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Charte de l’IF-EPFCL et annexes 

 

Mise à jour après l’Assemblée Générale de septembre 2018  

 

 

 

 

« …s’il y a quelque chose qui est à faire, dans l’analyse, c’est 

l’institution de cet autre champ énergétique, qui nécessiterait 

d’autres structures que celles de la physique, et qui est le champ 

de la jouissance. Pour ce qui est du champ de la jouissance — 

hélas, qu’on n’appellera jamais, car je n’aurai sûrement pas le 

temps même d’en ébaucher les bases, le champ lacanien, mais 

je l’ai souhaité, il y a des remarques à faire.  » 

Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre XVII, L’envers de la 

psychanalyse, éd. du Seuil, Paris, 1991, p.  93.  

 

 

 

 

L’Internationale des Forums du Champ Lacanien (IFCL) a 

pour but de fédérer les activités des Forums du Champ Lacanien 

(FCL) dont l’initiative a été lancée à Barcelone, en juillet 1998, et 

de développer entre eux de nouveaux liens de travail.  

 

Ces Forums trouvent leur origine lointaine dans la 

dissolution en 1980 de l’École de Lacan, l’EFP. Ils sont issus du 

 

 

 

 

Χάρτα της ΔΦ-ΣΨΦΛΠ και παραρτήματα 

 

Επικαιροποιημένη στην Γενική συνέλευση τον Σεπτέμβριο 

του 2018 

 

 

 

«… εάν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουμε στην 

ψυχανάλυση, είναι η θεσμοθέτηση εκείνου του άλλου 

ενεργειακού πεδίου, που θα απαιτούσε άλλες δομές από εκείνες 

της φυσικής, και το οποίο είναι το πεδίο της απόλαυσης. […] Όσον 

αφορά το πεδίο της απόλαυσης – κρίμα που ποτέ δεν θα το πούνε 

λακανικό πεδίο, αφού σίγουρα δεν θα έχω το χρόνο ούτε καν τις 

βάσεις του να θέσω έστω, πάντως το ευχήθηκα-, πρέπει να 

κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις.» 

Ζακ Λακάν, Το Σεμινάριο, Βιβλίο ΙΖ΄ «Το αντίστροφο της 

ψυχανάλυσης», Εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα, 2014, σελίδα 97 -98.  

 

 

 

Η Διεθνής των Φόρουµ του Λακανικού Πεδίου (∆ΦΛΠ) έχει ως 

σκοπό να συνδέει σε ομοσπονδία τις δραστηριότητες των 

Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου (ΦΛΠ), που το έναυσμα για την 

δημιουργία τους δόθηκε στη Βαρκελώνη, τον Ιούλιο του 1998, 

όπως και να αναπτύξει μεταξύ τους νέους δεσμούς εργασίας.  

Αυτά τα Φόρουμ έχουν την μακρινή τους προέλευση στην 

διάλυση, το 1980, της Σχολής του Λακάν, της ΦΣΨ (Φροϋδική 
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courant qui à cette date, en France, a opté pour une nouvelle 

École, l’École de la Cause freudienne. Elle s’est ensuite étendu en 

Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Colombie, Espagne, Israël, 

Italie, Venezuela, etc. Après la crise de 1998 les Forums tentent 

une contre-expérience. Nés d’une opposition au mésusage de 

l’Un dans la psychanalyse, ils visent à une alternative 

institutionnelle orientée par les enseignements de Sigmund 

Freud et Jacques Lacan.  

 

 

L’assemblée de l’IF, réunie le 16 décembre 2001 à Paris, a 

proclamé la création de l’École de l’IF, École de Psychanalyse des 

Forums du Champ lacanien (EPFCL), conformément à ce qui était 

prévu dans sa Charte de 1999.  

 

De ce fait, l’IF s’intitule désormais IF-EPFCL.  

Partout où il y a des dispositifs d’École, qu'ils soient 

épistémiques ou de la Garantie, l’intitulé de l’ensemble Forum -

École devient : École de Psychanalyse des Forums du Champ 

lacanien (EPFCL) de X. Soit EPFCL-France, EPFCL-Espagne, 

FFCL-F9 ou EPFCL Espagne-FOE-Galice-Malaga, EPFCL-Italie, 

EPFCL-Brésil, EPFCL-AL-Nord, et EPFCL-AL-Sud.  

 

 

 

1. Les Forums du Champ lacanien 

 

Α) Définition  

Les Forums associés dans l’IF sont du Champ lacanien. Ils 

empruntent et ils réfèrent leur intitulé aux développements que 

Σχολή Ψυχανάλυσης). Προέρχονται από το ρεύμα που εκείνη την 

εποχή, στην Γαλλία, πήρε την απόφαση για μια νέα Σχολή, τη 

Σχολή του Φροϋδικού Αιτίου. Στη συνέχεια, εξαπλώθηκε στην 

Αργεντινή, την Αυστραλία, το Βέλγιο, τη Βραζιλία, την Κολομβία, 

την Ισπανία, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Βενεζουέλα κ.α. Μετά την 

κρίση του 1998, τα Φόρουμ επιχειρούν μια αντι-εμπειρία. 

Γεννημένα από μια αντίθεση στην κακή χρήση του Ενός μέσα 

στην ψυχανάλυση, στοχεύουν σε μια θεσμική εναλλακτική 

προσανατολισμένη από τις διδασκαλίες του Σίγκμουντ Φρόιντ 

και του Ζακ Λακάν. 

Η γενική συνέλευση της ΔΦ, στη συνάντησή της στις 16 

Δεκεμβρίου 2001 στο Παρίσι, ανακοίνωσε την δημιουργία της 

Σχολής της ΔΦ, Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του λακανικού 

Πεδίου (ΣΨΦΛΠ), σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην Χάρτα της 

του 1999.  

Ως εκ τούτου, η ΔΦ ονομάζεται πλέον ΔΦ-ΣΨΦΛΠ. 

Παντού όπου υπάρχουν μηχανισμοί της Σχολής, είτε είναι 

επιστημικοί είτε της Εγγύησης, η επικεφαλίδα του συνόλου 

Φόρουμ-Σχολή γίνεται: Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του 

Λακανικού Πεδίου (ΣΨΦΛΠ) του Χ. Παράδειγμα , ΣΨΦΛΠ-Γαλλία, 

ΣΨΦΛΠ, ΣΨΦΛΠ-Ισπανίας, ΦΦΛΠ-Φ9 ή ΣΨΦΛΠ Ισπανία-ΦΟΣ-

Γαλικία-Μάλαγα, ΣΨΦΛΠ-Ιταλία, ΣΨΦΛΠ-Βραζιλία, ΣΨΦΛΠ-

ΒΟΡΡΑΣ και ΣΨΦΛΠ-ΝΟΤΟΣ.  

 

 

1. Τα Φόρουµ του Λακανικού Πεδίου 

 

Α) Ορισμός   

Τα Φόρουμ που συνδέονται με την ΔΦ ανήκουν στο Λακανικό 

Πεδίο. Δανείζονται την ονομασία τους και αναφέρονται σ’ αυτή 
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Jacques Lacan a consacrés à cette notion dans son Séminaire 

L’envers de la psychanalyse.  

Leur objectif principal se déduit à la fois de leur origine et de 

cette référence : contribuer à la présence et au maintien des 

enjeux du discours analytique dans les conjonctures du siècle.  

 

Ces Forums du Champ lacanien ne sont pas des Écoles et ne 

délivrent aucune garantie analytique. On peut leur appliquer ce 

que Lacan disait de la Cause freudienne après la dissolution de 

l’EFP : « elle n’est pas École, mais Champ », et aussi : « elle aura 

son École ».  

 

 

Β) Finalités  

L’objectif principal des Forums, précédemment énoncé, se 

décline sur trois axes : la critique, l’articulation avec les autres 

discours, la polarisation vers une École de psychanalyse :  

1. Les Forums sont nés d’une exigence quant aux 

conditions du maintien du discours analytique. Conformément  à 

cette origine, la critique de ce qui se dit au nom de la 

psychanalyse dans l’ensemble des divers courants du 

mouvement analytique et celle des pratiques institutionnelles 

qui se proposent de la porter, restera l’une de leurs finalités 

constantes. Les Forums ont commencé avec le débat critique, ils 

veilleront à en maintenir l’exigence, au gré des conjonctures à 

venir.  

2. Les Forums étant du Champ lacanien, lequel inclut 

l’ensemble des discours régulateurs des jouissances, la 

vocation propre des Forums est d’assurer la répercussion et 

l’incidence du discours analytique au sein des autres discours. 

C’est dire que les connexions avec les pratiques sociales et 

μέσα από τις αναπτύξεις που έχει αφιερώσει σ'  αυτή την έννοια 

ο Ζακ Λακάν στο Σεμινάριο του Το αντίστροφο της ψυχανάλυσης. 

Ο κύριος στόχος τους συνεπάγεται συγχρόνως από την 

προέλευσή τους και απ’ αυτή την αναφορά: να συνδράμει στην 

παρουσία και τη διατήρηση των διακυβευμάτων του αναλυτικού 

λόγου μέσα στις συγκυρίες του αιώνα.  

Αυτά τα Φόρουμ του Λακανικού πεδίου δεν είναι Σχολές και 

δεν δίδουν καμία αναλυτική εγγύηση. Μπορούμε να πούμε γι’ 

αυτά εκείνο που έλεγε ο Λακάν για το Φροϋδικό Αίτιο μετά τη 

διάλυση της ΦΣΠ (Φροϋδική Σχολή Παρισιού): «δεν είναι Σχολή, 

αλλά Πεδίο» και επίσης: «θα έχει τη Σχολή του».  

 

 

Β) Στόχοι  

Ο κύριος στόχος που προαναφέρθηκε εκτείνεται σε τρείς 

άξονες: την κριτική, την άρθρωση με τους άλλους λόγους, την 

προσήλωση προς μια Σχολής ψυχανάλυσης:    

1. Τα Φόρουμ γεννήθηκαν από μια απαίτηση σχετική με τις 

συνθήκες διατήρησης του αναλυτικού λόγου. Σύμφωνα μ’ αυτή 

την προέλευση, η κριτική αυτού που λέγεται στο όνομα της 

ψυχανάλυσης στο σύνολο των διάφορων ρευμάτων της 

αναλυτικής κίνησης και εκείνη των θεσμικών πρακτικών που 

προτείνονται να την στηρίξουν, θα παραμείνουν σταθερός τους 

στόχος. Τα Φόρουμ ξεκίνησαν με την κριτική συζήτηση και θα 

επαγρυπνούν ώστε να διατηρήσουν αυτή την απαίτηση, 

ανάλογα με τις συγκυρίες που θα έρθουν.  

2. Τα Φόρουμ, όντας του Λακανικού Πεδίου, το οποίο 

εμπεριέχει το σύνολο των λόγων που ρυθμίζουν τις απολαύσεις, 

έχουν ως κύρια αποστολή να εξασφαλίσουν τον αντίκτυπο και 

την επίπτωση του αναλυτικού λόγου στο εσωτερικό των άλλων 

λόγων. Αυτό σημαίνει ότι αρμοδιότητα τους, θα είναι ιδιαίτερα οι 
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politiques qui s’affrontent aux symptômes du temps, les liens 

avec d’autres praxis théoriques (sciences, philosophie, art, 

religion, etc.) seront tout spécialement de leur ressort.  

 

3. Les Forums ne sont pas sans être orientés vers l’École 

d’où ils prennent leur sens, car c’est l’École qui se voue à cultiver 

le discours analytique. L’expérience prouve que ce discours, 

toujours menacé par le refoulement, par la tendance à se perdre 

et à se résorber dans le discours commun, es t à la merci des 

contingences de l’acte analytique.  

 

 

Une École est faite pour soutenir cette contingence en lui 

donnant l’appui d’une communauté qu’anime le transfert de 

travail. Par les cures, les contrôles, le travail personnel sur les 

textes, l’élaboration à plusieurs dans les cartels, l’épreuve de 

transmission de la passe, elle s’efforce de faire circuler et de 

soumettre au contrôle le savoir que l’expérience dépose et sans 

lequel il n’est point d’acte analytique.  

 

Les Forums ne sont pas École mais ils sont partie prenante 

du maintien de ces objectifs d’École. Ils se donnent pour objectif 

de préparer un retour à l’École voulue par Lacan, dans le cadre 

des nécessités de notre temps.  

L’École est régie par le texte les « Principes pour une École 

orientée par les enseignements de Sigmund Freud et de Jacques 

Lacan », actualisés au fil des ans par le vote de tous les membres 

de l’École.   

L’ensemble Forum / École fonctionne en liaison solidaire 

avec les Collèges cliniques des Formations du Champ lacanien.  

 

συνδέσεις με τις άλλες κοινωνικές και πολιτικές πρακτικές που 

έρχονται αντιμέτωπες με τα συμπτώματα της εποχής, οι δεσμοί 

με άλλες θεωρητικές πράξεις (επιστήμες, φιλοσοφία, τέχνη, 

θρησκεία, κ.τ.λ.).  

