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 «…Η θιηληθή δελ είλαη κηα επηζηήκε, δειαδή κηα γλψζε πνπ 

απνδεηθλχεηαη˙ είλαη κηα εκπεηξηθή γλψζε, αδηαρψξηζηε απφ ηελ ηζηνξία 

ησλ ηδεψλ. Δηδάζθνληάο ηελ, αλαπιεξψλνπκε ηα ειαηηψκαηα κηαο 

ςπρηαηξηθήο, ε νπνία, απφ ηφηε πνπ πξνφδεπζε ε ρεκεία, έρεη ζπρλά ηελ 

ηάζε λα παξακειεί ηνπο ζεζαπξνχο ηεο θιαζηθήο επνρήο….».     

Ζαθ-Αιέλ Μηιέξ, 15.8.88 

 

 

 

Ζ ςπραλάιπζε, έλα απφ ηα αδχλαηα επαγγέικαηα, φπσο έιεγε ν Φξφπλη, γλψξηζε λέα 

άλζηζε θαη επξχηεξε εμάπισζε ράξε ζηελ αλαλεσηηθή επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

Λαθάλ. Καηά ηε δηάξθεηα πνιιψλ εηψλ, απφ ην 1953 έσο ην 1981, ηα Σεκηλάξηά ηνπ 

δηακφξθσζαλ γεληέο ςπραλαιπηψλ, ςπρηάηξσλ, ςπρνιφγσλ, θηινζφθσλ, 

παηδαγσγψλ, θηι. Ζ πξνζθνξά ηνπ Γάιινπ ςπραλαιπηή είλαη πιένλ ραξαγκέλε γηα 

πάληα δίπια ζ’ εθείλε ηνπ ηδξπηή ηεο ςπραλάιπζεο, θηήκα εο αεί. 

Τν πξφγξακκα ηνπ Κέληξνπ Ψπραλαιπηηθψλ Δξεπλψλ εκπλέεηαη απφ ην έξγν ηεο 

Section clinique, ηεο θιηληθήο δηδαζθαιίαο ε νπνία μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ ’70 ζην 

Τκήκα Ψπραλάιπζεο πνπ ίδξπζε ν Εαθ Λαθάλ ζην Παλεπηζηήκην Παξίζη VIII. 

Παξαθνινπζεί επίζεο, ζηελά, ηε δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλερίδεη ζήκεξα ν 

Εαθ-Αιέλ Μηιέξ, θχξηνο ζρνιηαζηήο ηνπ ιαθαληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

δηεπζπληήο ηνπ ελ ιφγσ Τκήκαηνο. Δληάζζεηαη, γεληθφηεξα, ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηεγάδνληαη ζην «Φξνυδηθφ Πεδίν».  

Τν πξφγξακκα ςπραλαιπηηθήο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή θαη θιηληθή 

δηδαζθαιία. Τα ζεσξεηηθά ζεκηλάξηα αλαθέξνληαη ζηε θξνυδηθή παξαθαηαζήθε, 

αιιά θπξίσο αλαπηχζζνπλ ηηο δηάθνξεο ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο θαη αξζξψζεηο πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηνλ ιαθαληθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Ζ θιηληθή δηδαζθαιία θέξλεη ζε επαθή 

ηνπο ζπνπδαζηέο κε ην πξαγκαηηθφ ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο, εμνηθεηψλνληάο ηνπο κε 

θιηληθέο πεξηπηψζεηο απφ ηε λνζνθνκεηαθή ή ηελ ηδησηηθή πξαθηηθή θαη βνεζψληαο 

ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ ηελ ππνθεηκεληθή ινγηθή ηεο θάζε πεξίπησζεο, δειαδή ηνλ 

ηδηαίηεξν ηξφπν ζπλάξζξσζεο ηνπ ζπκβνιηθνχ, ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ 

θαληαζηαθνχ. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ Κιηληθή Οκάδα επηηξέπεη ζηνπο λένπο θιηληθνχο 

πνπ έρνπλ εγθαζηδξπκέλε ζρέζε κε ηε ιαθαληθή ςπραλάιπζε λα ζπλνκηιήζνπλ 

ζρεηηθά κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο ζεξαπείαο.  

  



Ι.  ΔΜΙΝΑΡΙΑ 

Τα ζεκηλάξηα (ζεσξεηηθά ή/θαη θιηληθά) πνπ ππάγνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη αλνηρηά ζε φινπο 

ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. 

 

Α) Θέκα: Σν ππνθεηκεληθφ θαη ην θνηλσληθφ επείγνλ ζηελ ςπραλάιπζε 

Τπεύθςνη: Νηόπα Πεπηέζη 

Με άμνλα αλαθνξάο ην πξνζερέο ζπλέδξην ηεο ΝΛΣ κε ηίηιν «Δπείγνλ!», ζα 

επεμεξγαζηνχκε ην επείγνλ ζην ππνθείκελν θαη ην επείγνλ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ είλαη ζεκειηαθή.  

Σηελ πξψηε πεξίπησζε ν ρξφλνο, σο βησκέλνο ρξφλνο, ν ρξφλνο ζηελ θαληαζηαθή 

ηνπ δηάζηαζε θαη ν ρξφλνο σο πξαγκαηηθφο ιακβάλνπλ ρψξα ηφζν ζηελ είζνδν φζν 

θαη ζηελ έμνδν απφ ην ςπραλαιπηηθφ πιαίζην. Πψο νξίδεηαη ην επείγνλ ζην νκηινχλ 

ππνθείκελν; Πψο αληηκεησπίδεηαη ην ιεγφκελν επείγνλ πεξηζηαηηθφ; Πνηεο αιιαγέο 

πιαηζίνπ ελδείθλπληαη; Ηδνχ θάπνηα εξσηήκαηα πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ. 

