
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019  
στο ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
(Με αστερίσκο, τα σεμινάρια που είναι ανοιχτά σε όλους τους εγγεγραμμένους στο Πρόγραμμα Ψυχαναλυτικής 
Εκπαίδευσης) 

 

*Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, 19.30 – 22.30 : Πρώτος κύκλος εισαγωγικών 
μαθημάτων γνωριμίας με την ψυχανάλυση  

- Η ενόρμηση στον Φρόιντ και τον Λακάν (Νατάσα Κατσογιάννη) 
- Το σημαίνον, το σημαινόμενο, το υποκείμενο (Βλάσης Σκολίδης) 

 

*Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, 19.30 – 22.30 : Δεύτερος κύκλος εισαγωγικών 
μαθημάτων γνωριμίας με την ψυχανάλυση 

- Πώς δρα η ψυχανάλυση (Ντόσια Αβδελίδη) 
- Η προβληματική των νέων συμπτωμάτων (Ντόρα Περτέση) 

 

*Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, 20.30 : Η ψυχανάλυση με τα παιδιά και τους εφήβους 
(Μαρίνα Φραγκιαδάκη – Βλάσης Σκολίδης) 

 

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, 20.30 : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - Το ζήτημα της αλήθειας στη 
λακανική διδασκαλία (Δέσποινα Ανδροπούλου) 

 

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου : (Τα εισαγωγικά μαθήματα μεταφέρονται στη 
Δευτέρα 21 Οκτωβρίου) 

 

Σάββατο 19 Οκτωβρίου : (Η προγραμματισμένη Κλινική Ομάδα αναβάλλεται) 

 

*Δευτέρα 21 Οκτωβρίου, 19.30 – 22.30 : Τρίτος κύκλος εισαγωγικών 
μαθημάτων γνωριμίας με την ψυχανάλυση 

- Το όνειρο και η ερμηνεία του (Μαρίνα Φραγκιαδάκη) 
- Ο μαζοχισμός και ο σαδισμός στον Φρόιντ και τον Λακάν (Δημήτρις Βεργέτης) 

 

*Πέμπτη 24 Οκτωβρίου, 21.00 – 23.00 : Μαθήμια και σχήματα του Λακάν 
(Βλάσης Σκολίδης) 



*Παρασκευή 1 Νοεμβρίου, 19.00 : Διάλεξη της Μαρί-Ελέν Μπρους, με θέμα 
«Μίσος γυναίκας», στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Νέο κτίριο, Αμφιθέατρο Σάκη 
Καράγιωργα ΙΙ). Παράλληλη μετάφραση, είσοδος ελεύθερη. 

 

*Σάββατο 2 Νοεμβρίου, 10.30 – 17.00 : Σεμινάριο της Μαρί-Ελέν Μπρους 
στην αίθουσα του Κέντρου Ψυχαναλυτικών Ερευνών (Ρεθύμνου 5). Το σεμινάριο 
περιλαμβάνει θεωρητική εισήγηση και παρουσίαση δύο κλινικών περιπτώσεων. 
Απαιτείται προεγγραφή και μικρό αντίτιμο. 
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