3. Τα Φόρουμ υπάρχουν προσανατολισμένα προς τη Σχολή 

απ’ όπου αποκτούν το νόημά τους, διότι η Σχολή έχει  προορισμό 

να καλλιεργεί τον αναλυτικό λόγο. Η εμπειρία αποδεικνύει ότι 

αυτός ο λόγος, που πάντα απειλείται από την απώθηση, απ’ την 

τάση να χαθεί και να αφομοιωθεί μέσα στον κοινό λόγο, 

βρίσκεται στο έλεος της ενδεχομενικότητας της αναλυτικής 

πράξης.  

 

Μια Σχολή δημιουργήθηκε για να στηρίξει αυτό το 

ενδεχόμενο συμβάλλοντας στην ενίσχυση μιας κοινότητας που 

κινητοποιεί τη μεταβίβαση εργασίας. Με τις ψυχαναλυτικές 

αγωγές, τις εποπτείες, την προσωπική εργασία στα κείμενα, την 

ομαδική επεξεργασία στα καρτέλ, τη δοκιμασία μετάδοσης του 

περάσματος, προσπαθεί να θέσει σε κυκλοφορία και να 

υποβάλλει σε έλεγχο τη γνώση που καταθέτει η εμπειρία, χωρίς 

την οποία δεν θα υπήρχε καθόλου αναλυτική πράξη.  

Τα Φόρουμ δεν είναι Σχολή, αλλά λαμβάνουν μέρος στη 

διατήρηση αυτών των στόχων Σχολής. Έχουν στόχο να 

προετοιμάσουν μια επιστροφή στη Σχολή που θέλησε ο Λακάν, 

μέσα στα πλαίσια των αναγκαιοτήτων του καιρού μας.  

Η Σχολή διέπεται από το κείμενο οι «Αρχές για μια Σχολή 

προσανατολισμένη από την διδασκαλία του Σίγκμουντ Φρόιντ 

και του Ζακ Λακάν», που επικαιροποιούνται στο πέρασμα των 

χρόνων από την ψήφο όλων των μελών της Σχολής.  

Το σύνολο Φόρουμ / Σχολή λειτουργεί σε αλληλεξαρτώμενη 

σύνδεση με τα κλινικά Κολλέγια Εκπαίδευσης του λακανικού 

πεδίου. 
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C) Fonctionnement  

Les Forums composés d’un minimum de dix membres, ont et 

peuvent avoir des formes diverses : associations ou fédérations, 

nationales ou locales dotées de structures, qu’elles aient ou non 

statut juridique, et qui ont admis des membres payant une 

cotisation.   

Ces Forums, qu’ils aient ou non  statut juridique, fonctionnent 

selon la règle démocratique. Les responsables des instances 

sont choisis par la voie de l’élection, à bulletin secret, pour une 

durée de deux années maximum, la règle de permutation 

s’appliquant à toutes les charges de gestion.  

Dans ce cadre, les choix nécessaires se décident au cas par 

cas, chaque Forum se dotant des instances et de tous les moyens 

nécessaires à la réalisation de ses fins : commissions, cartels, 

débats, colloques, rendez-vous, bulletins d’information, 

publications, etc.  

Les Forums fonctionnent donc selon le principe d’initiative, 

que limite seul, éventuellement, le principe de solidarité. Le 

principe d’initiative s’entend aisément : il veille à ce que le 

fonctionnement bureaucratique n’étouffe pas les idées  

nouvelles et ne fasse pas obstacle aux entreprises inattendues 

quand elles sont compatibles avec les finalités des Forums. Le 

principe de solidarité rappelle plutôt que dans un ensemble lié 

par un projet commun, les actes de l’un, qu’il s’agisse d’un 

membre ou de tout un Forum, engagent l’ensemble des autres 

par ses conséquences. Il invite donc à la concertation à tous les 

niveaux et à la responsabilité de chacun.  

 

L’IF n’exerce sur le fonctionnement des Forums aucune 

fonction de direction.  

 

Γ) Λειτουργία  

Τα Φόρουμ που αποτελούνται από τουλάχιστον δέκα μέλη, 

έχουν και μπορούν να έχουν διάφορες μορφές: εταιρείες ή 

ομοσπονδίες, εθνικές ή τοπικές, δομές, με νομικό καθεστώς ή 

όχι, και έχουν δεχθεί μέλη που έχουν πληρώσει μια συνδρομή.  

Αυτά τα Φόρουμ, είτε έχουν νομικό καθεστώς, είτε όχι, 

λειτουργούν με δημοκρατικούς κανόνες. Οι υπεύθυνοι των 

θεσμικών οργάνων έχουν επιλεγεί με εκλογή, με μυστική ψήφο, 

για μια διάρκεια το πολύ δύο χρόνια και ο κανόνας της 

εναλλαγής  εφαρμόζεται σ' όλα τα καθήκοντα διαχείρισης.  

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, οι απαραίτητες επιλογές 

αποφασίζονται κατά περίπτωση και κάθε Φόρουμ δημιουργεί τα 

θεσμικά όργανα και όλα τα απαραίτητα μέσα για την 

πραγματοποίηση των σκοπών του: επιτροπές, καρτέλ, 

συζητήσεις, συνέδρια, συναντήσεις, δελτία πληροφόρησης, 

δημοσιεύσεις, κ.τ.λ.  

 Συνεπώς, τα Φόρουμ λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της 

πρωτοβουλίας, την οποία ενδεχομένως περιορίζει μόνο η αρχή 

αλληλεγγύης. Η αρχή της πρωτοβουλίας εννοείται απλά: 

φροντίζει ώστε η γραφειοκρατική λειτουργία να μην πνίγει τις 

νέες ιδέες και να μην  γίνεται εμπόδιο στα απρόβλεπτα 

εγχειρήματα όταν είναι σύμφωνα με τους στόχους των Φόρουμ. 

Η αρχή της αλληλεγγύης υπενθυμίζει μάλλον ότι σ’ ένα σύνολο 

συγκροτημένο από ένα κοινό έργο, οι ενέργειες του ενός, είτε 

πρόκειται για ένα μέλος, είτε για ένα ολόκληρο Φόρουμ, 

δεσμεύουν το σύνολο των υπολοίπων με τις συνέπειες τους. 

Επομένως, προσκαλεί σε διαβούλευση πάνω σ’ όλα τα επίπεδα 

και στην ευθύνη του καθενός.  

Η ΔΦ δεν ασκεί πάνω στη λειτουργία των Φόρουμ καμία 

λειτουργία διεύθυνσης.  



6 
 

 

D) Admission de nouveaux Forums  

Pour créer un forum, il faut un minimum de dix personnes. 

Lorsqu’un nouveau Forum en formation sollicite son admission 

dans l’IF, il le fait auprès du CRIF en exercice Celui -ci instruit la 

demande, puis la présente à l’assemblée de l’IF, en présence de 

membres du Forum. L’assemblée se prononce sur l’admission.   

 

 

 

 

Admission des Forums en formation  

Quand un ensemble de personnes veut être admis comme 

Forum en formation, — condition pour être admis plus tard 

comme Forum de l'IF avec 10 membres minimum — il en fait la 

demande auprès du Représentant de sa zone, en mentionnant 

l'origine de l'initiative, la date des premières réunions, la liste et 

les coordonnées des participants.  

 

Après informations, le CRIF peut admettre cet ensemble 

comme "Forum en formation" et l'Assemblée en est informée.  

 

La durée minimum d'un Forum en formation est de deux ans 

après son admission.   

Durant ce temps les activités du Forum en formation devront 

permettre à chaque membre :  

 

- d'engager une formation dans les cartels, nos organe s de 

base et, au-delà de sa formation personnelle éventuelle, de 

suivre les activités plus larges de la zone.  

 

Δ) Είσοδος νέων Φόρουμ  

Για να δημιουργηθεί ένα Φόρουμ, απαιτούνται τουλάχιστον 

δέκα άτομα. Όταν ένα νέο υπό σχηματισμό Φόρουμ αιτηθεί την 

είσοδο του στην ΔΦ, το κάνει στο εν ενεργεία ΚΑΔΦ (Κολέγιο των 

Αντιπροσώπων της ΔΦ). Αυτό θα επεξεργαστεί το αίτημα, έπειτα 

θα το παρουσιάσει στην γενική συνέλευση της ΔΦ, παρουσία 

μελών του Φόρουμ. Η συνέλευση αποφασίζει για την είσοδο.  

 

 

 

Είσοδος των υπό σχηματισμό Φόρουμ 

Όταν ένα σύνολο ατόμων θέλει να κάνει την είσοδό του ως 

υπό σχηματισμό Φόρουμ, - με την προϋπόθεση να κάνει την 

είσοδό του αργότερα ως Φόρουμ της ΔΦ με τουλάχιστον 10 μέλη 

– κάνει το αίτημά του προς τον Αντιπρόσωπο της ζώνης του, 

αναφερόμενο στο κίνητρο της πρωτοβουλίας του, την 

ημερομηνία των πρώτων συναντήσεων, τη λίστα κα ι τα στοιχεία 

των συμμετεχόντων. 

Μετά την πληροφόρηση, το ΚΑΔΦ μπορεί να δεχθεί αυτό το 

σύνολο ως «Φόρουμ υπό σχηματισμό» και ενημερώνεται η 

γενική συνέλευση. 

Η ελάχιστη διάρκεια ενός Φόρουμ υπό σχηματισμό είναι δυο 

χρόνια μετά την είσοδό του. 

Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, οι δραστηριότητες του 

Φόρουμ υπό σχηματισμό πρέπει να επιτρέψουν σε κάθε μέλος 

να: 

- να αναλάβει μια εκπαίδευση μέσα στα καρτέλ, τα όργανα 

βάσης μας, και πέρα από την ενδεχόμενη προσωπική του 

εκπαίδευση, να ακολουθήσει τις ευρύτερες δραστηριότητες της 

ζώνης. 
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- de commencer à s'intégrer dans la communauté de travail 

de sa zone au-delà des liens singuliers noués dans le groupe.  

- de connaître les principes et les structures qui organisent 

l'IF et l'Ecole qui l'oriente,  

 

 

Durant ces deux ans les activités des Forums en formation 

peuvent être annoncées sur la liste locale de la zone, sous 

l'intitutlé "Forum en formation de...."  afin qu'elles soient connues 

au fur et à mesure de sa zone et de son Représentant.  

 

 Chaque Représentant tient le registre de ces activités 

diverses, le transmet à l'ensemble de son CRIF, qui à son tour le 

transmet le cas échéant au CRIF suivant , lequel au terme des 

deux ans peut présenter à l'Assemblée la demande d'intégration 

de ce Forum dans l'IF.   

 

 

 

 

2. L’Internationale des Forums du Champ lacanien  

 

L’IF est une fédération des Forums du Champ lacanien. Ses 

membres institutionnels sont les associations ou fédérations 

des FCL, nationales ou régionales, qui adoptent la présente 

Charte et celles qui, dans l’avenir, seraient admises à s’y fédérer. 

Les membres de chacun de ces ensembles sont eux-mêmes 

membres de l’IF.  

L’IF peut admettre un membre individuel à titre transitoire 

pour une durée d’un an, dans la perspective de la création d’un 

- να αρχίσει να εντάσσεται στην κοινότητα εργασίας της 

ζώνης του πέραν των προσωπικών δεσμών μέσα στην ομάδα 

του. 

- να γνωρίσει τις αρχές και τις δομές που οργανώνουν η ΔΦ 

και η Σχολή που το προσανατολίζει.  

 

Κατά τη διάρκεια αυτών των δυο χρόνων, οι δραστηριότητες 

των Φόρουμ υπό σχηματισμό μπορούν να ανακοινωθούν στην 

τοπική λίστα της ζώνης υπό τον τίτλο «Φόρουμ υπό σχηματισμό 

του…», προκειμένου να γνωστοποιηθούν από τη ζώνη του και 

τον Αντιπρόσωπό της. 

Κάθε Αντιπρόσωπος τηρεί την καταγραφή αυτών των 

διάφορων δραστηριοτήτων, την μεταβιβάζει στο σύνολο του 

ΚΑΔΦ του, που με τη σειρά του τη διαβιβάζει, κατά περίπτωση, 

στο επόμενο ΚΑΔΦ, το οποίο, με τη λήξη των δύο χρόνων, μπορεί 

να παρουσιάσει στην Γενική Συνέλευση το αίτημα ένταξης αυτού 

του Φόρουμ στην ΔΦ. 