Ζ δεχηεξε πεξίπησζε καο άγγημε φινπο θέηνο ην θαινθαίξη. Οη ππξθαγηέο ζηελ 

Αηηηθή αλέδεημαλ ην θνηλσληθφ θαζεζηψο ηνπ επείγνληνο ζπκβάληνο. Δλψπηνλ 

απηνχ,ε θπγή ζπληζηά κηα ζρεδφλ παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά κε αληίηηκν 

πνιιάζχκαηα. Ο ινγηθφο ρξφλνο θαηαιχζεθε. Ζ ςπρνινγία ηεο κάδαο 

ελεξγνπνηήζεθε. Τν ππνθείκελν ππλσηηζκέλν απφ ηε θσλή θαη ην βιέκκα δηαπξάηηεη 

θαη δελ απνθαζίδεη λα πξάμεη. Γηαηί άξαγε; Τη είλαη ε πξάμε θαη πψο ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ ρξφλν ζηελ χζηεξε δηδαζθαιία ηνπ Λαθάλ;   

Έναπξη: Σεηάπηη24 Οκηωβπίος, ώπα: 21.00-22.45.  

Δπφκελεο εκεξνκελίεο: 7 θαη 21 Ννεκβξίνπ, 5 Γεθεκβξίνπ. 

 

Β) Θέκα: Ζ γπλαηθεία ςπραλαγθαζηηθή λεχξσζε ζηνλ Λαθάλ 

Τπεύθςνορ: Γημήηπιρ Βεπγέηηρ 

Σε ζρέζε κε ηνλ Φξφπλη, ν Λαθάλ θαηλνηφκεζε κε ξηδηθφ ηξφπν ζηε ζεσξεηηθή θαη 

θιηληθή ζχιιεςε ηεο ςπραλαγθαζηηθήο λεχξσζεο. Σην 5
ν
 ζεκηλάξην, ζπγθεθξηκέλα, 

αλαλέσζε εθ ζεκειίσλ ηνπο φξνπο πξνζέγγηζήο ηεο κέζα απφ πξσηφηππεο 

επεμεξγαζίεο θαη ηελ απνδεηθηηθή εθαξκνγή ηνπο ζηε δηεμνδηθή θξηηηθή επαλάγλσζε 

κηαο πνιχπηπρεο θιηληθήο πεξίπησζεο ηνπ ςπραλαιπηή Μσξίο Μπνπβέ (Maurice 

Bouvet). 



Απηφ ην πιηθφ ζα εμεηάζνπκε, μεηπιίγνληαο  ην λήκα ησλ επεμεξγαζηψλ ηνπ Λαθάλ. 

Τν ζεκηλάξην ζα δηεμάγεηαη κία θνξά ην κήλα, θάζε ηξίηε Γεπηέξα, ζηηο 21.15.  

Έναπξη: Γεςηέπα 19 Νοεμβπίος, ώπα: 21.15. 

Δπφκελε εκεξνκελία: 17 Γεθεκβξίνπ.Οη ινηπέο εκεξνκελίεο ζα δνζνχλ πξνζερψο.  

 

Γ) Θέκα: Μαζήκηα θαη ζρήκαηα ηνπ Λαθάλ (2) 

Τπεύθςνορ: Βλάζηρ κολίδηρ 

Δίλαη γλσζηφ φηη ν Λαθάλ ζπλήζηδε λα δηαλζίδεη ζπζηεκαηηθά ηηο ζεσξεηηθέο ηνπ 

επεμεξγαζίεο κε αιγφξηζκνπο, ζχκβνια θαη ζρήκαηα πνπ ζπκίδνπλ είηε καζεκαηηθέο 

εμηζψζεηο (ν ίδηνο ηα νλνκάδεη καζήκηα, mathèmes), είηε γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο. 

Πέξα απφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηαλφεζεο, ε ρξήζε ηέηνησλ κέζσλ αληαπνθξηλφηαλ 

ζην ηδαληθφ ηνπ Λαθάλ λα πξνζδψζεη ζηελ κεηάδνζε ηεο ςπραλάιπζεο ηελ 

εγθπξφηεηα ηεο καζεκαηηθνπνηεκέλεο επηζηήκεο, δειαδή κηαο γλψζεο πνπ είλαη 

κεηαδφζηκε αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία θαη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ 

δηδάζθνληα. Σηελ χζηεξε πεξίνδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ην ηδαληθφ απηφ εμαζζελεί, 

θαη ν Λαθάλ πηνζεηεί ηνπνινγηθά κνληέια, ε εππιαζηφηεηα ησλ νπνίσλ απνδίδεη 

θαιχηεξα ηελ εκπινθή ηνπ πξαγκαηηθνχ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νκηι-φληνο. 

Τελ πεξπζηλή ρξνληά εμεηάζακε ηα ηξία Σρήκαηα (L, R, I) πνπ εηζήγαγε θαη 

επεμεξγάζηεθε ν Λαθάλ ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, φηαλ ην θχξην 

κέιεκά ηνπ ήηαλ ε δηάθξηζε ηνπ ζπκβνιηθνχ απφ ην θαληαζηαθφ. Θα ζπλερίζνπκε 

εθέηνο κε ην Γξάθεκα ηεο επηζπκίαο, κε ην ιεγφκελν «νπηηθφ ζρήκα», θαζψο θαη κε 

ηα πξψηα ηνπνινγηθά ζρήκαηα, δειαδή κε θξίζηκα ζεσξεηηθά θαη θιηληθά 

δηαθπβεχκαηα ηεο πεξηφδνπ 1957-63. 

Τα καζήκαηα ζα γίλνληαη πάληνηε Πέκπηε θαη ψξα 21.00. 

Έναπξη: Πέμπηη 1 Νοεμβπίος, ώπα: 21.00-23.00. Δπφκελε ζπλάληεζε: 29/11. 

