ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

I

Εισηγήτρια : Ευαγγελία Κομματά
Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΜΗ- ΟΛΟΥ

Σάββατο : 18.30- 20.30
Ημερο- 2009 : 10, 24/10- 7, 21/11- 5, 19/12
μηνίες 2010 : 9, 16, 30/ 01- 27/ 02- 13, 20/ 03- 10, 24/04- 8, 29/ 05-5,19/ 06
«Όλοι οι άνθρωποι έχουν φαλλό πλην της γυναίκας”. Η
λογική αυτή του “Όλου”, η οποία ταυτόχρονα συνιστά λογική της
εξαίρεσης,του μείον (-φ), είναι ικανή να απαντήσει στο θέμα της διαφοράς
όσον αφορά τον άνδρα και την γυναίκα ;
Η οποιαδήποτε προσπάθειά μας να περιγράψουμε τα δύο φύλα ως
προς την διαφορά τους, μας καθιστά δέσμιους μιας άποψης discontinuum και
μιας άποψης continuum. Σύμφωνα με την πρώτη, τα δυο φύλα είναι όχι μόνο
ξεχωριστά αλλά αποτελούν δυο διαφορετικές οντότητες ( ουσίες) ενώ
σύμφωνα με την δεύτερη το πέρασμα από το ένα φύλο στο άλλο γίνεται χωρίς
διακοπή.
Αν αποδεχθούμε ότι υπάρχουν δυο φύλα, ποίο είναι το “ένα” και ποίο
το “άλλο”; ή ποίο το “άλλο” του “άλλου” παραμένοντας όμως το καθένα
“ένα” ξεχωριστό; Πώς μπορεί να συνδυαστεί η λογική του “ενός” με το
πέρασμα από το “ένα” στο “δύο”, όντας το τελευταίο το “άλλο” του
“πρώτου”;
Ποίο το “ίδιον” και ποίο το “έτερον” ιδίως όταν η Ψυχανάλυση
καλείται να απαντήσει στα ερωτήματα που της θέτουν οι δύο βασικές
συνιστώσες των έμφυλων όντων, η επιθυμία και η απόλαυση;Το καίριο των
παραπάνω ερωτημάτων θέτει για το φετινό μας σεμινάριο δύο στόχους:
Αφενός, την καλύτερη και σαφέστερη επεξεργασία τους και αφετέρου,
την παρουσίαση της Λακανικής προσέγγισής τους, η οποία έχοντας ως
γνώμονα τα πορίσματα της κλασσικής (Αριστοτελικής) αλλά και της τυπικής
λογικής, οδηγήθηκε στην διατύπωση τόσο των τύπων της έμφυλης σχέσης,
όσο και της περίφημης ρήσης “δεν υπάρχει λογική σχέση μεταξύ των έμφυλων
όντων”, η οποία αποτελεί και τον θεμέλιο λίθο της λογικής του Μη- Όλου.

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

Σάββατο : 17.00- 18.30
Ημερο-2009 : 10, 24/10- 7, 21/11.
μηνίες 2010 : 9/01- 27/ 02- 24/04- 29/ 05- 19/ 06.

Η ψυχαναλυτική εμπειρία, διέκρινε στο σύμπτωμα του παιδιού τόσο την
πεμπτουσία της αλήθειας του ζευγαριού όσο και την πολυπλοκότητα του
οικογενειακού συμπλέγματος .
Όποιες κι αν είναι οι ερμηνείες που επιδέχεται κατά την αναλυτική
διαδικασία,το παιδικό σύμπτωμα συναντάει αναπόφευκτα την ίδιa την επιθυμία
του αναλυτή, επιρρεπή συχνά στις σειρήνες των γονεϊκών προσδοκιών αλλά και
των πιο αγνών παιδαγωγικών προθέσεων.
Αν για τον Freud η φοβία του μικρού Χανς οδηγεί στην διαπίστωση της
αγωνίας του ευνουχισμού και της φαλλικής διεκδίκησης, ποία θα ήταν για τον
Lacan τα ερωτήματα που ενέχει η κλινική εφαρμογή της εν λόγω προβληματικής
στα πλαίσια της ανάλυσης των παιδιών ;