 

 

 

2. Η Διεθνής των Φόρουμ του λακανικού Πεδίου 

 

Η ΔΦ είναι μια ομοσπονδία των Φόρουμ του λακανικού 

Πεδίου. Τα θεσμικά της μέλη είναι οι εταιρείες ή ομοσπονδίες 

των ΦΛΠ, εθνικές ή τοπικές, που υιοθετούν την παρούσα Χάρτα, 

καθώς κι εκείνες οι οποίες θα γίνουν δεκτές στην ομοσπονδία  

στο μέλλον. Τα μέλη καθενός απ’ αυτά τα σύνολα είναι και μέλη 

της ΔΦ. 

Η ΔΦ μπορεί να δεχθεί ένα άτομο ως μέλος με μεταβατικό 

τίτλο για μια διάρκεια ενός έτους, με την προοπτική δημιουργίας 
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Forum, à condition qu’il en fasse la demande et que celle -ci soit 

acceptée par l’Assemblée.   

 

 

Α) Finalités  

L’IF est une structure de représentation et de cohésion de 

l’ensemble constitué par les Forums. Elle ne dispose d’aucun 

pouvoir de décision sur la gestion interne des Forums qui la 

composent.  

Son objet est donc d’assurer les connexions, tant nationales 

qu’internationales, entre les divers Forums du CL dans le monde, 

de créer tous les moyens susceptibles de favoriser les 

échanges, la circulation des informations et les publications 

propres à consolider le réseau des liens épistémiques qui font 

une communauté de travail.  

 

 

 

Β) Administration  

L’IF fonctionne selon le principe d’une direction collégiale. 

Elle comprend deux instances, qui permutent tous les deux ans 

et dont les membres ne sont pas immédiatement rééligibles à la 

même fonction.  

- Un Collège des représentants des grandes zones 

linguistico-géographiques  

- Un Collège des délégués des Forums  

L’EPFCL comprend deux instances internationales :   

- le Collège international de la garantie (CIG) et   

- le Collège d’animation et d’orientation de l’École (CAOE).  

 

À ces quatre instances s'ajoute :  

ενός Φόρουμ, με την προϋπόθεση να το ζητήσει και το αίτημά 

του να γίνει αποδεκτό από τη συνέλευση.  

 

 

Α) Στόχοι  

Η ΔΦ είναι μια δομή αντιπροσώπευσης και συνοχής του 

συνόλου που συγκροτούν τα Φόρουμ. Δεν διαθέτει καμία 

εξουσία λήψης αποφάσεων στην εσωτερική διαχείριση των 

Φόρουμ που τη συνθέτουν. 

Επομένως, το αντικείμενό της είναι να εξασφαλίσει τις 

συνδέσεις, τόσο εθνικές όσο και διεθνείς, μεταξύ των διαφόρων 

Φόρουμ του ΛΠ μέσα στον κόσμο, να δημιουργήσει όλα τα μέσα 

που μπορούν να ευνοήσουν τις ανταλλαγές, την κυκλοφορία 

των πληροφοριών και τις δημοσιεύσεις εκείνες που εδραιώνουν 

το δίκτυο των επιστημικών δεσμών που φτιάχνουν μια 

κοινότητα εργασίας.  

 

 

Β) Διοίκηση  

Η ΔΦ λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή μιας συλλογικής 

διεύθυνσης. Έχει δύο θεσμικά όργανα, τα οποία εναλλάσσονται 

κάθε δύο χρόνια και των οποίων τα μέλη δεν είναι άμεσα 

επανεκλεγόμενα στην ίδια θέση.  

- Ένα Κολέγιο των Αντιπροσώπων των μεγάλων 

γλωσσολογικών-γεωγραφικών ζωνών.  

- Ένα Κολέγιο των Εκπροσώπων των Φόρουμ  

Η ΣΨΦΛΠ αποτελείται από δύο διεθνείς αρχές:   

- το Διεθνές Κολέγιο της Εγγύησης (ΔΚΕ)  και 

- το Κολέγιο εμψύχωσης και προσανατολισμού της Σχολής 

(ΚΕΠΣ). 

 Σ’ αυτά τα θεσμικά όργανα προστίθεται:  
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- Un "Laboratoire international de l'Orientation politique de 

l'Ecole de l'IFCL".   

 

 

Le Collège des représentants (CRIF) 

 

Il représente l’unité de l’ensemble. Sa fonction est double : 

assurer la circulation des informations et mener à bien les 

actions décidées par l’Assemblée sous l’impulsion venue des 

Forums et de l’École.  

 

Il se charge d’assurer la circulation des informat ions 

émanées des Forums et des dispositifs d’École. Il les recueille 

via les délégués et les diffuse dans l’ensemble. Il lui incombe 

aussi de réaliser les publications de l’IF.  

 

Par ailleurs, il étudie et diffuse en juin de chaque année les 

demandes d’admission à l’IF-EPFCL présentées soit par les 

Forums en formation soit à titre de membre transitoire et il les 

soumet à l’Assemblée qui décide. Le Collège des Représentants 

facilite le travail des Forums en formation.   

 

 

Avant toute déclaration, chaque initiative pour la création 

d’un nouveau Forum ou association de Forum doit être adressée 

au Représentant de la zone concernée pour examen et 

discussion collégiale. Il revient au Représentant de chaque zone 

de décider de la pertinence de la diffusion d'informations sur la 

liste IF-EPFCL en cas d'incertitude du modérateur. Si besoin le 

Représentant pourra consulter l'ensemble du CRIF.   

 

- Ένα «Διεθνές εργαστήριο του πολιτικού προσανατολισμού 

της Σχολής της ΔΦΛΠ» 

 

 

Το κολέγιο των Αντιπροσώπων (ΚΑΔΦ)  

 

Αντιπροσωπεύει την ενότητα του συνόλου. Η λειτουργία του 

είναι διπλή: η διασφάλιση της κυκλοφορίας των πληροφοριών 

και η επίτευξη των ενεργειών που αποφασίστηκαν από τη 

Συνέλευση υπό την ώθηση που προέρχεται από τα Φόρουμ και τη 

Σχολή. 

Αναλαμβάνει να εξασφαλίσει την κυκλοφορία των 

πληροφοριών που έρχονται από τα Φόρουμ και τους 

μηχανισμούς της Σχολής. Τις συγκεντρώνει μέσω των 

εκπροσώπων και τις διανέμει στο σύνολο.  Είναι, επίσης, 

υποχρεωμένο να πραγματοποιεί τις δημοσιεύσεις της ΔΦ.  

Επιπροσθέτως,  μελετά και ανακοινώνει, τον Ιούνιο κάθε 

χρόνου, τις αιτήσεις εισόδου στην ΔΦ-ΣΨΦΛΠ που 

υποβάλλονται από τα Φόρουμ, είτε υπό σχηματισμό, είτε υπό 

την ιδιότητα του προσωρινού μέλους και τις καταθέτει στην 

Συνέλευση η οποία και αποφασίζει. Το Κολλέγιο των 

Αντιπροσώπων διευκολύνει το έργο των υπό σχηματισμό 

Φόρουμ.   

Πριν από κάθε δήλωση, κάθε πρωτοβουλία για την 

δημιουργία ενός νέου Φόρουμ ή εταιρία του Φόρουμ πρέπει να 

απευθύνεται στον Αντιπρόσωπο της ενδιαφερόμενης ζώνης για 

συλλογική εξέταση και συζήτηση. Είναι στην αρμοδιότητα του 

Αντιπροσώπου κάθε ζώνης να αποφασίζει για την ορθότητα της 

διάδοσης των πληροφοριών στη λίστα της ΔΦ-ΣΨΦΛΠ σε 

περίπτωση αμφιβολίας του διαχειριστή (της λίστας). Αν 
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Il convoque l’Assemblée, si possible à l’occasi on des 

Rendez-vous internationaux. Il en établit l’ordre du jour à partir 

des avis des Forums. Il présente un rapport sur les tâches 

effectuées, soumet, s’il y a lieu, son bilan financier et propose le 

montant de la cotisation.  

Deux mois et demi avant la date des Assemblées, le CRIF 

annonce sur la liste l’ouverture de la période préparatoire aux 

assemblées. Les Instances internationales, les Forums et/ou les 

membres qui ont des questions ou des propositions à soumettre 

les diffusent pour discussion sur cette liste.  

 

Quinze jours avant les Assemblées, sur la base des débats 

qui auront eu lieu et des avis recueillis, le CRIF et le CAOE 

établissent et diffusent respectivement les ordres du jour 

actualisés des Assemblées de l’IF et de l’École.  

 

La mission du Collège des représentants étant de 

transmission et d’exécution, il consulte l’Assemblée des votants 

par voie électronique pour toute décision qui ne serait pas de 

stricte application du règlement de la charte et agit en fonction 

de la majorité des avis transmis.  

 

 

 

Composition du Collège des représentants  

 

Le Collège est composé par les représentants des zones.  

 

καταστεί ανάγκη, ο Αντιπρόσωπος μπορεί να συμβουλευτεί το 

σύνολο του ΚΑΔΦ.  

Συγκαλεί τη Συνέλευση, εάν είναι εφικτό επ' ευκαιρία των 

διεθνών Συναντήσεων. Προτείνει την ημερήσια διάταξη με βάση 

την γνωμοδότηση των Φόρουμ. Παρουσιάζει μια έκθεση για τα 

πεπραγμένα, υποβάλλει, εάν υπάρχει λόγος, τον οικονομικό του 

απολογισμό και προτείνει το ύψος της συνδρομής.  

Δυόμιση μήνες πριν την ημερομηνία των Συνελεύσεων, το 

ΚΑΔΦ αναγγέλλει στη λίστα το άνοιγμα της 

προπαρασκευαστικής περιόδου στις συνελεύσεις. Οι διεθνείς 

Αρχές, τα Φόρουμ και/ή τα μέλη που έχουν ερωτήσεις ή 

προτάσεις να υποβάλλουν, τις ανακοινώνουν σ’ αυτή τη λίστα 

προς συζήτηση.   

Δεκαπέντε μέρες πριν τις Συνελεύσεις, στη βάση των 

συζητήσεων που θα έχουν λάβει χώρα και των συγκεντρωμένων 

απόψεων, το ΚΑΔΦ και το ΚΕΠΣ θεσπίζουν και ανακοινώνουν 

αντίστοιχα επικαιροποιημένες τις ημερήσιες διατάξεις των 

Συνελεύσεων της ΔΦ και της Σχολής.    

Καθώς αποστολή του Κολλεγίου των αντιπροσώπων είναι  η 

μετάδοση και εκτέλεση, συμβουλεύεται τη Συνέλευση των μελών 

με δικαίωμα ψήφου μέσω ηλεκτρονικής οδού για κάθε απόφαση 

η οποία δεν θα ήταν αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού της 

χάρτας και ενεργεί αναλόγως της πλειοψηφίας των απόψεων 

που έχουν διαβιβαστεί.  

 

 

Σύνθεση του Κολεγίου των αντιπροσώπων  

 

Το Κολέγιο αποτελείται από τους αντιπροσώπους των 

ζωνών.  
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Il élit son Secrétaire et répartit les tâches à accomplir entre 

ses membres.   

Chacun des membres du Collège est élu, pour deux ans, par 

l’ensemble qu’il représente. Le vote se fait sur candidature, à 

bulletin secret, dans chaque Forum. Celui -ci organise l’élection 

au rythme des permutations. On vote :  

- en Argentine pour le Représentant d’Amérique latine-Sud,   

- en Colombie, au Venezuela, à Porto Rico et au Panama pour 

le Représentant de l’Amérique latine-Nord,   

- en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, en Nouvelle 

Zélande, en Israël, et à Londres pour le Représentant de la zone 

anglophone,   

- au Brésil pour le Représentant du Brésil,   

- en Espagne pour le Représentant d’Espagne,   

- en France, en Belgique, pour le Représentant de la zone 

francophone, 

- en Italie pour le Représentant de l’Italie.  

- dans les forums de la zone plurilingue pour le 

Représentant de la zone. 

 

 

 

Clause provisoire pour les deux prochaines élections du 

Représentant de la zone plurilingue (clause qui sera à ré -étudier 

au bout de 4 ans avec les membres de la zone). 

Chaque forum de la zone qui le souhaite élit, sur candidature, 

à bulletin secret, un de ses membres, parlant anglais ou 

français, candidat à être Représentant pour la zone. On procède 

ensuite à un tirage au sort parmi les élus des 6 Forums pour la 

première élection et pour la deuxième élection parmi les élus 

des 5 autres Forums.   

Εκλέγει τον Γραμματέα του και μοιράζει τα καθήκοντα που 

έχουν να εκπληρωθούν μεταξύ των μελών του.  

Κάθε µέλος του Κολεγίου εκλέγεται από το σύνολο που 

εκπροσωπεί, για δύο χρόνια. Η ψηφοφορία διεξάγεται με 

κατάθεση υποψηφιοτήτων, µε μυστική ψήφο, σε κάθε Φόρουµ. 

