
Είναι η ψυχανάλυση μια μορφή ψυχοθεραπείας; Ποια η σχέση ψυχανάλυσηςψυχολογίας-ψυχιατρικής; Το συνθετικό ΄΄ψυχο-΄΄ είναι αρκετό για να καταστήσει
εγγενείς τις διάφορες θεωρήσεις που αναφέρονται στον ανθρώπινο ψυχισμό;
Στο βαθμό που ο 20ος αιώνας αποτέλεσε έναν αιώνα έκρηξης παραγωγής λόγων
προερχόμενων από σχεδόν όλα τα πεδία της ανθρώπινης γνώσης, μπορούμε να
θεωρήσουμε ότι υφίσταται ένα ολόκληρο corpus που ενέχει το συνθετικό «ψυχο-».
Στα πλαίσια άλλωστε αυτού του corpus αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρήσεις
με αντίστοιχες κλινικές πρακτικές και στρατηγικές οι οποίες συνυπάρχοντας μεταξύ
επιρροής και πλήρους αδιαφορίας, είτε διέγραψαν μια πορεία διαλεκτικής
αλληλεξάρτησης, σύνθεσης και παραγωγής είτε ενίσχυσαν τις σχέσεις ανταγωνισμού
με όρους σφοδρής πολεμικής εγγύτητας.
Τελικά, μέσα απ’ την εκλαΐκευση, την ελλιπή ενημέρωση, το πνεύμα ενός
μεταμοντέρνου πλουραλισμού που τείνει να αποσαρθρώσει τη γενεαλογία των
εννοιών, αλλά και εξ αιτίας της εγγενούς ρευστότητας των σημασιών, έχουμε ως
αποτέλεσμα μια ασάφεια όσον αφορά στη θέση αλλά και στα όρια μεταξύ της

ψυχανάλυσης, των διαφόρων ψυχολογικών θεωριών και ψυχοθεραπειών, αλλά και
της ψυχιατρικής.
Στο σεμινάριο αυτό, έπειτα από μια συνοπτική παρουσίαση των
επικρατέστερων σήμερα ‘ψυχο-λογιών’, θα επιχειρηθεί -ακολουθώντας το
Λακανικό γράμμα- μια γόνιμη αντιπαράθεση μεταξύ αυτών και του ψυχαναλυτικού
λόγου με σκοπό την ανάδειξη ερωτημάτων ως προς τη μεταξύ τους σχέση.
Ερωτήματα που ευελπιστούμε να αποσαφηνίσουν τις θέσεις, τα όρια αλλά και το
ίδιο το αντικείμενο της ψυχανάλυσης.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ III
Εισηγητής : Στυλιανός Μωριάτης
“ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”:
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΥ

Σάββατο : 17.00- 18.30
Ημερο-2008 : 8/11, 6/12
μηνίες 2009 : 07/02, 07/03, 25/04, 23/05, 13/06
Στο σύμπτωμα του παιδιού η ψυχαναλυτική εμπειρία διέκρινε τη
πεμπτουσία της αλήθειας του ζευγαριού αναδεικνύοντας τον συμπτωματικό
χαρακτήρα της κάθε σχέσης καθώς και τη πολυπλοκότητα του οικογενειακού
συμπλέγματος που το υποθάλπτει.
Όποιες κι αν είναι οι ερμηνείες που επιδέχεται κατά την αναλυτική
διαδικασία,το παιδικό σύμπτωμα συναντάει αναπόφευκτα την ίδιa την επιθυμία του
“ενήλικα” αναλυτή, συχνά επιρρεπή στις σειρήνες των πιο αγνών παιδαγωγικών
προθέσεων αλλά και των γονεϊκών προσδοκιών.
Αν η φροϋδική προβληματική οδηγείται από την αρχική ανακάλυψη της
φοβίας του μικρού Χανς στη διαπίστωση της αγωνίας του ευνουχισμού και της
φαλλικής διεκδίκησης, ποιά θα ήταν η απάντηση στο αδιέξοδο αυτής της
προσέγγισης στα πλαίσια της ανάλυσης των παιδιών;

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ IV
Εισηγήτρια: Ολγα Βλάχου, Παρασκευή Μαγαλία.
ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Σάββατο : 17.00- 18.30
Ημερο- 2008 : 25/10- 20/12
μηνίες 2009 : 24/01, 21/03, 09/ 05
Στο σεμινάριό μας θα μελετήσουμε την ‘Αλληγορία του σπηλαίου” από τη
“Πολιτεία” του Πλάτωνα και τα “Ηθικά Νικομάχεια” του Αριστοτέλη, έργα τα
οποία αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για τον Λακάν και τα οποία επεξεργάστηκε
στα σεμινάριά του.

Η παρουσίαση των σεμιναρίων και η έναρξη των εγγραφών θα γίνει
στις 11 Οκτωβρίου 2008 στο
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στις 11 Οκτωβρίου 2008 στο

Ψυχαναλυτικό Ινστιτούτο Αθηνών
Αγ. Φιλοθέης 17- Αθήνα
στις 18.30
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 30 ευρώ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ: 3 ευρώ
ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ: 5 ευρώ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 30 ευρώ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ: 3 ευρώ
ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ: 5 ευρώ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ : 160 ευρώ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ : 160 ευρώ