 

Γ)  Θέκα: Πεξαηή θαη κε πεξαηή αλάιπζε 

Τπεύθςνη: Νηόζια Αβδελίδη 

Ο Φξφηλη ζεσξνχζε φηη ε ςπραλάιπζε επηθέξεη ηελ ίαζε. Ωζηφζν, ην 1937 ζην 

θείκελφ ηνπ «Πεξαηή θαη κε πεξαηή αλάιπζε» αλαθέξεηαη ζε δχν αλππέξβιεηα 

εκπφδηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεξαπείαο: ηνλ θζφλν ηνπ πένπο γηα ηε γπλαίθα θαη 

ηνλ θφβν ηνπ επλνπρηζκνχ γηα ηνλ άληξα.  Πνηνο είλαη ν ζθνπφο κηαο αλάιπζεο; Πφηε 

ηειεηψλεη κηα αλάιπζε; Τειηθά, ηειεηψλεη ε αλάιπζε θαη πσο; Με αθεηεξία ην 

θείκελν ηνπ 1937 ηνπ Φξφηλη, ζα επηρεηξήζνπκε εθέηνο λα απαληήζνπκε ζε απηά ηα 



θαίξηα εξσηήκαηα γηα λα θαηαιήμνπκε ζηνλ ζθιεξφ ππξήλα κηαο αλάιπζεο. Πνηνο 

είλαη απηφο ν ζθιεξφο ππξήλαο; Καη ηειηθά ππεξβαίλεηαη;  

Έναπξη: Σπίηη 29 Ιανοςαπίος 2019, ώπα: 21.00-22.30.  

Δπφκελεο εκεξνκελίεο: 12/2, 26/2. 

 

Δ) Θέκα: Ζ θιηληθή ηεο ιεπηνκέξεηαο θαη ε πεξίπησζε ηνπ επείγνληνο 

Τπεύθςνη: Γεωπγία Φοςνηοςλάκη 

Τν Σεκηλάξην ζα γίλεηαη Πέκπηε, ψξα 19:00-21:00. Οη εκεξνκελίεο ζα δνζνχλ 

πξνζερψο. 

 

Σ) Θέκα: Ζ ςπραλάιπζε αληηκέησπε κε ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο 

Τπεύθςνοι: Μαπίνα Φπαγκιαδάκη, Βλάζηρ κολίδηρ 

Οη ζπλαληήζεηο επηθεληξψλνληαη ζηελ θιηληθή πξνζέγγηζε θαη ηε ζεσξεηηθή 

ηεθκεξίσζε πεξηπηψζεσλ παηδηψλ θαη εθήβσλ, κε γλψκνλα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

Φξφηλη θαη ηνπ Λαθάλ.  

Τν Σεκηλάξην είλαη κεληαίν θαη δηεμάγεηαη ηε δεχηεξε Γεπηέξα θάζε κήλα, κέρξη ηνλ 

Ηνχλην, ζηηο 20.30. 

Έναπξη: Γεςηέπα 12 Νοεμβπίος 2018, ώπα 20.30. 

Δπφκελεο εκεξνκελίεο:10/12, 14/1, 11/2, 4/3, 15/4, 13/5, 10/6. 

 

Ε) Θέκα: ρέζε αληηθεηκέλνπ: απφ ην ρακέλν αληηθείκελν ζην 

αληηθείκελν α 

Τπεύθςνη: Ναηάζα Καηζογιάννη 

Σην πιαίζην ηεο επηζηξνθήο ηνπ ζηνλ Φξφηλη, ν Λαθάλ ππνγξάκκηζε φηη ην 

αληηθείκελν γηα ην νπνίν πξφθεηηαη ζηελ ςπραλαιπηηθή εκπεηξία είλαη ην ρακέλν 

αληηθείκελν, ηνπ νπνίνπ ηππνπνίεζε ηηο ηξεηο κνξθέο έιιεηςεο (ζηέξεζε, καηαίσζε, 

επλνπρηζκφο). Σπλαξηψληαο ην αληηθείκελν κε ηνλ Άιιν, δεζκεχνληάο ην δειαδή 

εληφο ηεο γιψζζαο, θαη θαηαιχνληαο θάζε απηαπάηε ελφο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ  

ζα ηθαλνπνηνχζε πιήξσο ην ππνθείκελν, ν Λαθάλ δηέθξηλε ξηδηθά ηελ αλάγθε απφ ηελ 

επηζπκία ππνγξακκίδνληαο ηε δηάζηαζε ηνπ αηηήκαηνο.  



Τν ρακέλν αληηθείκελν επηλνήζεθε ζηε ζπλέρεηα σο αληηθείκελν α, αληηθείκελν-αίηην 

ηεο επηζπκίαο, αληηθείκελν πνπ ζηεξίδεη ην επηζπκνχλ ππνθείκελν κέζσ ηεο 

θαληαζίσζεο ($<>a). Παξάιιεια, ε αλαπφδξαζηε δπζαξκνλία ηεο ζρέζεο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ κε ην νπνηνδήπνηε αληηθείκελν δηεχξπλε ηε θξντδηθή ιίζηα 

αληηθεηκέλσλ πξνζζέηνληαο λέα (βιέκκα, θσλή, ηίπνηα, ιαζνχζεο). Μειεηψληαο απηή 

ηελ πνξεία, ζα εμεηάζνπκε επίζεο κε πνηνληξφπν, ζηελ χζηεξε δηδαζθαιία ηνπ, ν 

Λαθάλ επαλαπξνζδηφξηζε ην αληηθείκελν α κέζσ ηεο έλλνηαο ηνπ ππεξαπνιακβάλεηλ 

θαη ην έζεζε ζην επίθεληξν ηνπ ςπραλαιπηηθνχ ιφγνπ.  

Έναπξη: Σεηάπηη 13 Μαπηίος 2019, ώπα: 21.00-22.30.  

Δπφκελεο εκεξνκελίεο: 27/3 θαη 10/4. 

