
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

για τα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 

 

Αγαπητοί /ές συνάδελφοι, 

Κάθε χρόνο, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Ψυχαναλυτικών Ερευνών 
αρχίζει με μια σειρά διαλέξεων για ευρύτερο ακροατήριο, που στόχο έχουν την εισαγωγή σε 
βασικές φροϊδικές και λακανικές έννοιες. Διεξάγονται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, ώστε 
να διευκολύνουν τους αμύητους να έχουν μια πρώτη επαφή με το αντικείμενο, πράγμα που θα 
τους παρακινήσει ενδεχομένως να παρακολουθήσουν όλο το ετήσιο πρόγραμμα.  

Ειδικά για εφέτος, λόγω της πανδημίας, τα Εισαγωγικά μαθήματα απευθύνονται 
μόνο σε αρχάριους, δηλαδή άτομα που δεν έχουν εγγραφεί στο παρελθόν στο ΚΨΕ, και 
μάλιστα για τον περιορισμένο αριθμό των 20 ατόμων. Για να διευκολυνθεί η επιλογή, 
παρακαλείστε να στείλετε μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου σύντομο βιογραφικό σημείωμα στη 
διεύθυνση info@centrerepsy.gr (όνομα, ιδιότητα, σχέση με την ψυχανάλυση, τηλέφωνο). 

Τα Εισαγωγικά μαθήματα θα διεξαχθούν στη μεγάλη αίθουσα της οδού Ρεθύμνου 5 με 
ανοιχτές και τις δύο πτέρυγες, με υποχρεωτικές αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, με 
χρήση μάσκας, και γενικά με όλους τους ισχύοντες κανόνες λειτουργίας τέτοιων 
συναθροίσεων. Θα αξιοποιηθεί η μικροφωνική εγκατάσταση για διευκόλυνση της ακουστικής.  

Η συμμετοχή ανέρχεται σε 50 ευρώ για έξι διαλέξεις κατανεμημένες σε τρεις 
συναντήσεις (συμψηφίζεται με την ετήσια εγγραφή για όσους επιλέξουν να συνεχίσουν το 
πρόγραμμα ψυχαναλυτικής εκπαίδευσης). Η πληρωμή του συνολικού ποσού πρέπει να γίνει 
ηλεκτρονικά πριν από την πρώτη συνάντηση, εφόσον εγκριθεί η εγγραφή. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εισαγωγικών μαθημάτων είναι το ακόλουθο: 

 

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 19.30 – 22.30 

Νατάσα Κατσογιάννη: Το σώμα του ομιλούντος υποκειμένου 

Βλάσης Σκολίδης: Ο ρόλος της μητέρας στο οιδιπόδειο 

 

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ώρα 19.30 – 22.30 

Ντόσια Αβδελίδη: Η αρχή και το τέλος μιας ψυχανάλυσης  

Ντόρα Περτέση: Άγχος και υποκειμενική δομή 

 

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα 19.30 – 22.30 

Μαρίνα Φραγκιαδάκη: Το σύμπτωμα, από τον Φρόιντ στον Λακάν 

Δημήτρις Βεργέτης: Η ενόρμηση θανάτου, από τον Φρόιντ στον Λακάν 

 