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ IIΙ
Εισηγητής: Μιλτιάδης Μπήκας
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ DESCARTES
Σάββατο : 17.00- 18.30
Ημερο- 2009 : 5/ 12.
μηνίες 2010 : 16/01- 13/ 03- 5/ 06.
Θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τον ρόλο της αμφιβολίας ως στοιχείο
της Καρτεσιανής μεθοδολογίας, ώστε να κατανοήσουμε αν υπάρχει βέβαιη ή όχι
γνώση.Υπό την έννοια αυτή θα διευκρινίσουμε την σημασία της μεθοδικής
αμφιβολίας μέσα από τις βαθμίδες ανάπτυξής της. Επίσης, στο μέτρο του δυνατού,
θα εξετάσουμε την σχέση της Λακανικής προσέγγισης με την καρτεσιανή
φιλοσοφική αντίληψη.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ IV
Εισηγητές:Κ.Καραγιάννη, Δ. Μπράτης, Σ. Μωριάτης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Σάββατο : 17.00- 18.30
Ημερομηνίες: 2009: 19/12
2010: 30/ 01- 20/ 03-10/ 04- 8/ 05.
Η επανάληψη, ως φροϋδική έννοια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη
μεταβίβαση. Στην ψυχαναλυτική ορολογία, οι δυο έννοιες είναι συνυφασμένες με
τις εκφάνσεις του ασυνειδήτου έχοντας τύχει ιδιαίτερης επεξεργασίας. Στο φετινό
σεμινάριο θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε την εξέλιξη των δύο εννοιών
έχοντας ως αφετηρία, αφενός τα κείμενα του Freud που αναφέρονται στην
Ψυχαναλυτική τεχνική και αφετέρου τις αναφορές του Λακάν στις «Τέσσερις
θεμελιώδεις έννοιες της Ψυχανάλυσης»- Σεμινάριο ΧΙ.

Η παρουσίαση των σεμιναρίων και η έναρξη των εγγραφών θα γίνει στις 10
Οκτωβρίου 2009 στο Ψυχαναλυτικό Ινστιτούτο Αθηνών Αγ. Φιλοθέης 17Αθήνα στις 18.30

Η παρουσίαση των σεμιναρίων και η έναρξη των εγγραφών θα γίνει στις 10
Οκτωβρίου 2009 στο Ψυχαναλυτικό Ινστιτούτο Αθηνών Αγ. Φιλοθέης 17Αθήνα στις 18.30

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009-2010

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009-2010

Ονοματεπώνυμο........................................................................
Διεύθυνση.............................................Τ.Κ...............................
Περιοχή......................................e-mail......................................
Τηλέφωνο..............................Φαξ.............................................

Ονοματεπώνυμο........................................................................
Διεύθυνση.............................................Τ.Κ...............................
Περιοχή......................................e-mail......................................
Τηλέφωνο..............................Φαξ.............................................

Έχετε παρακολουθήσει σεμινάρια στο Ψ.Ι.Α.

Έχετε παρακολουθήσει σεμινάρια στο Ψ.Ι.Α.

Το 2007-2008 ;

Το 2008-2009;

Άλλη χρονιά;

Το 2007-2008 ;

Ναι
Όχι

Ναι
Όχι

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σεμινάριο Ι :
Σεμινάριο ΙΙΙ :

Σεμινάριο ΙΙ :
Σεμινάριο IV :

Το 2008-2009;

Σεμινάριο Ι :
Σεμινάριο ΙΙΙ :

Άλλη χρονιά;

Σεμινάριο ΙΙ :
Σεμινάριο IV :

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 30€

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 30€

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ:
Εγγραφή + 5€ (ανά συνεδρία )
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ :
Εγγραφή +160€
ΦΟΙΤΗΤΕΣ : 90€ (Εγγραφή + 60€)

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ:
Εγγραφή + 5€ (ανά συνεδρία )
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ :
Εγγραφή +160€
ΦΟΙΤΗΤΕΣ : 90€ (Εγγραφή + 60€)