 

 

 

ΙΙ.  ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ 

Σηελ θαηεγνξία απηή ππάγεηαη κηα ζεηξά ζεκηλαξίσλ πνπ εγθαηληάδεη εθέηνο, ζην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ ΚΨΕΑ, έλαλ δηαθνξεηηθφ, πην ζπλεξγαηηθφ θαη εκπεξηζηαησκέλν, ηξφπν πξνζέγγηζεο 

ςπραλαιπηηθψλ ζεκάησλ. Σε θάζε Εξγαζηήξην κειέηεο ζπκκεηέρνπλ ην πνιχ δεθαπέληε άηνκα, πνπ 

δεζκεχνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ φιεο ηηο ζπλαληήζεηο θαη λα ππνβάινπλ ζην ηέινο κηθξή γξαπηή 

εξγαζία. Δηθαίσκα εγγξαθήο παξέρεηαη ζε φζνπο έρνπλ ήδε παξαθνινπζήζεη επί έλα ρξφλν ηα ζεκηλάξηα 

ηνπ ΚΨΕΑ, εθηφο εάλ έρνπλ επηβεβαησκέλε κεηαβηβαζηηθή ζρέζε πξνο ηνλ ιαθαληθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

(αλάιπζε, επνπηεία, θαξηέι). Έλαο ζπνπδαζηήο δελ κπνξεί λα εγγξαθεί ζε πεξηζζφηεξα απφ δχν 

Εξγαζηήξηα. Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα ππνβάιεη ην αίηεκά ηνπ θαη ην βηνγξαθηθφ ηνπ, 

απνθιεηζηηθά κέζσ e-mail, ζηνλ εθάζηνηε ππεχζπλν ηνπ Εξγαζηεξίνπ, ζηε δηθαηνδνζία ηνπ νπνίνπ 

αλήθεη ε ηειηθή επηινγή. Οη αηηήζεηο εγγξαθήο αξρίδνπλ απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κέρξη ηηο 20 Οθησβξίνπ 2018. Σηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ζα αλαθνηλσζεί ε ζχλζεζε ησλ Εξγαζηεξίσλ γηα ην 

εθεηηλφ αθαδεκατθφ έηνο. 

 

Α) Θέκα: Απφ ην αζπλείδεην ζην νκηινχλ ζψκα 
 

Τπεύθςνη: Μαπίνα Φπαγκιαδάκη 
Αηηήζεηο εγγξαθήο κφλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: frangiadaki@yahoo.fr 

 

Τν αζπλείδεην απνηειεί κηα ζεκειηαθή έλλνηα ηεο ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο. Ο Φξφηλη 

κέζα απφ ηελ απηναλάιπζή ηνπ, αιιά θαη ηελ θιηληθή ηνπ εκπεηξία, ζεσξεηηθνπνίεζε 

ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηνπ αζπλεηδήηνπ κέζσ ησλ δηαθφξσλ κνξθσκάησλ ηνπ 

(παξαδξνκή, παξαπξαμία, φλεηξα, επθπνιφγεκα, ζπκπηψκαηα), θαζηζηψληαο απηή 

ηελ απνθξππηνγξάθεζε απαξαίηεηε δηαδηθαζία γηα ηελ ςπραλαιπηηθή δηαδηθαζία. 

Ο Λαθάλ αλέδεημε ηε θξντδηθή δηάζηαζε ηνπ αζπλεηδήηνπ δνκεκέλνπ ζαλ γιψζζα, 

ππνγξακκίδνληαο ηελ πξσηνθαζεδξία ηνπ ζεκαίλνληνο. Με ηε κεηαγελέζηεξε 
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ζεσξεηηθνπνίεζε ηνπ θχξηνπ ζεκαίλνληνο πξνζέγγηζε ηνλ ιφγν ηνπ αζπλεηδήηνπ σο 

ιφγν ηνπ θπξίνπ. Σηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, ν Λαθάλ πέξαζε απφ 

ην αζπλείδεην ζην νκηινχλ ζψκα αλαδεηθλχνληαο ηελ επίπησζε ηεο γιψζζαο ζην 

ζψκα. Ζ δηδαζθαιία ηνπ Εαθ-Αιέλ Μηιέξ, ζηε ζπλέρεηα, αλέδεημε ην ιαθαληθφ 

πξαγκαηηθφ αζπλείδεην ζε αληηδηαζηνιή πξνο ην κεηαβηβαζηηθφ αζπλείδεην.  

Σην εθεηηλφ ζεκηλάξην ζα κειεηήζνπκε ελδεηθηηθά θείκελα ηνπ Είγθκνπλη Φξφηλη 

(απνζπάζκαηα απφ ηελ αιιεινγξαθία κε ηνλ Φιηο, ην θείκελν γηα ην Αζπλείδεην απφ 

ηα Δνθίκηα κεηαςπρνινγίαο), ηνπ Εαθ Λαθάλ (απνζπάζκαηα απφ ην 11
ν
, 17

ν
 θαη 23

ν
 

ζεκηλάξην), ηνπ Εαθ-Αιέλ Μηιέξ («Τν αζπλείδεην θαη ην νκηινχλ ζψκα»). 

Έναπξη: Γεςηέπα 21 Ιανοςαπίος 2019. 

Δπφκελεο εκεξνκελίεο: 18 Φεβξνπαξίνπ, 4 Μαξηίνπ, 18 Μαξηίνπ, 28 Απξηιίνπ. 

 

 

Β) Θέκα: Ζ θσκηθή δηάζηαζε ηνπ θαιινχ 

Τπεύθςνη: Νηόπα Πεπηέζη 

Αηηήζεηο εγγξαθήο κφλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: pertesi@otenet.gr 

Ο θαιιφο, θεληξηθφο φξνο ηεο ιαθαληθήο ζεψξεζεο, βξίζθεη ηηο απαξρέο ηνπ ζηνλ 

Φξφπλη θαη ζην θαιιηθφ ζηάδην ηεο ιεγφκελεο ςπρνζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο 

ηνππαηδηνχ. Ο Λαθάλ δηέθξηλε ηε θαληαζηαθή, ηελ ζπκβνιηθή θαη ηελ πξαγκαηηθή 

ηνπ δηάζηαζε, νη νπνίεο ζα επεμεξγαζηνχλ ιεπηνκεξψο. Θεκειηαθφ ζεκαίλνλ ηεο 

επηζπκίαο, ζεκαίλνλ ηεο έιιεηςεο, άγαικα, ν θαιιφο ζηελ ζπλέρεηα ιακβάλεη κηα 

αμία Φ, ζεκαίλνλ ηεο απφιαπζεο, γηα λα θαηαζηεί ζην ηέινο θαιιηθή ζπλάξηεζε. 