Τα Φόρουµ οργανώνουν τις εκλογές σύμφωνα με τον ρυθμό της 

εναλλαγής (της θητείας). Ψηφίζουν:   

- στην Αργεντινή για τον Αντιπρόσωπο της Νοτίου 

Λατινικής Αμερικής,  

- στην Κολομβία, την Βενεζουέλα, το Πουέρτο Ρίκο και τον 

Παναμά για τον Αντιπρόσωπο της Βορείου Λατινικής Αμερικής,  

- στην Αυστραλία, την Αγγλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την 

Νέα Ζηλανδία, το Ισραήλ και το Λονδίνο, για τον Αντιπρόσωπο 

της αγγλόφωνης ζώνης 

- στην Βραζιλία για τον Αντιπρόσωπο της Βραζιλίας,  

- στην Ισπανία για τον Αντιπρόσωπο της Ισπανίας,  

- στη Γαλλία και το Βέλγιο, για τον Αντιπρόσωπο της 

γαλλόφωνης ζώνης,  

- στην Ιταλία, για τον Αντιπρόσωπο της Ιταλίας.  

- στα Φόρουμ της πολύγλωσσου ζώνης, για τον 

Αντιπρόσωπο της ζώνης. 

 

Προσωρινή ρήτρα για τις δυο επόμενες εκλογές του 

Αντιπροσώπου της πολύγλωσσου ζώνης (ρήτρα προς 

επανεξέταση στο πέρας των 4 χρόνων με τα μέλη της ζώνης).  

Κάθε Φόρουμ της ζώνης που το επιθυμεί, εκλέγει, με 

κατάθεση υποψηφιοτήτων και μυστική ψηφοφορία, ένα από τα 

μέλη του, που μιλά αγγλικά ή γαλλικά, ως υποψήφιο για να γίνει 

Αντιπρόσωπος της ζώνης. Και προχωρούν κατ’ αυτόν τον τρόπο 

σε μια κλήρωση μεταξύ των εκλεγμένων των 6 Φόρουμ για την 
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 Pour la première application de cette clause chaque Forum 

procèdera à l'élection de son éventuel Représentant à la date qui 

lui conviendra mais avant la date fixée pour le tirage au sort. Une 

fois la clause provisoire entérinée par l'Assemblée de 

septembre 2018, le tirage au sort du Représentant parmi les 

candidats élus dans les Forum, aura lieu lors de la réunion du 

Conseil d'Orientation de l'EPFCL-France du 26 septembre 2018.   

 

 

 Pour la deuxième élection, le tirage au sort se fera sous la 

responsabilité du Représentant sortant de la zone plurilingue, 

lors d'assemblée 2020.  

 

 

 

Le Collège des délégués (CD) 

 

Les délégués assurent l’articulation entre leur Forum et les 

trois Collèges internationaux.  

Ils participent aux comités de rédaction composés par les 

Collèges internationaux. Leur rôle à l’égard de l’École est défini 

dans les « Principes ». 

Ils transmettent régulièrement les informations pertinentes 

qui sont à diffuser immédiatement ou qui méritent de paraître 

dans le bulletin, et plus généralement toutes les suggestions 

émanant de leur Forum. De même, ils répercutent dans leur 

Forum les diverses informations retransmises par le Collège 

des représentants concernant l’ensemble des autres Forums. 

Après l’Assemblée, ils rendent compte à leur Forum des débats 

πρώτη εκλογή και για τη δεύτερη, μεταξύ των εκλεγμένων των 

άλλων 5 Φόρουμ. 

Για την πρώτη εφαρμογή αυτής της ρήτρας, κάθε Φόρουμ θα 

προχωρήσει στην εκλογή του πιθανού Αντιπροσώπου του, στην 

ημερομηνία που θα επιλέξει, αλλά πριν από την καθορισμένη για 

την κλήρωση ημερομηνία. Απ’ τη στιγμή που έχει εγκριθεί η 

προσωρινή ρήτρα από τη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου 

2018, η κλήρωση του Αντιπροσώπου μεταξύ των εκλεγμένων 

υποψηφίων στα Φόρουμ θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια των 

συνελεύσεων του Συμβουλίου Προσανατολισμού της ΣΨΦΛΠ-

Γαλλία της 26ης Σεπτεμβρίου 2018. 

Για τη δεύτερη εκλογή, η κλήρωση θα γίνει με την ευθύνη του 

Αντιπροσώπου που θα βγει από την πολύγλωσσο ζώνη, κατά την 

Συνέλευση του 2020. 

 

 

 

Το Κολέγιο των Εκπροσώπων (ΚΕ) 

 

Οι Εκπρόσωποι εξασφαλίζουν την σύνδεση μεταξύ του 

Φόρουμ τους και των τριών διεθνών Κολεγίων.  

Συμμετέχουν στις επιτροπές σύνταξης που αποτελούνται 

από τα διεθνή Κολέγια. Ο ρόλος  τους ως προς τη Σχολή ορίζεται 

στις «Αρχές».  

Μεταδίδουν τακτικά τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που 

πρέπει να διαδοθούν άμεσα ή που αξίζει να εκδοθούν στο δελτίο 

και γενικότερα, όλες τις προτάσεις που προέρχονται από το 

Φόρουμ τους. Με τον ίδιο τρόπο, μεταβιβάζουν στο Φόρουμ τους 

τις διάφορες πληροφορίες που αναμεταδίδονται από το Κολέγιο 

των Αντιπροσώπων και αφορούν το σύνολο των άλλων Φόρουμ. 

Μετά από τη Συνέλευση, εκθέτουν στο Φόρουμ τους τις 
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de l’Assemblée, à partir du compte rendu qu’il leur revient de 

diffuser.  

 

 

Composition du Collège des délégués 

 

Il comprend les Délégués des Forums. Chaque Délégué est 

élu, sur candidature, à bulletin secret, pour deux ans maximum, 

par les membres de son Forum national ou local à jour de leur 

cotisation. Il revient à chaque Forum d’organiser cette élection  

avec celle du membre du Collège des représentants, au rythme 

des permutations.  

 

 

 

Le nombre des délégués 

 

Le calcul se fait ainsi : pour 10 membres 1 délégué, puis par 

tranche de 10, 20 membres, 2 délégués, 30 Membres, 3 délégués, 

etc.   

Un forum ayant moins de dix membres peut s'associer à 

d'autres forums pour être représenté dans l'Assemblée : soit à 

un autre forum de moins de 10 membres pour avoir un délégué 

commun, soit à un forum qui a déjà un délégué auquel il pourra 

transmettre ses avis, avec lequel il pourra débattre, et qui 

pourra le représenter dans l'Assemblée.  

 

 

Là où il existe une double structure, association nationale et 

Forums locaux ayant admis des membres qui payent une 

cotisation, le pays choisit s’il veut être représenté dans l’IF -

συζητήσεις της Συνέλευσης, ξεκινώντας από την αναφορά που 

υποχρεούνται να διανείμουν.  

 

 

Σύνθεση του κολεγίου των εκπροσώπων  

 

Περιλαμβάνει τους Εκπροσώπους των Φόρουμ. Κάθε 

Εκπρόσωπος έχει εκλεγεί, κατόπιν υποψηφιότητας, με μυστική 

ψήφο, για δύο χρόνια το πολύ, από τα μέλη του Φόρουμ του, είτε 

εθνικού, είτε τοπικού, εφόσον είναι ταμιακώς εντάξει οι 

συνδρομές τους. Είναι ευθύνη του κάθε Φόρουμ να οργανώσει 

αυτή την εκλογή μαζί μ' εκείνη του Κολεγίου των 

Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τον ρυθμό της εναλλαγής θητείας.  

  

 

Ο αριθμός των εκπροσώπων 

 

Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής: για κάθε 10 μέλη , 1 

εκπρόσωπος κι έπειτα, προστίθεται 1 ανά 10 μέλη, για 20 μέλη 2 

εκπρόσωποι, για 30 μέλη 3 εκπρόσωποι, κ.τ.λ.   

Αν ένα Φόρουμ έχει λιγότερα από δέκα μέλη, μπορεί να 

συνδεθεί με άλλα Φόρουμ για να εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση: 

είτε με ένα άλλο Φόρουμ που και εκείνο έχει λιγότερο από δέκα 

μέλη για να έχουν από κοινού έναν εκπρόσωπο, είτε με ένα 

Φόρουμ που έχει ήδη έναν εκπρόσωπο, στον οποίο θα μπορεί να 

μεταφέρει τις απόψεις του και με τον οποίον θα μπορεί να 

συζητήσει και ο οποίος θα μπορέσει να το εκπροσωπήσει στη 

Συνέλευση.  

Εκεί που υπάρχει μια διπλή δομή, εθνική εταιρία και τοπικά 

Φόρουμ που έχουν δεχτεί μέλη που πληρώνουν μια συνδρομή, η 

χώρα διαλέγει εάν θέλει να αντιπροσωπευθεί στη ΔΦ -ΣΨΦΛΠ 
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EPFCL par les Délégués des Forums locaux ou par ceux de 

l’Association nationale. Là où il y a seulement une Asso ciation 

nationale, il lui reviendra de veiller, dans la mesure du possible, 

à ce que les divers lieux d’implantation soient représentés dans 

le Collège des Délégués, en tenant compte du fait que les 

Délégués s’engagent à être présents à l’Assemblée, ce qui  

impliquera pour eux de voyager périodiquement outre -

Atlantique.  

Les dispositions relatives au fonctionnement des deux 

Collèges pourront être précisées dans un règlement intérieur, 

élaboré respectivement par chacun des Collèges, qui le 

soumettra à l’Assemblée.  

 

 

Le Laboratoire international de l'orientation politique  

 

Un « Laboratoire international de l'Orientation politique de 

l'École de l’IFCL » est chargé de la réflexion et des décisions 

d'orientation sur les objectifs et les moyens de notre Ecole dans 

les urgences de l'époque sur la base des options fondamentales 

inscrites dans la Charte de l'IF en 1999.   

 

Il est composé d'un membre par zone, élu sur candidature 

parmi les anciens Représentants et anciens membres des CIG — 

à l'exclusion des collèges sortants. (Ex avec une élection en 

2018, les membres du CRIF et CIG 2016/2018 ne sont pas 

immédiatement candidats.) Ses membres permutent tous les 

quatre ans et ne sont pas immédiatement reconductibles.  

 

Ce Laboratoire travaille en contact étroit avec l'ensemble 

des membres. Pour ce faire il se met en contact avec les 

από τους Εκπροσώπους των τοπικών Φόρουμ ή από εκείνους 

της εθνικής Εταιρίας. Εκεί όπου υπάρχει μόνο μια εθνική 

Εταιρία, θα φροντίσει, όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε οι 

διάφοροι τόποι εργασίας να αντιπροσωπεύονται στο Κολλέγιο 

των Εκπροσώπων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι 

Εκπρόσωποι δεσμεύονται να είναι παρόντες στη γενική 

Συνέλευση, πράγμα που περιλαμβάνει να ταξιδέψουν περιοδικά 

υπερατλαντικά.  

Οι διατάξεις σχετικά µε τη λειτουργία των δύο Κολλεγίων θα 

μπορέσουν να καθοριστούν μ’ έναν εσωτερικό κανονισμό, που 

έχει αντίστοιχα επεξεργαστεί το καθένα Κολλέγιο και  τον οποίο 

θα υποβάλλει στη Συνέλευση.  

  

 

Το διεθνές Εργαστήριο πολιτικού Προσανατολισμού 

 

Ένα «διεθνές Εργαστήριο πολιτικού Προσανατολισμού της 

Σχολής της ΔΦΛΠ» αναλαμβάνει να σκέφτεται και να αποφασίζει 

για τον προσανατολισμό πάνω στους στόχους και τα μέσα της 

Σχολής μας υπό τις επείγουσες ανάγκες της εποχής με βάση τις 

θεμελιώδεις επιλογές που εγγράφονται  στη Χάρτα της ΔΦ το 

1999. 

Αποτελείται από ένα μέλος ανά ζώνη, που έχει εκλεγεί 

κατόπιν υποψηφιότητας μεταξύ των αρχαιότερων 

Αντιπροσώπων και των αρχαιότερων μελών του ΔΚΕ – εκτός των 

κολλεγίων που αποχωρούν. (Πρώην με την εκλογή το 2018, τα 

μέλη του ΚΑΔΦ και του ΔΚΕ 2016/2018 δεν είναι άμεσα 

υποψήφια). Τα μέλη του θα εναλλάσσονται κάθε τέσσερα χρόνια 

και δεν είναι άμεσα επανεκλέξιμα.  

Αυτό το εργαστήριο θα δουλεύει σε στενή επαφή με το 

σύνολο των μελών. Γι’ αυτό το λόγο, θα έρχεται σε επαφή με τις 
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situations diverses de l'EPFCL via les responsables des 

intercartels, les délégués et les AME de chaque zone. Selon les 

besoins il peut aussi créer des structures ad hoc de 

concertation, ainsi que tous les relais nécessaires, par exemple 

des cartels, pour avoir un point de vue ajusté aux réalités de la 

base des Forums des diverses zones.  