Δληνχηνηο, ην θσκηθφ ζηνηρείν ηνλ ραξαθηεξίδεη ήδε απφ ηα αξρηθά ζεκηλάξηα ηνπ 

Λαθάλ. Με άμνλα αλαθνξάο ην ζεκηλαξηαθφ κάζεκα Τν γέιην ησλ αζάλαησλ ζεψλ, 

ζα εξγαζηνχκε πάλσ ζηελ θσκηθή δηάζηαζε ηνπ θαιινχ, ε νπνία, ζηελ χζηεξε 

δηδαζθαιία ηνπ Λαθάλ, ζα δψζεη έλαπζκα γηα ηε ιαθαληθή ξήζε πεξί ηεο θσκηθήο 

δηάζηαζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζρέζε ησλ θχισλ. 

Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, φπσο θαη ε ελ ιφγσ ζεκηλαξηαθή παξάδνζε ηνπ Λαθάλ 

κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, ζα αλαξηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΚΨΔΑ.  

Έναπξη: Σεηάπηη 9 Ιανοςαπίος 2019. 

Δπφκελεο εκεξνκελίεο: 23 Ηαλνπαξίνπ, 6 θαη 20 Φεβξνπαξίνπ, 6 Μαξηίνπ.  
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Γ) Θέκα: Σν δήηεκα ηεο αιήζεηαο ζηε ιαθαληθή δηδαζθαιία 

Τπεύθςνη: Γέζποινα Ανδποπούλος 

Αηηήζεηο εγγξαθήο κφλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: d.andropoulou@gmail.com 

Ζ επαλαδηαηχπσζε ηνπ θξντδηθνχ αζπλεηδήηνπ απφ ην Λαθάλ, πνπ ζπλνςίδεηαη ζηε 

θξάζε «ην αζπλείδεην είλαη δνκεκέλν ζαλ γιψζζα», αλαδείθλπε σο πξψηε χιε ηνπ 

αζπλεηδήηνπ ηηο ιέμεηο. Σπγρξφλσο φκσο επεζήκαλε φηη ε γιψζζα γηα ηελ νπνία 

πξφθεηηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ αζπλεηδήηνπ είλαη κηα γιψζζα κεηαζρεκαηηζκέλε απφ 

ην γεγνλφο φηη ζε απηήλ απνηππψλεηαη κηα αιήζεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ. Δμνχ θαη ε 

πεξίθεκε θξάζε ηεο δηάιεμεο ηνπ 1955, «εγψ, ε αιήζεηα, κηιψ». Σην γξαπηφ ηνπ 

Λαθάλ «Ζ επηζηήκε θαη ε αιήζεηα», ηνπ 1965, ε αιήζεηα νξίδεηαη σο «αίηην» θαη 

ηαπηίδεηαη κε ην πξαγκαηηθφ. Απηή ε ηζνδπλακία ζα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα λα 

αλαπηπρζεί κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο ε ζρέζε αιήζεηαο θαη πξαγκαηηθνχ ζηε ζπλέρεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Λαθάλ. 

Οξίδνληαο ζην ζεκηλάξην ηνπ 1967 ην ζψκα σο ηφπν ηνπ Άιινπ, ν Λαθάλ δειψλεη 

φηη ε «ελ κέξεη αζψκαηε» δνκή ζεκειηψλεηαη ζηελ εγγξαθή ηεο ζην ζψκα. Οχησο 

εηπείλ, ν ιαθαληθφο ζηξνπθηνπξαιηζκφο δελ είλαη αζψκαηνο. Τν θαζεζηψο ηεο 

αιήζεηαο αιιάδεη φζν ε αλαιπηηθή εκπεηξία ζπκβαδίδεη κε ηελ απφθηεζε κηαο 

γλψζεο γηα ηελ απφιαπζε. Ζ αιήζεηα «εθθελψλεηαη απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηεο 

θφξηηζε», κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ «δείθηε ελφο ζπλδπαζκνχ ζεκαηλφλησλ» θαη 

ππνηάζζεηαη ζηε «γλψζε ηεο ινγηθήο»· θαζψο παχεη λα ηζνδπλακεί κε ην 

πξαγκαηηθφ, γίλεηαη «επηηέιεζκα ηνπ ζεκαίλνληνο». Δίλαη κηα «αιήζεηα πνπ ςεχδεηαη 

γηα ην πξαγκαηηθφ». Ζ αλαιπηηθή εκπεηξία νδεγεί άξαγε, παξ’ φια απηά, ζε κηα 

ζρέζε δηαθνξεηηθή κε ηελ αιήζεηα, ζρέζε ε νπνία λα εγγπάηαη θάπνηα γλψζε γηα ην 

πξαγκαηηθφ;  

Θα κειεηεζνχλ απνζπάζκαηα απφ θείκελα ησλ Γξαπηψλ (Η επηζηήκε θαη ε αιήζεηα, 

Τν θξντδηθφ πξάγκα), ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα απφ ηα Σεκηλάξηα 11 θαη 17, θαζψο 

θαη θείκελα απφ ηα Άιια γξαπηά. Λεπηνκεξέζηεξε βηβιηνγξαθία ζα ζηαιεί ζηνπο 

εγγεγξακκέλνπο ζην πξφγξακκα ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ. Τν Δξγαζηήξην ζα γίλεηαη 

εκέξα Τεηάξηε ζηηο 20.30. 