 

Les questions étudiées et les avis émis sont transmis au fur 

et à mesure sur la liste IF, avant d'être condensés dans le 

Rapport qu'il présente chaque deux ans à l'Assemblée pour 

débat. Il tient le Cahier des problèmes traités et le transmet au 

Laboratoire suivant.  

 

 

 

 

Élection des représentants et des délégués 

 

Le renouvellement des représentants et des délégués se fait 

tous les deux ans, après le RV. Le CRIF ouvre la période des 

élections. Celle-ci s’étend sur deux mois maximum. Chaque 

Forum a le choix des modalités de l’élection qui peut se faire, 

selon les cas, en réunissant les membres ou par 

correspondance. Mais partout, le vote se fait sur candidature, à 

bulletin secret, et seuls les membres dûment inscrits dans un 

Forum et à jour de leur cotisation pour l’année en cours et 

l’année précédente, votent. Tous les membres des Forums 

peuvent être candidats. Les candidatures doivent être connues 

15 jours avant l’élection.  

 

διάφορες συνθήκες της ΣΨΦΛΠ δια μέσου των υπευθύνων 

διακαρτελικών, των εκπροσώπων και των ΑΜΣ (Αναλυτές-

Μέλη-Σχολής) κάθε ζώνης. Σύμφωνα με τις ανάγκες, μπορεί , 

επίσης, να δημιουργήσει δομέςad hoc διαβούλευσης, όπως και 

κάθε απαραίτητο μηχανισμό, παραδείγματος χάριν, τα καρτέλ, 

προκειμένου να έχουν μια οπτική προσαρμοσμένη στη βάση των 

Φόρουμ των διάφορων ζωνών.  

Τα ερωτήματα που μελετιούνται και οι παραγόμενες 

απόψεις διαβιβάζονται σταδιακά στη λίστα της ΔΦ, πριν να 

συμπυκνωθούν στην Αναφορά που τα παρουσιάζει κάθε δυο 

χρόνια στη Συνέλευση προς συζήτηση. Διατηρεί το Τετράδιο των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει και το μεταβιβάζει στο 

επόμενο Εργαστήριο.  

 

 

 

Εκλογή Αντιπροσώπων και Εκπροσώπων  

 

Η ανανέωση των αντιπροσώπων και των εκπροσώπων 

γίνεται κάθε δύο έτη, μετά από τη Διεθνή Συνάντηση. Το ΚΑΔΦ 

ανοίγει την περίοδο των εκλογών. Αυτή εκτείνεται το πολύ για 

δύο μήνες. Κάθε Φόρουμ έχει την επιλογή του τρόπου των 

εκλογών που μπορούν να γίνουν, ανάλογα με την περίπτωση, 

μέσω συγκέντρωσης των μελών, ή μέσω αλληλογραφίας. Αλλά 

παντού, η ψήφος γίνεται κατόπιν υποψηφιότητας, με μυστικό 

ψηφοδέλτιο, και ψηφίζουν μόνο τα κατάλληλα εγγεγραμμένα 

μέλη σ’ ένα Φόρουμ και ταμειακά εντάξει ως προς την συνδρομή 

τους για το προηγούμενο και το τρέχον έτος. Όλα μέλη των 

Φόρουμ μπορούν να είναι υποψήφιοι. Οι υποψηφιότητες πρέπει 

να γίνουν γνωστές 15 ημέρες πριν τις εκλογές. 
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S’il arrive qu’un délégué soit indisponible en cours de 

mandat, le forum élit un délégué suppléant qui reste en fonction 

lors de la prochaine permutation.  

 

Le dépouillement des deux votes est public. Il se fait à la fin 

du vote pour les Forums qui peuvent se réunir. Pour ceux qui 

votent par correspondance, il se fait en présence des instances 

du Forum, une semaine après la date de clôture des élections. 

Les élus le sont à la majorité simple.  

 

Les résultats sont transmis au Collège des représentants 

qui se charge de les diffuser sur la liste IF -EPFCL, et via les 

Délégués. Le document de résultats mentionne la liste nominale 

des membres inscrits dans le Forum à jour de leur cotisation 

pour l’année en cours et l’année précédente, le nombre de 

votants et la répartition des votes sur les candidats.  

 

 

 

 

 

Élection du laboratoire 

 

Il est élu selon les dispositions suivantes, homologues à 

celles fixées pour les Représentants :  

 

" Le renouvellement des membres du laboratoire se fait tous 

les quatre ans, après le RV. Le CRIF ouvre la période des 

élections. Celle-ci s’étend sur deux mois maximum. Chaque 

Forum a le choix des modalités de l’élection qui peut se faire, 

selon les cas, en réunissant les membres ou par 

Εάν συμβεί κι ένας εκπρόσωπος καταστεί µη διαθέσιμος 

κατά την διάρκεια της θητείας του, το Φόρουμ εκλέγει έναν 

αντικαταστάτη εκπρόσωπο που συνεχίζει να εκτελεί τα 

καθήκοντα του μέχρι την επόμενη εναλλαγή.  

Η καταμέτρηση των δύο ψήφων είναι δημόσια. Διεξάγεται 

στο τέλος της ψηφοφορίας για τα Φόρουμ που μπορούν να 

συγκεντρωθούν. Για εκείνα που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας, 

γίνεται παρουσία των θεσμικών οργάνων του Φόρουμ, μια 

εβδομάδα μετά την ημερομηνία κλεισίματος των εκλογών. Οι 

εκλεγμένοι βγαίνουν με απλή πλειοψηφία.   

Τα αποτελέσματα μεταβιβάζονται στο Κολέγιο των 

αντιπροσώπων που αναλαμβάνει να τα διανείμει στη λίστα της 

ΔΦ-ΣΨΦΛΠ και μέσω των Εκπροσώπων. Το έγγραφο των 

αποτελεσμάτων αναφέρει την ονομαστική λίστα των 

εγγεγραμμένων στο Φόρουμ μελών που έχουν τακτοποιήσει τη 

συνδρομή τους για το προηγούμενο και το τρέχον έτος, τον 

αριθμό αυτών που ψήφισαν και την κατανομή των ψήφων στους 

υποψήφιους.   

 

 

 

Εκλογή του Εργαστηρίου 

 

Εκλέγεται σύμφωνα με τους ακόλουθους μηχανισμούς, 

ομόλογους μ’ αυτούς που έχουν καθοριστεί και για τους 

Αντιπροσώπους: 

«Η ανανέωση των μελών του εργαστηρίου γίνεται κάθε 

τέσσερα έτη, μετά από τη Διεθνή Συνάντηση. Το ΚΑΔΦ ανοίγει 

την περίοδο των εκλογών. Αυτή εκτείνεται το πολύ για δύο 

μήνες. Κάθε Φόρουμ έχει την επιλογή του τρόπου των εκλογών 

που μπορούν να γίνουν, ανάλογα με την περίπτωση, μέσω 
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correspondance. Mais partout, le vote se fait sur candidature, à 

bulletin secret, et seuls les membres dûment inscrits dans un 

Forum et à jour de leur cotisation pour l’année en cours et 

l’année précédente, votent. Les candidatures doivent être 

connues 15 jours avant l’élection.  

 

Le dépouillement des votes est public. Il se fait à la fin du vote 

pour les Forums qui peuvent se réunir. Pour ceux qui votent par 

correspondance, il se fait en présence des instances du Forum, 

une semaine après la date de clôture des élections. Les élus l e 

sont à la majorité simple.  

 

Les résultats sont transmis au Collège des représentants 

qui se charge de les diffuser sur la liste IFEPFCL, et via les 

Délégués. Le document de résultats mentionne la liste nominale 

des membres inscrits dans le Forum à jour de leur cotisation 

pour l’année en cours et l’année précédente, le nombre de 

votants et la répartition des votes sur les candidats".  

 

 

 

 

 

L’Assemblée 

 

 

Composition de l’Assemblée  

 

L’Assemblée comprend : les membres de l’IF-EPFCL, les 

envoyés des Forums en formation, les membres individuels à 

titre transitoire. Tous participent aux débats de l’Assemblée, 

συγκέντρωσης των μελών, ή μέσω αλληλογραφίας. Αλλά 

παντού, η ψήφος γίνεται κατόπιν υποψηφιότητας, με μυστικό 

ψηφοδέλτιο και ψηφίζουν μόνο τα κατάλληλα εγγεγραμμένα 

μέλη σ’ ένα Φόρουμ και ταμειακά εντάξει ως προς την συνδρομή 

τους για το προηγούμενο και το τρέχον έτος. Οι υποψηφιότητες 

πρέπει να γίνουν γνωστές 15 ημέρες πριν τις εκλογές.  

Η καταμέτρηση των δύο ψήφων είναι δημόσια. Διεξάγεται 

στο τέλος της ψηφοφορίας για τα Φόρουμ που μπορούν να 

συγκεντρωθούν. Για εκείνα που ψηφίζουν δια  αλληλογραφίας, 

γίνεται παρουσία των θεσμικών οργάνων του Φόρουμ, μια 

εβδομάδα μετά την ημερομηνία κλεισίματος των εκλογών. Οι 

εκλεγμένοι βγαίνουν με απλή πλειοψηφία.   

Τα αποτελέσματα μεταβιβάζονται στο Κολέγιο των 

αντιπροσώπων που αναλαμβάνει να τα διανείμει στη λίστα της 

ΔΦ-ΣΨΦΛΠ και μέσω των Εκπροσώπων. Το έγγραφο των 

αποτελεσμάτων αναφέρει την ονομαστική λίστα των 

εγγεγραμμένων στο Φόρουμ μελών που έχουν τακτοποιήσει τη 

συνδρομή τους για το προηγούμενο και το τρέχον έτος, τον 

αριθμό αυτών που ψήφισαν και την κατανομή των ψήφων στους 

υποψήφιους». 

 

 

 

Η Συνέλευση 

 

 

Σύνθεση της Συνέλευσης  

 

Η Συνέλευση περιλαμβάνει: τα μέλη της ΔΦ-ΣΨΦΛΠ, τους 

απεσταλμένους των υπό σχηματισμό Φόρουμ, τα ατομικά μέλη 

με προσωρινό τίτλο. Όλοι συμμετέχουν στις συζητήσεις της 
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mais seuls les membres du Collège des représentants (CRIF), du 

Collège des délégués (CD), des trois derniers Collèges 

internationaux de la garantie (CIG) et Collèges d’animation et 

d’orientation de l’École (CAOE) et des secrétariats de la passe 

correspondants à ces trois CIG y disposent du droit de vote. Ils 

composent l’Assemblée des votants.   

 

 

 

Fonction de l’Assemblée  

 

Elle veille au maintien des objectifs propres aux Forums et 

elle prend toutes les mesures susceptibles de favoriser l’esprit 

de débat et de discussion. Elle décide des orientations et actions 

pertinentes pour l’IF-EPFCL.  

 

L’assemblée de l’IF se réunit tous les deux ans à l’occasion 

des Rendez-vous internationaux.   

Quinze jours avant les Assemblées, sur la base des débats 

qui auront eu lieu et des avis recueillis, le CRIF et le CAOE 

établissent et diffusent respectivement les ordres du jour 

actualisés des Assemblées de l’IF et de l’Ecole.  

 

Le Collège des Représentants peut consulter l’Assemblée 

des votants par courrier électronique quand il le juge 

nécessaire, ou bien quand un tiers des membres de cette 

assemblée le demande.  

Chaque année, au mois de juin, il soumet à l’Assemblée les 

candidatures des nouveaux Forums.  

Si un membre de l’assemblée de votants est empêché de 

participer, il peut donner son pouvoir à un autre membre de cette 

Συνέλευσης, αλλά μόνο τα μέλη του Κολεγίου των 

αντιπροσώπων (ΚΑΔΦ), του Κολλεγίου των εκπροσώπων (ΚΕ), 

των τριών τελευταίων διεθνών Κολλεγίων της εγγύησης (ΔΚΕ) 

και Κολεγίων εμψύχωσης και προσανατολισμού της Σχολής 

(ΚΕΠΣ) και της γραμματείας του περάσματος που αντιστοιχούν 

σ’ αυτά τα τρία ΔΚΕ έχουν το δικαίωμα ψήφου. Αυτοί συνθέτουν 

τη Συνέλευση των ψηφοφόρων.  

 

 

Λειτουργία της Συνέλευσης  

 

Φροντίζει για την διατήρηση των καθορισμένων σκοπών 

των Φόρουμ και λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι ικανά να 

ευνοήσουν το πνεύμα συζήτησης και διαλόγου. Αποφασίζει για 

τον προσανατολισμό και τις κατάλληλες δράσεις για την ΔΦ-

ΣΨΦΛΠ.  

Η Συνέλευση της ΔΦ συγκεντρώνεται κάθε δύο χρόνια επ' 

ευκαιρία των διεθνών Συναντήσεων.  