Έναπξη: Σεηάπηη 16 Ιανοςαπίος 2019. Δπφκελεο ζπλαληήζεηο: 13/2, 20/3, 17/4.  

 

Γ) Θέκα: Μειέηε γηα κηα επηζηεκνληθή ςπρνινγία 

Τπεύθςνορ: Θάνορ Ξαθένιαρ 

Αηηήζεηο εγγξαθήο κφλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: axafenias@gmail.com 

Σηφρνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζα είλαη ε κειέηε θαη ε απνζαθήληζε βαζηθψλ ελλνηψλ θαη 

κεζφδσλ, νη νπνίεο είλαη παξνχζεο θαη ππνιαλζάλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή 

πξάμε κε ηνπο αζζελείο. Έλλνηεο πνπ –αλ θαη απνηεινχλ ζπρλά πεγή θαη πεδίν 
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παξαλνήζεσλ,  παξεμεγήζεσλ θαη δπζθνιηψλ– ζρεδφλ πνηέ δελ κειεηψληαη κε ηε 

δένπζα πξνζνρή αθηεξψλνληαο ηνλ απαξαίηεην ρξφλν. Ζ κεζνδνινγία  ηεο 

επηζηήκεο, αθελφο, θαη απηή ηεο ςπραλάιπζεο, αθεηέξνπ, επί ηάπεηνο. Δίλαη εθηθηή, 

θαη ζεκηηή, κηα «επηζηεκνληθή ςπρνινγία»; 

Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ 3 δηπιέο ζπλαληήζεηο (Παξαζθεπή 20.30-22.30 θαη Σάββαην 

11.00-13.00). Λεπηνκεξέζηεξε βηβιηνγξαθία ζα ζηαιεί ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ζηνπο 

εγγεγξακκέλνπο ζην πξφγξακκα. 

Έναπξη: Παπαζκεςή 25 Ιανοςαπίος 2019. Εηδηθφηεξα νη εκεξνκελίεο θαη ε 

ζεκαηνινγία: 

25 θαη 26/1/2019: Μειέηε βαζηθψλ «επηζηεκνινγηθψλ» ελλνηψλ. 

15 θαη 16/2/2019: Απφ ην φλεηξν ηνπ Φξφπλη ζηε ιαθαληθή επεμεξγαζία. 

15 θαη 16/3/2019: Ζ ςπραλάιπζε ζήκεξα. 

 

 

Δ) Θέκα: Ο έξσηαο ζηελ ςχρσζε 

Τπεύθςνορ: Γημήηπιρ Βεπγέηηρ 

Αηηήζεηο εγγξαθήο κφλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 5dim@otenet.gr 

Πξφθεηηαη γηα Εξγαζηήξην κειέηεο θιηληθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηε Σρνιή. 

Οη ςπρσηηθνί εξσηεχνληαη; Τη ιεηηνπξγεί σο δηακνξθσηηθή βαζκίδα ηεο εξσηηθήο 

δσήο ελ απνπζία ηεο θαιιηθήο ζεκαζίαο ζηελ ςχρσζε; Πνην είλαη ην θαζεζηψο ηνπ 

έξσηα ζηελ ςχρσζε, θαζψο απηφ απνδεηθλχεηαη πνιχκνξθα δηαθνξνπνηεκέλν απφ 

ηελ θιαζζηθή εξσηνκαλία κε ηελ νπνία εζθαικέλα ζπρλά εμνκνηψλεηαη; 

Ο Φξφπλη ζηνηρεηνζεηνχζε ηνλ έξσηα κέζα ζην πεδίν ηνπ λαξθηζζηζκνχ. Ζ ηνκή πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ν Λαθάλ ζπλίζηαηαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ Άιινπ ζην πεδίν ηνπ έξσηα, 

ηφζν ζηε λεχξσζε φζν θαη ζηελ ςχρσζε. Απηφ φκσο πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ έξσηα 

θαη ηηο ζπκπησκηθέο κνξθέο ηνπ ζηε λεχξσζε θαη ζηελ ςχρσζε, έγθεηηαη ζην φηη ζηε 

κελ λεχξσζε ν έξσηαο ζπλάπηεη ην ππνθείκελν κε έλαλ πιεκκειή Άιιν ή κε έλαλ 

Άιιν πνπ δελ ππάξρεη, ζηε δε ςχρσζε ν έξσηαο απεπζχλεηαη ζε έλαλ Άιιν πιήξε 

θαη σο ηέηνην απνιπηνπνηήζηκν. Απηφ είλαη ην κπζηηθφ ηεο ζέζεο ηνπ Λαθάλ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν έξσηαο είλαη ζπκβαηφο κε ηελ ςπρσηηθή δνκή, αιιά 

θαηαιχεη ην ππνθείκελν. Απηή ε πξνζέγγηζε δελ ήηαλ σζηφζν ε ηειεπηαία ιέμε ηνπ 

Λαθάλ επί ηνπ δεηήκαηνο. 

Θα πξνζεγγίζνπκε απηή ηελ ζεκαηηθή κέζα απφ πεξηπηψζεηο πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηελ 

Ζκεξίδα ησλ Κιηληθψλ Τνκέσλ ηεο Σρνιήο ην 2002. Θα δνζεί ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

Λφγσ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ζέζεσλ ην εξγαζηήξην απεπζχλεηαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζε άηνκα πνπ έρνπλ ςπρνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή ή είλαη ζε αλάιπζε. 

Οη ζπλαληήζεηο ζα γίλνληαη κία θνξά ην κήλα, εκέξα Σάββαην θαη ψξα 13.15. κε 

15.30.  