Δεκαπέντε μέρες πριν από τις Συνελεύσεις, στη βάση των 

συζητήσεων που θα γίνουν και των συγκεντρωμένων απόψεων, 

το ΚΑΔΦ και το ΚΕΠΣ συγκροτούν και διανέμουν αντίστοιχα τις 

επικαιροποιημένες ημερήσιες διατάξεις των Συνελεύσεων της 

ΔΦ και της Σχολής.  

Το Κολέγιο των Αντιπροσώπων μπορεί να συμβουλευτεί τη 

Συνέλευση των ψηφοφόρων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

όταν το κρίνει αναγκαίο, ή ακόμη όταν το ένα τρίτο των μελών 

αυτής της συνέλευσης το ζητήσει.  

Κάθε χρόνο, τον μήνα Ιούνιο, υποβάλλει στην Συνέλευση τις 

υποψηφιότητες των νέων Φόρουμ.  

Αν ένα μέλος της συνέλευσης των ψηφοφόρων κωλύεται να 

συμμετάσχει, μπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα άλλο μέλος αυτής 
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assemblée. Chaque membre ne peut disposer que de deux 

procurations.  

Un secrétaire de l’Assemblée, désigné sur place, est chargé 

d’établir un compte rendu des débats à diffuser sur la mailing 

liste de l’IF-EPFCL par les représentants et par les délégués 

dans leur Forum. Parallèlement l'ensemble des débats est 

enregistré pour archivage, les audio sont disponibles. Le texte 

des décisions votées par l'assemblée est rédigé sur place, relu à 

l'assemblée pour accord, et consigné tel que dans le compte 

rendu de l'assemblée.  

 

L’Assemblée entend le rapport du Collège des 

Représentants et des Collèges internationaux de l’École, se 

prononce sur les demandes d’admission, fixe le montant des 

cotisations, s’accorde sur la périodicité, les dates, les lieux, les 

thèmes des Rendez-vous internationaux des Forums, débat puis 

décide de la politique de la revue, des actions à entreprendre et 

se prononce sur toutes les questions à l’ordre du jour.  

 

Les votes se font habituellement à main levée. Cependant, au 

cas où il s’agirait des personnes, ou bien si l’Assemblée en 

décide autrement, on passera au vote à bulletin secret.   

 

Quand une majorité s’abstient (50% plus une voix) la mesure 

envisagée est ajournée.  

 Dans cette limite, les votes se font à la majorité simple 

quand il s’agit de répondre par oui ou non, ou bien quand on doit 

se prononcer entre deux choix seulement. Quand il y a plus de 

deux choix, 3 ou 4 ou plus, on fait un premier vote sur chacun de 

ces choix possibles, puis les deux choix qui ont obtenu le plus de 

της συνέλευσης. Κάθε μέλος δεν μπορεί να έχει παρά  δυο 

εξουσιοδοτήσεις.  

Ένας γραμματέας της Συνέλευσης, ορισμένος επί τόπου, 

αναλαμβάνει να καταθέσει αναφορά των συζητήσεων για να 

διανεμηθεί στο δίκτυο της ΔΦ-ΣΨΦΛΠ από τους αντιπροσώπους 

και τους εκπροσώπους στα Φόρουμ. Παράλληλα, το σύνολο των 

συζητήσεων μαγνητοφωνείται για λόγους αρχείου και οι 

ακουστικές εγγραφές είναι διαθέσιμες. Το κείμενο με τις 

ψηφισμένες αποφάσεις της συνέλευσης συντάσσεται επί τόπου, 

ξαναδιαβάζεται στη συνέλευση για την συμφωνία και 

καταχωρείται ως τέτοιο στην αναφορά της συνέλευσης.  

Η Συνέλευση ακούει την αναφορά του Κολεγίου των 

Αντιπροσώπων και των διεθνών Κολεγίων της Σχολής, 

αποφαίνεται ως προς τα αιτήματα εισόδου, ορίζει το ύψος των 

συνδρομών, συμφωνεί για την περιοδικότητα, τις ημερομηνίες, 

τους τόπους, τα θέματα των διεθνών Συναντήσεων των Φόρουμ, 

συζητά και μετά αποφασίζει για την πολιτική του περιοδικού  και 

τις ενέργειες που έχει να επιχειρήσει και αποφαίνεται ως προς 

όλα τα ερωτήματα της ημερησίας διάταξης.  

Οι ψηφοφορίες γίνονται συνήθως δια ανατάσεως της χειρός, 

Ωστόσο, σε περίπτωση που πρόκειται για πρόσωπα , ή αν η 

συνέλευση αποφασίζει αλλιώς, διεξάγεται ψηφοφορία με 

μυστική ψήφο.  

Όταν η πλειοψηφία (το 50% και ένας) απέχει, το εξεταζόμενο 

μέτρο αποσύρεται.  

Μέσα σ΄ αυτό το όριο, η ψηφοφορία γίνεται με απλή 

πλειοψηφία, όταν πρόκειται για μια απάντηση μ’ ένα ναι ή μ’ ένα 

όχι, ή όταν έχει να αποφασίσει μεταξύ δυο μόνο επιλογών. Όταν 

υπάρχουν πλέον των δύο επιλογών, 3 ή 4, ή περισσότερες, 

γίνεται μια πρώτη ψηφοφορία για την καθεμιά πιθανή επιλογή 

κι έπειτα, οι δυο επιλογές που έχουν πάρει με το μέρος τους τις 
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voix sont mis en ballotage et un vote à la majorité simple les 

départage. 

 

L’IF n’intervient pas dans la politique intérieure des Forums. 

L’Assemblée est souveraine pour tous les cas d’exception.  

 

 

 

 

Articulation des Collèges cliniques et des Forums / École  

 

Chacune de ces structures mentionne dans ses textes le 

Champ lacanien qui est pour nous le signifiant unitaire.  

Actuellement ces collèges ont des intitulés divers, mais 

quels qu’ils soient, il leur sera aisé d’y adjoindre un sous -titre ou 

un surtitre, précisant qu’ils se placent dans les Formations 

cliniques du Champ lacanien.  

Les enseignants des Collèges sont tous membres de l’IF.  

Lors des invitations faites par un Collège, il est également 

prévu une activité dans le cadre du Forum ou de l’École.   

 

Mention doit être faite dans nos statuts (IF-EPFCL) du lien de 

solidarité CC/Forum-École.  

 

 

 

 

 

 

 

 

περισσότερες φωνές τίθενται σε ψηφοφορία και μια απλή 

ψηφοφορία απλής πλειοψηφίας δείχνει ποια υπερισχύει.  

 

Η ΔΦ δεν παρεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική των Φόρουμ. 

Η Συνέλευση είναι κυρίαρχη σε κάθε εξαιρετική περίπτωση.  

 

 

 

 

Διάρθρωση των Κλινικών Κολεγίων και των Φόρουµ  / Σχολή  

 

Κάθε μια από αυτές τις δομές αναφέρει μέσα στα κείμενά της 

το λακανικό Πεδίο που είναι για μας το ενωτικό σημαίνον.  

Σήμερα, αυτά κολλέγια έχουν διάφορους τίτλους, αλλά , 

όποιοι κι αν είναι, θα τους είναι εύκολο να προσθέσουν έναν 

υπότιτλο ή υπέρτιτλο, που να προσδιορίζει ότι εντάσσονται στις 

κλινικές Εκπαιδεύσεις του λακανικού Πεδίου. 

Οι διδάσκοντες των Κολλεγίων είναι όλοι μέλη της ΔΦ. 

Κατά τη διάρκεια των προσκλήσεων που γίνονται από ένα 

Κολέγιο, προβλέπεται, επίσης, μια δραστηριότητα στα πλαίσια 

του Φόρουμ ή της Σχολής.   

Οφείλει να γίνει μνεία στα καταστατικά μας (ΔΦ-ΣΨΦΛΠ) για 

τον δεσμό αλληλεγγύης μεταξύ ΚΚ (Κλινικά Κολλέγια) / 

Φόρουμ-Σχολή.  
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Les publications 

 

 

1. Hétérité  

La revue de l’IF et de l’EPFCL est sous la responsabilité du 

CRIF. Elle paraît en version électronique, reprend les 

contributions des RV internationaux qui pourront ensuite être 

éventuellement reprises en version papier par les diverses 

Revues des zones.  

 

2. Le Répertoire  

II paraît tous les deux ans, juste après l’Assemblée Générale 

et les élections des nouvelles instances internationales, dans 

les langues de l’IF-EPFCL, sous la responsabilité du CRIF, en 

version papier et électronique. Les mises à jour se font au fur et 

à mesure sur la version électronique. Seuls les membres des 

Forums à jour de leur cotisation de l’IF-EPFCL pour les deux 

dernières années écoulées figurent sur le Répertoire.   

 

Composition :  

Les textes de référence   

- Charte de l’IF,  

- Les textes fondateurs de Jacques Lacan mentionnés dans 

« Principes »,   

- Principes pour une École orientée par les enseignements 

de Sigmund Freud et Jacques Lacan. 

Les listes de membres de l’IF et de l’EPFCL   

- Liste alphabétique des membres des Forums, nom, 

adresses, titres et fonctions, mention de l’appartenance à l’École 

et éventuellement des titres d’École AME ou AE  

 

Οι δημοσιεύσεις 

 

 

1. Hétérité (Ετερότητα)  

Το περιοδικό της ΔΦ και της ΣΨΦΛΠ είναι στην αρμοδιότητα 

του ΚΑΔΦ. Εμφανίζεται σε ηλεκτρονική μορφή, αναπαράγει τις 

παρεμβάσεις που γίνονται στις Διεθνείς Συναντήσεις, που 

μπορούν, στη συνέχεια, ενδεχομένως να βγουν σε έντυπη μορφή 

στα διάφορα Περιοδικά των ζωνών.  

 

2. Το Ευρετήριο  

Εκδίδεται ανά δύο έτη, αμέσως μετά την Γενική Συνέλευση 

και τις εκλογές των νέων διεθνών αρχών, στις γλώσσες της ΔΦ -

ΣΨΦΛΠ, υπό την ευθύνη του ΚΑΔΦ, σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή. Οι ενημερώσεις γίνονται σε συνεχή βάση στην 

ηλεκτρονική μορφή. Στο Ευρετήριο εμφανίζονται μόνα τα μέλη 

των Φόρουμ που είναι ταμιακά εντάξει ως προς την συνδρομή 

τους στη ΔΦ-ΣΨΦΛΠ για τα δύο τελευταία χρόνια.   

 

Σύνθεση:   

Τα κείμενα αναφοράς 

- Χάρτα της ΔΦ,    

- Τα ιδρυτικά κείμενα του Ζακ Λακάν που αναφέρονται στις 

«Αρχές»,    

- Οι Αρχές για µια Σχολή προσανατολισμένη από τη 

διδασκαλία των  

Σίγκμουντ Φρόυντ και Ζακ Λακάν.  

Οι λίστες μελών της ΔΦ και της ΣΨΦΛΠ 

-Αλφαβητική λίστα των μελών των Φόρουμ, όνομα, 

διευθύνσεις, τίτλοι και λειτουργίες, αναφορά στην ιδιότητα 
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- Liste nominale par Forum mentionnant l’appartenance et 

les titres d’École 

– Liste nominale des AME et AE. 

Les instances   

- Liste des membres des Collèges internationaux.  

 

3. Les Archives  

- Documents d’archives :  

La Charte. Les principes. Les répertoires. Les comptes 

rendus des assemblées de l’IF. Tout autre document significatif.  

- Lieux :  

Les archives sont déposées au siège des associations 

nationales, là où il y en a. À défaut au domicile du Représentant 

de la zone qui les tient, le cas échéant, à la disposition de chaque 

Forum.   

 

 

Ressources de l’IF et de l’École  

 

Les ressources sont constituées par les cotisations des 

membres des Forums qui ont des Délégués, les dons, les ventes 

de brochures et toutes les ressources non interdites par la loi. 

Le montant des cotisations de l’IF est fixé par l’Assemblée des 

votants.  

Le CRIF décide de l’utilisation des fonds au niveau 

international (publications, site, voyage, etc.). Il désigne le 

trésorier international en son sein qui présente son bilan lors de 

l’assemblée. Chaque représentant gère les cotisations de sa 

zone.  

μέλους της Σχολής και ενδεχομένως στους τίτλους της Σχολής 

ΑΜΣ ή ΑΣ 

- Ονομαστική λίστα ανά Φόρουμ µε αναφορά στην ιδιότητα 

µέλους και τους τίτλους Σχολής 

- Ονομαστική λίστα των ΑΜΣ και των ΑΣ. 

Οι αρχές  

- Λίστα των μελών των διεθνών Κολεγίων. 