Έναπξη: άββαηο 24 Νοεμβπίος. Δπφκελε ζπλάληεζε: 15 Γεθεκβξίνπ. 
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III. ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 

Τπεύθςνοι: Μαπίνα Φπαγκιαδάκη, Βλάζηρ κολίδηρ 

Σην Κέληξν Ψπραλαιπηηθψλ Δξεπλψλ έρεη εγθαζηδξπζεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 

2012-13 κηα νκάδα θιηληθήο εθπαίδεπζεο. Ζ νκάδα ιεηηνπξγεί σο θιεηζηφ ζεκηλάξην 

θαη απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε θιηληθνχο (ςπρνιφγνπο, ςπρηάηξνπο, 

εηδηθεπφκελνπο ςπρηάηξνπο, ζεξαπεπηέο) νη νπνίνη έρνπλ ηζρπξή κεηαβίβαζε ζηνλ 

ιαθαληθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη είλαη ζε δηαδηθαζία πξνζσπηθήο αλάιπζεο θαη 

επνπηείαο.  

Σθνπφο ηεο θιηληθήο νκάδαο είλαη λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

θάλνπλ παξνπζηάζεηο δηθψλ ηνπο πεξηζηαηηθψλ, λα αληαιιάμνπλ απφςεηο γχξσ απφ 

ηελ πξαθηηθή ηνπο θαη λα πξνρσξήζνπλ, κε ηε βνήζεηα ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ 

Κέληξνπ, ζηελ άξζξσζε ηεο πξαθηηθήο κε ηε ζεσξία. Ο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ηεξείηαη ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Ζ ζπκκεηνρή δελ 

αλαλεψλεηαη απηφκαηα, αιιά απαηηείηαη λέα αίηεζε θάζε ρξνληά, ζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ πξνεγνχκελε ελεξγφ παξνπζία ηνπ θάζε ππνςεθίνπ.  

Ζ θιηληθή νκάδα ζα ζπλαληηέηαη έλα Σάββαην θάζε κήλα, κε ππώηη ζςνάνηηζη ηο 

άββαηο 10 Νοεμβπίος. 

Πληποθοπίερ και αιηήζειρ ζςμμεηοσήρ: frangiadaki@yahoo.fr  

v.skolidis@gmail.com 

 

 

IV. ΔΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΔ  ΗΜΔΡΙΓΔ 

Τν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Κέληξνπ Ψπραλαιπηηθψλ Δξεπλψλ ζπκπεξηιακβάλεη 

Διιελνγαιιηθέο Ζκεξίδεο, πνπ απνζθνπνχλ λα θέξνπλ ζε επαθή ην ειιεληθφ θνηλφ 

κε ηε ζθέςε θαη ηελ πξαθηηθή ζπλαδέιθσλ ςπραλαιπηψλ απφ άιιεο ρψξεο, νη νπνίνη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Σρνιή ηνπ Λαθάλ θαη αλήθνπλ ζηελ Παγθφζκηα Δηαηξεία 

Ψπραλάιπζεο. Ο θάζε πξνζθεθιεκέλνο δίλεη κηα δηάιεμε αλνηθηή ζην επξχ θνηλφ θαη 

ηελ επνκέλε δηεπζχλεη έλα ζεσξεηηθφ θαη θιηληθφ ζεκηλάξην πξννξηδφκελν γηα ηνπο 

ζπνπδαζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ςπραλαιπηηθήο εθπαίδεπζεο. Δθέηνο νη 

πξνζθεθιεκέλνη καο είλαη νη εμήο: 

12 και 13 Οκηωβπίος 2018: Philippe Hellebois, ςπραλαιπηήο, κέινο ηεο Σρνιήο 

ηνπ Φξνυδηθνχ Αηηίνπ θαη ηεο Παγθφζκηαο Δηαηξείαο Ψπραλάιπζεο.  

mailto:frangiadaki@yahoo.fr
mailto:frangiadaki@yahoo.fr
mailto:%20%20v.skolidis@gmail.com


22 και 23 Φεβποςαπίος 2019: Véronique Voruz, ςπραλαιχηξηα, κέινο ηεο Σρνιήο 

ηνπ Φξνυδηθνχ Αηηίνπ,  ηεο Νέαο Λαθαληθήο Σρνιήο θαη ηεο Παγθφζκηαο Δηαηξείαο 

Ψπραλάιπζεο.  

V. ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ 

Τπεύθςνη: Νηόπα Πεπηέζη 

Πληποθοπίερ, εγγπαθέρ : pertesi@otenet.gr (Παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα 

επηθνηλσλνχλ κφλν ειεθηξνληθά, θαη φρη κέζσ ηειεθψλνπ). 

Κάζε ρξφλν, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Κέληξνπ Ψπραλαιπηηθψλ Δξεπλψλ 

μεθηλάεη κε κηα ζεηξά δηαιέμεσλ γηα επξχηεξν αθξναηήξην, πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ 

εηζαγσγή ζε βαζηθέο θξνυδηθέο θαη ιαθαληθέο έλλνηεο. Γηεμάγνληαη ζηελ αξρή ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο, ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ακχεηνπο λα έξζνπλ ζε κηα πξψηε 

επαθή κε ην αληηθείκελν, πξάγκα πνπ ζα ηνπο παξαθηλήζεη ελδερνκέλσο λα 

παξαθνινπζήζνπλ φιν ην εηήζην πξφγξακκα.  

Δθέηνο, ε ζπκκεηνρή αλέξρεηαη ζε 50 εςπώ γηα 6 δηαιέμεηο θαηαλεκεκέλεο ζε ηξεηο 

ζπλαληήζεηο (ζπκςεθίδεηαη κε ηελ εηήζηα εγγξαθή γηα φζνπο επηιέμνπλ λα 

ζπλερίζνπλ ην πξφγξακκα ςπραλαιπηηθήο εθπαίδεπζεο). Η πληπωμή ηος ζςνολικού 

ποζού ππέπει να γίνει ζηην ππώηη ζςνάνηηζη. 

Σο αναλςηικό ππόγπαμμα ηων ειζαγωγικών μαθημάηων είλαη ην αθφινπζν: 

 

Παξαζθεπή 5 Οθησβξίνπ 2018, ψξα 19.30 – 22.30 

Γεωπγία Φοςνηοςλάκη: Ψπραλάιπζε ή ςπρνζεξαπεία; 

Βλάζηρ κολίδηρ: Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο δηαζηξνθηθήο δνκήο 

 

Παξαζθεπή 26 Οθησβξίνπ 2018, ψξα 19.30 – 22.30 

Ναηάζα Καηζογιάννη: Μαηαίσζε, ζηέξεζε, επλνπρηζκφο 

Μαπίνα Φπαγκιαδάκη: Τν ζχκπησκα ζηελ ςπραλάιπζε 

 

Παξαζθεπή 9Ννεκβξίνπ 2018, ψξα 19.30 – 22.30 

Νηόζια Αβδελίδη: Ζ είζνδνο ζηελ αλάιπζε 
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Γημήηπιρ Βεπγέηηρ: Οη ςπρψζεηο κε άδεια ζπκπηψκαηα 

 

 

 

Πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο 

ζην Πξφγξακκα Φπραλαιπηηθήο Δθπαίδεπζεο 

 

Τν πξφγξακκα ςπραλαιπηηθήο εθπαίδεπζεο απεπζχλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε 

ιεηηνπξγνχο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαζψο θαη ζε άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε κειέηε 

ηεο ςπραλάιπζεο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ 

έλα επίπεδν ζπνπδψλ δεχηεξνπ έηνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αηηήζεηο θαη’ 

εμαίξεζε απηήο ηεο πξνυπφζεζεο κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ. Η εγγξαθή γίλεηαη ζε 

ζπλελλφεζε κε έλα απφ ηα κέιε ηεο δηδαθηηθήο νκάδαο. Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ είλαη 

πεξηνξηζκέλνο θαη ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Τν εηήζην πνζφ εγγξαθήο είλαη 

150 επξψ γηα θνηηεηέο θαη 250 επξψ γηα επαγγεικαηίεο. Τν πνζφ απηφ δελ θαιχπηεη ηα 

έμνδα ζπκκεηνρήο ζηηο Ειιελνγαιιηθέο Ηκεξίδεο.    

Πξνζνρή: Δλδέρεηαη λα ππάξμνπλ αιιαγέο ζηηο εκεξνκελίεο, έλεθα ενξηψλ θαη 

απεξγηψλ ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. Θα ιακβάλεηε εηδνπνίεζε κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο ζαο αιιεινγξαθίαο. Ζ αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο ζα αλαθνηλψλεηαη 

επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ.  

Πιεξνθνξίεο θαη εγγξαθέο: pertesi@otenet.gr 

θαζψο θαη ζηελ Θζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ : www.centrerepsy.gr 

Ζ αίηεζε εγγξαθήο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ 

εμήο ζηνηρείσλ: νλνκαηεπψλπκν, επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, e-

mail. 
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ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ : 

Γημήηπιρ Βεπγέηηρ, 5dim@otenet.gr, ςπραλαιπηήο, κέινο ηεο Νέαο Λαθαληθήο 

Σρνιήο (ΝΛΣ) θαη ηεο Παγθφζκηαο Δηαηξείαο Ψπραλάιπζεο (ΠΔΨ), ππεχζπλνο 

έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ αιεthεηα. 

Νηόπα Πεπηέζη, pertesi@otenet.gr, ςπρνιφγνο, ςπραλαιχηξηα (ΑΜΔ), δηδάθησξ 

ςπραλάιπζεο, κέινο ηε ΝΛΣ θαη ηεο ΠΔΨ, ππεχζπλε ζχληαμεο ηνπ πεξηνδηθνχ 

αιεthεηα. 

Βλάζηρ κολίδηρ, v.skolidis@gmail.com, ςπρίαηξνο, ςπραλαιπηήο (ΑΜΔ), κέινο 

ηεο ΝΛΣ θαη ηεο ΠΔΨ, ππεχζπλνο ζχληαμεο ηνπ ςπραλαιπηηθνχ πεξηνδηθνχ Fort-Da. 

Γεωπγία Φοςνηοςλάκη, georgia.fountoulaki@gmail.com, ςπραλαιχηξηα, κέινο ηεο 

ΝΛΣ θαη ηεο ΠΔΨ, ππεχζπλε ζχληαμεο ηνπ ςπραλαιπηηθνχ πεξηoδηθνχ Fort-Da. 

Μαπίνα Φπαγκιαδάκη, frangiadaki@yahoo.fr, ςπρνιφγνο, ςπραλαιχηξηα, κέινο ηεο 

Σρνιήο ηνπ Φξνυδηθνχ Αηηίνπ, ηεο ΝΛΣ θαη ηεο ΠΔΨ, ππεχζπλε ζχληαμεο ηνπ 

ςπραλαιπηηθνχ πεξηνδηθνχ Fort-Da. 

 

ΤΝΔΡΓΑΣΔ (2018-19) : 

Νηόζια Αβδελίδη, dosia.avdelidi@yahoo.gr, ςπρνιφγνο, ςπραλαιχηξηα, δηδάθησξ 

ςπραλάιπζεο, κέινο ηεο ΝΛΣ θαη ηεο ΠΔΨ. 

Γέζποινα Ανδποπούλος, d.andropoulou@gmail.com, ςπρνιφγνο, ςπραλαιχηξηα, 

δηδάθησξ ςπρνινγίαο, κέινο ηεο ΝΛΣ θαη ηεο ΠΔΨ. 

Ναηάζα Καηζογιάννη, anastasia.katsogianni@wanadoo.fr, ςπρνιφγνο, δηδάθησξ 

ςπραλάιπζεο, κέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο ηεο ΝΛΣ. 

Θάνορ Ξαθένιαρ, axafenias@gmail.com, ςπρίαηξνο, ςπραλαιπηήο, κέινο ηεο ΝΛΣ 

θαη ηεο ΠΔΨ. 
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