 

3. Τα αρχεία  

- Έγγραφα αρχείου:   

    Η Χάρτα. Οι Αρχές. Τα ευρετήρια. Οι αναφορές των 

συνελεύσεων της ΔΦ. Κάθε άλλο σημαντικό έγγραφο.  

- Τόποι:   

Τα αρχεία κατατίθενται στην έδρα των εθνικών εταιριών , 

όπου υπάρχουν. Ελλείψει έδρας, στην κατοικία του 

Αντιπροσώπου της ζώνης που τα κρατά, και σε κάθε περίπτωση 

είναι στη διάθεση του κάθε Φόρουμ.  

 

 

Πόροι της ∆Φ και της Σχολής 

 

Οι πόροι αποτελούνται από τις συνδρομές των μελών των 

Φόρουμ που έχουν Εκπροσώπους, τις δωρεές, τις πωλήσεις των 

εντύπων και κάθε μορφή πόρου που δεν απαγορεύεται από τον 

νόμο. Το ύψος των συνδρομών της ΔΦ έχει ορισθεί από την 

Συνέλευση των ψηφοφόρων.  

Το ΚΑΔΦ αποφασίζει για την χρησιμοποίηση των κεφαλαίων 

σε διεθνές επίπεδο, (δημοσιεύσεις, ιστοσελίδα, ταξίδια κ.τ.λ.). 

Διορίζει έναν σε διεθνές επίπεδο ταμία στο εσωτερικό του, ο 

οποίος παρουσιάζει τον απολογισμό του στη συνέλευση. Κάθε 

αντιπρόσωπος διαχειρίζεται τις συνδρομές της ζώνης του.  
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Le montant des cotisations d’École pour les membres, les 

AME et les AE est fixé dans chaque dispositif d’École en fonction 

des situations locales. Ce montant s’applique pour l’ensemble de 

ses membres. Les membres d’École des forums rattachés à un 

dispositif s’acquittent seulement de la cotisation internationale.  

Les cotisations d’École sont perçues dans le Forum où les 

membres d’École sont inscrits et elles sont utilisées pour 

organiser les activités d’École. Voir Règlement financier en 

Annexe.  

 

 

Perte de la qualité de membre 

 

La qualité de membre de l’IF-EPFCL se perd 

automatiquement en cas de non paiement par un Forum de la 

cotisation durant une année. La perte de la qualité de membre 

peut aussi être prononcée en cas de manquement grave par 

rapport aux objectifs fondamentaux des Forums. Elle ne peut 

alors être décidée que par l’Assemblée, après discussion avec 

les membres du Forum concerné, et par un vote à la majorité des 

deux tiers.  

 

 

Évolution 

 

II appartiendra à l’Assemblée d’introduire, au fil du temps, 

dans le texte de la Charte, les modifications qui paraîtraient 

nécessaires en fonction des avis des Forums transmis par les 

Délégués.  

 

 

Το ύψος των συνδρομών Σχολής για τα μέλη, τους ΑΜΣ και 

τους ΑΣ καθορίζεται σε κάθε όργανο Σχολής ανάλογα με τις 

τοπικές συνθήκες. Αυτό το ποσό ισχύει για το σύνολο των μελών 

του. Τα μέλη Σχολής των Φόρουμ που συνδέονται μ’ ένα 

μηχανισμό καταβάλλουν μόνο την διεθνή συνδρομή.  

Οι συνδρομές Σχολής λαμβάνονται μέσα στο Φόρουμ όπου τα 

μέλη Σχολής είναι εγγεγραμμένα και χρησιμοποιούνται για να 

οργανώνουν τις δραστηριότητες Σχολής. Βλέπε τον Οικονομικό 

κανονισμό στο Παράρτημα.  

 

 

Απώλεια της ιδιότητας µέλους 

 

Η ιδιότητα του μέλους της ΔΦ-ΣΨΦΛΠ χάνεται αυτόματα σε 

περίπτωση μη πληρωμής από ένα Φόρουμ της συνδρομής για 

ένα χρόνο. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους μπορεί επίσης 

να προταθεί σε περίπτωση σοβαρής ανεπάρκειας ως προς τους 

θεμελιακούς στόχους των Φόρουμ. Επομένως, δεν μπορεί να 

αποφασιστεί παρά μόνο από την Συνέλευση, μετά από συζήτηση 

με τα μέλη του εν λόγω Φόρουμ και μετά από ψηφοφορία με 

πλειοψηφία των δύο τρίτων.  

 

 

Εξέλιξη 

 

Είναι στη δικαιοδοσία της Συνέλευσης να εισάγει, με το 

πέρασμα του χρόνου, μέσα στο κείμενο της Χάρτας, τις 

μετατροπές που θα φανούν αναγκαίες ανάλογα με τις απόψεις 

των Φόρουμ τις οποίες μεταβιβάζουν οι Εκπρόσωποι.  
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Dissolution 

 

Si un tiers des membres de l’Assemblée le demande, la 

question de la dissolution est mise à l’ordre du jour de 

l’Assemblée. Elle peut alors être prononcée à la majorité des 

voix.   

 

 

 

 

 

 

ANNEXE I 

 

 

RÈGLEMENT DES FINANCES DE L’IF-EPFCL 

GESTION DES COTISATIONS DE L’IF ET DE L’ÉCOLE  

 

 

Compte et trésorier international  

Un compte international de l’IF-EPFCL, géré par un trésorier 

international désigné par le CRIF est créé pour gérer les 

dépenses internationales de l’IF et de l’École.   

 

La trésorerie internationale et le trésorier international 

alternent tous les deux ans de la France à l’Amérique Latine. 

Pour 2016-2018 le compte international sera en Argentine.  

Chaque Représentant appelle, centralise et gère les 

cotisations IF et École de sa zone, mais reverse une partie de ces 

cotisations sur le compte international, proportionnellement au 

nombre de ses membres, pour couvrir les dépenses 

Διάλυση 

 

Εάν το ένα τρίτο των μελών της Συνέλευσης το ζητήσει, το 

ζήτημα της διάλυσης μπαίνει στην ημερήσια διάταξη της 

Συνέλευσης. Μπορεί τότε να αποφασιστεί σύμφωνα με την 

πλειοψηφία των ψήφων.  

  

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  ΔΦ-ΣΨΦΛΠ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΦ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

 

 

Λογαριασμός και διεθνής ταμίας  

Ένας διεθνής λογαριασμός της ΔΦ-ΣΨΦΛΠ, που ρυθμίζεται 

από έναν διεθνή ταμία που ορίζεται από το ΚΑΔΦ έχει 

δημιουργηθεί για να διαχειρίζεται τις διεθνείς δαπάνες της ΔΦ 

και της Σχολής.  

Το διεθνές ταμείο και ο διεθνής ταμίας εναλλάσσονται κάθε 

δύο χρόνια από την Γαλλία στην Λατινική Αμερική. Για το 2016-

2018, ο διεθνής λογαριασμός θα είναι στην Αργεντινή.  

Κάθε Αντιπρόσωπος καλεί, συγκεντρώνει και διαχειρίζεται 

τις συνδρομές της ΔΦ και της Σχολής της ζώνης του, αλλά 

μεταφέρει ένα μέρος αυτών συνδρομών στον διεθνή 

λογαριασμό, αναλογικά με τον αριθμό των μελών του, για να 
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internationales de l’IF et de l’École. Le Trésorier présentera le 

bilan d’ensemble à chaque RV.  

 

Suite à l’Assemblée Générale tenue à Rome en juillet 2010, il 

a été décidé que 50% du montant des cotisations de l’IF sont 

gérés par le trésorier de la zone, 50% reversés à la trésor erie 

internationale.   

L’Assemblée de Rio en juillet 2012 a pris acte de la difficulté 

de fonctionnement de la trésorerie internationale mais n’a pas 

remis en question le principe de son fonctionnement.  

 

La devise des cotisations  

Depuis 2007, les cotisations IF et École sont fixées en euros.  

 

 

Le montant des cotisations IF et École  

30 Euros à partir de 2009.   

La proposition du CRIF sur les cotisations locales d’École des 

dispositifs rattachés a été adoptée. Les membres d’École des 

forums rattachés à un dispositif s’acquittent seulement de la 

cotisation internationale.  

 

Date d'appel des cotisations  

Chaque zone organise le recueil des cotisations IF et EPFCL 

comme il lui convient pour l’année en cours, mais en tenant 

compte de la date des assemblées et des périodes de vote. Pour 

l'inscription dans le Répertoire. la date limite est le 31 décembre, 

date légale d’exigibilité des cotisations.   

 

 

καλύψει τις διεθνείς δαπάνες της ΔΦ και της Σχολής. Ο Ταμίας θα 

παρουσιάζει το γενικό απολογισμό σε κάθε ΔΣ (Διεθνή 

Συνάντηση).  

 Μετά τη Γενική Συνέλευση που έγινε στη Ρώμη τον Ιούλιο 

του 2010, αποφασίστηκε ότι το 50% του συνόλου των συνδρομών 

της ΔΦ θα διαχειρίζεται ο ταμίας της ζώνης και το άλλο 50% θα 

αποδίδεται στο διεθνές ταμείο.  

Η Συνέλευση του Ρίο, τον Ιούλιο του 2012, έλαβε γνώση της 

δυσκολίας της λειτουργίας του διεθνούς ταμείου , αλλά δεν 

έθεσε υπό αμφισβήτηση την αρχή της λειτουργίας του.  

 

Το νόμισμα των συνδρομών 

Από το 2007, οι συνδρομές της ΔΦ και της Σχολής ορίζονται 

σε ευρώ. 

 

Το ύψος των συνδρομών ΔΦ και Σχολή  

30 ευρώ, από το 2009 κι έπειτα. 

Έχει υιοθετηθεί η πρόταση του ΚΑΔΦ για τις τοπικές 

συνδρομές Σχολής των συνδεδεμένων μηχανισμών. Τα μέλη 

Σχολής των συνδεδεμένων Φόρουμ μ’ έναν μηχανισμό 

καταβάλλουν μόνο τη διεθνή συνδρομή.  

 

Ημερομηνία κλήσης των συνδρομών  

Κάθε ζώνη οργανώνει την συγκέντρωση των συνδρομών της 

ΔΦ και της ΣΨΦΛΠ, όπως έχει συμφωνηθεί για το τρέχον έτος , 

αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες των συνελεύσεων 

και των εκλογικών περιόδων. Για την εγγραφή στο Ευρετήριο, η 

ημερομηνία λήξης είναι η 31η Δεκεμβρίου, νόμιμη ημερομηνία 

αξίωσης καταβολής των συνδρομών.  
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Répartition des dépenses  

 

Les cotisations de l’IF :   

Elles sont réparties pour moitié entre les dépenses 

internationales et locales. La part internationale couvre toutes 

les dépenses internationales de l’IF, notamment celles du site 

international, des versions papier du Répertoire dans les 

diverses zones, et des traductions pour tous les événements 

internationaux (RV, Rencontre d'Ecole) ou continentaux 

(Symposium ou Conférence réunissant diverses zones). Les 

autres frais de ces évènements sont pris en charge par le 

paiement des inscriptions, par les subventions éventuelles et 

les bénéfices (ou le cas échéant les déficits) reviennent au 

Forum organisateur qui est responsable de son budget.   

Le Président (coordinateur ou directeur) du Forum qui 

accueille le RV international participe à la Commission 

d'Organisation, en raison de la responsabilité financière 

assumée par le Forum.  

 

Les cotisations d’École couvrent les frais suivants :   

- Étant donné l'importance de l'engagement financier des 

membres du CIG, sont remboursés à tous ses membres 

l'ensemble des frais de déplacement : billets d'avion ou de train, 

frais d'hébergement (dans la limite de 100€ par nuit) et de repas 

(dans la limite de 30€ par jour) lorsque le CIG se réunit en dehors 

de tout Rendez-vous international et/ou Journée nationale.  

Lorsque le CIG se réunit en marge des Rencontres d'École 

qu'elles qu'elles soient, sont remboursés à tous ses membres 

les frais d'hébergement et de repas occasionné(s) par le(s) 

jour(s) sur place supplémentaire(s).  

 

Κατανομή των δαπανών 

 

Οι συνδρομές της ΔΦ:  

Κατανέμονται στο μισό ανάμεσα στις διεθνείς και τις 

τοπικές δαπάνες. Το διεθνές μερίδιο καλύπτει όλα τις διεθνείς 

δαπάνες της ΔΦ, όπως εκείνες της διεθνούς ιστοσελίδας, τις 

έντυπες εκδόσεις του Ευρετηρίου στις διάφορες ζώνες και τις 

μεταφράσεις για όλες τις εκδηλώσεις, διεθνείς (Διεθνείς 

Συναντήσεις, Συναντήσεις Σχολής) ή ηπειρωτικές (Συμπόσιο ή 

Διάλεξη που συνενώνει τις διάφορες ζώνες). Τα υπόλοιπα έξοδα 

αυτών των εκδηλώσεων γίνονται από τις πληρωμές των 

εγγραφών, από ενδεχόμενες επιχορηγήσεις και τα έσοδα (ή, 

στην περίπτωση ελλείμματος, οι ζημίες) πάνε στο Φόρουμ που 

διοργανώνει και έχει την ευθύνη για τον προϋπολογισμό.  

Ο Πρόεδρος (συντονιστής ή διευθυντής) του Φόρουμ που 

υποδέχεται την ΔΣ συμμετέχει στην Οργανωτική Επιτροπή, 

λόγω της οικονομικής ευθύνης που έχει αναλάβει το Φόρουμ.  

 

Οι συνδρομές Σχολής καλύπτουν τα εξής έξοδα:   

- δεδομένης της σπουδαιότητας της οικονομικής δέσμευσης 

των μελών του ΔΚΕ, σε όλα τα μέλη του επιστρέφεται το σύνολο 

των εξόδων μετακίνησης: αεροπορικά ή σιδηροδρομικά 

εισιτήρια, έξοδα διαμονής (με όριο 100 ευρώ ανά νύχτα) και 

γευμάτων (με όριο 30 ευρώ ανά  ημέρα), στην περίπτωση που το 

ΔΚΕ πραγματοποιεί συναντήσεις εκτός των Διεθνών 

Συναντήσεων και/ή εθνικών Ημερίδων.  

Όταν το ΔΚΕ πραγματοποιεί συναντήσεις εκτός των 

Συναντήσεων Σχολής, όποιες κι αν είναι, σε όλα τα μέλη του 

επιστρέφονται τα έξοδα διαμονής και γευμάτων ανάλογα με 

τη/τις επιπλέον μέρα/ες επί τόπου.  
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Quand un Forum invite un AE, il le fait à ses frais.  

– Les Journées consacrées à des problèmes d’École (passe 

ou autre) quand elles sont organisées par un ensemble de 

forums, telles que Journées européennes ou leurs homologues 

latino-américaines. 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE II 

 

 

Appartenance à différents Forums 

Pour être membre de l'IF, il faut être inscrit dans un Forum. 

Chaque membre de l'IF peut, s'il le souhaite, s'inscrire dans plus 

d'un Forum, en fonction de ses liens de travail, mais il doit avoir 

un Forum principal.  

 

Celui-ci est nécessaire à l'établissement de toutes nos listes 

: pour le Répertoire, le paiement des cotisations internationales, 

la vérification des votes dans les assemblées, l'éligibilité, etc.   

 

Un membre inscrit dans plusieurs Forums paie les 

cotisations locales de chacun de ces forums et la ou les 

cotisations internationales une fois seulement dans le Forum 

principal.  

 

 

Όταν ένα Φόρουμ προσκαλεί έναν ΑΣ, το κάνει με έξοδά του.  

- Οι Ημερίδες που είναι αφιερωμένες σε προβλήματα της 

Σχολής (πέρασμα ή άλλα), όταν οργανώνονται από ένα σύνολο 

Φόρουµ, όπως είναι οι ευρωπαϊκές Ημερίδες, ή οι αντίστοιχες 

λατινοαμερικανικές.  

  

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 

Ένταξη στα διάφορα Φόρουμ 

Για να είναι κανείς μέλος της ΔΦ, πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένος σε ένα Φόρουμ. Κάθε μέλος της ΔΦ μπορεί, αν το 

επιθυμεί, να γραφτεί σε παραπάνω από ένα Φόρουμ, ανάλογα με 

τους δεσμούς εργασίας του, αλλά πρέπει να έχει ένα κύριο 

Φόρουμ. 

Αυτό είναι απαραίτητο για την κατάρτιση όλων των λιστών 

μας: το Ευρετήριο, την πληρωμή των διεθνών συνδρομών, την 

επαλήθευση των ψηφισμάτων στις συνελεύσεις, την 

εκλογιμότητα, κ.τ.λ. 

Ένα μέλος που είναι εγγεγραμμένο σε πολλά Φόρουμ 

πληρώνει τις τοπικές συνδρομές του καθενός απ’ αυτά τα 

Φόρουμ και την ή τις διεθνείς συνδρομές μία μόνο φορά στο 

κύριο Φόρουμ. 
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La définition du Forum principal   

C'est le Forum où on vit le plus souvent, où on pratique la 

psychanalyse (éventuellement et principalement), où on 

travaille. Il correspond à l’adresse mentionnée dans le 

Répertoire. C’est celui où l’on vote (une seule fois) pour les 

fonctions internationales (Délégué, Représentant, CIG), et où on 

peut être élu à ces mêmes fonctions.  

 

Le nombre de membres d'un Forum  

C'est le nombre des membres (10 membres minimum) pour 

lesquels il est le Forum principal. De même, quand il y a un 

ensemble de Forums, le nombre de membres de l'IF et de l'Ecole 

de cet ensemble, est celui des membres pour lesquels ces 

Forums sont leur Forum principal.  

Dans la liste des membres par Forums du Répertoire, chacun 

est inscrit dans son Forum principal, mais il est mentionné aussi, 

pour chaque membre, son appartenance éventuelle à d'autres 

Forums supplémentaires.   

 

Formation des Forums par division 

 En cas de conflit dans un Forum, un nouveau Forum ne 

pourra se former que sous certaines conditions ; la médiation du 

CRIF intervient pour deux ans. Si, au terme des deux ans, aucune 

solution n’est trouvée, un Forum en formation pourra être 

proposé par ceux qui le souhaitent.   

 

 

Le site international de l’IF-EPFCL  

La responsabilité du remaniement et du suivi du site 

international de l’IF-EPFCL est désormais confiée à Lucile 

Cognard du Forum du Brabant en Belgique. L’équipe d’orientation 

Ο ορισμός του κύριου Φόρουμ  

Είναι το Φόρουμ στο οποίο βρισκόμαστε περισσότερο, όπου 

ασκούμε την ψυχανάλυση (ενδεχομένως και κυρίως), όπου 

εργαζόμαστε. Αντιστοιχεί στη διεύθυνση που αναφέρεται μέσα 

στο Ευρετήριο. Είναι αυτό στο οποίο ψηφίζουμε (μόνο μια φορά) 

για τις διεθνείς λειτουργίες (Εκπρόσωπο, Αντιπρόσωπο, ΔΚΕ) 

και όπου μπορούμε να εκλεγούμε γι’ αυτές τις ίδιες λειτουργίες.  

 

Ο αριθμός μελών ενός Φόρουμ 

Είναι ο αριθμός των μελών (10 μέλη κατ’ ελάχιστον) για τα 

οποία αυτό είναι το κύριο Φόρουμ. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν 

υπάρχει ένα σύνολο από Φόρουμ, ο αριθμός των μελών της ΔΦ 

και της Σχολής αυτού του συνόλου είναι εκείνος των μελών για 

τα οποία αυτά τα Φόρουμ είναι το κύριο Φόρουμ τους.  

Στη λίστα των μελών ανά Φόρουμ του Ευρετηρίου, καθένας 

είναι εγγεγραμμένος στο κύριο Φόρουμ του, αλλά αναφέρεται, 

επίσης, για κάθε μέλος, η ενδεχόμενη ένταξή του σε άλλα 

επιπλέον Φόρουμ. 

 

Σχηματισμός των Φόρουμ με διαίρεση 

Σε περίπτωση σύγκρουσης μέσα σε ένα Φόρουμ, μπορεί να 

σχηματιστεί νέο Φόρουμ μόνο υπό ορισμένες συνθήκες. Η 

διαμεσολάβηση του ΚΑΔΦ παρεμβαίνει για δυο χρόνια. Αν, με το 

πέρας των δυο χρόνων, δεν έχει βρεθεί καμία λύση, ένα Φόρουμ 

υπό σχηματισμό μπορεί να προταθεί από εκείνους που το 

επιθυμούν.  

 

Η διεθνής ιστοσελίδα της ΔΦ-ΣΨΦΛΠ 

Η ευθύνη της αναδιάρθρωσης και της ενημέρωσης της 

διεθνούς ιστοσελίδας της ΔΦ-ΣΨΦΛΠ ανατίθεται εις το εξής στη 

Lucile Cognard από το Φόρουμ του Brabant στο Βέλγιο. Η ομάδας 
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du site proposée par le CRIF est composée de Mario Binasco, 

Rosane Melo, Ramon Miralpeix et Colette Soler.  

 

La liste internationale   

La liste internationale de l'IF diffuse les informations 

concernant les événements dont la portée est plus que locale, RV 

de l'IF, Journée inter zones, Journées nationales. Elle accueille 

les débats éventuellement ouverts par les instances 

internationales, CRIF et CIG, Laboratoire international de 

l'orientation politique. Les annonces sur la liste sont limitées à 

deux par événement.   

Les informations concernant les Journées des divers 

Forums y sont diffusées deux fois l'an, à une date décidée par le 

Forum.   

 

 

 

Proposition supplémentaire : un compte Twitter de l'IF où 

chaque Forum peut diffuser images et textes à sa guise. Pour ce 

faire, chaque membre et forum qui le souhaite est invité à 

s’abonner au compte de l’IF (qui lui-même s’abonne aux comptes 

des membres et des forums). Sont retweetées à l’ensemble d es 

abonnés du compte IF les informations postées par les forums et 

leurs membres concernant leurs activités. Aucune surcharge de 

boite mail, chacun se connecte à Twitter quand il le souhaite.   

 

 

 

 

 

 

προσανατολισμού της ιστοσελίδας αποτελείται από τους Mario 

Binasco, Rosane Melo, Ramon Miralpeix και Colette Soler. 

 

Η διεθνής λίστα 

Η διεθνής λίστα της ΔΦ διανέμει τις πληροφορίες που 

αφορούν στις εκδηλώσεις που η εμβέλειά τους είναι 

περισσότερο από τοπική, ΔΣ της ΔΦ, Ημερίδες μεταξύ ζωνών, 

εθνικές Ημερίδες. Υποδέχεται ενδεχομένως τον ανοιχτό διάλογο 

μέσω των διεθνών θεσμικών οργάνων, ΚΑΔΦ και ΔΚΕ, διεθνές 

Εργαστήριο πολιτικού προσανατολισμού. Οι αγγελίες της 

λίστας περιορίζονται σε δυο ανά εκδήλωση.  

Οι πληροφορίες αναφορικά με τις Ημερίδες των διάφορων 

Φόρουμ διανέμονται δύο φορές το χρόνο, στην ημερομηνία που 

έχει αποφασιστεί από το Φόρουμ. 

 

 

Συμπληρωματική πρόταση: ένας λογαριασμός Twitter της 

ΔΦ, όπου κάθε Φόρουμ μπορεί να μεταδίδει εικόνες και κείμενα 

σύμφωνα με τη θέλησή του. Γι’ αυτό το λόγο, κάθε μέλος και 

φόρουμ που το επιθυμεί, προσκαλείται να γίνει συνδρομητής 

στο λογαριασμό της ΔΦ (που και η ίδια είναι συνδρομήτρια στους 

λογαριασμούς των μελών και των φόρουμ). Στο σύνολο των 

συνδρομητών του λογαριασμού της ΔΦ ξαναπερνούν στο twitter 

οι αναρτημένες πληροφορίες από τα φόρουμ και τα μέλη τους 

σχετικά με τις δραστηριότητές τους. Δεν υπάρχει καμιά 

υπερφόρτωση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθένας 

συνδέεται με το Twitter, όταν το επιθυμεί. 
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ΑNNEXE III 

 

 

Le choix de la date du Rendez-vous international  

Les instances responsables dans chaque zone se 

prononcent avant l’Assemblée sur la période de Rendez -vous 

qui serait propice pour leur zone, selon que l’événement est à 

leur charge ou pas, et en précisant leurs critères : en fonction 

des vacances, de l’assistance possible, du prix des voyages, de 

l’activité universitaire etc. — car tous ces critères n’ont pas le 

même poids. Elles diffusent ces propositions sur les listes, on 

peut commencer à en débattre si nécessaire pour décider 

ensuite dans l’assemblée de l’intersection la plus favorable 

entre les diverses périodes qui ont été proposées.  

 

 

Les comités scientifiques du Rendez-vous international   

Les comités scientifiques des Rendez-vous internationaux 

comprennent une personne de chaque zone, chacune ayant été 

élu au niveau international, soit en tant que membre actuel ou 

passé du CRIF, soit en tant que membre actuel ou passé du CIG .   

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

 

Η επιλογή της ημερομηνίας της διεθνούς Συνάντησης  

Οι υπεύθυνες αρχές σε κάθε ζώνη αναγγέλλουν πριν την 

Συνέλευση την περίοδο της Συνάντησης που θα ήταν κατάλληλη 

για την ζώνη τους, ανάλογα με το αν είναι επιφορτισμένοι μ’ 

αυτό, ή όχι, και προσδιορίζοντας τα κριτήρια τους: περίοδος 

διακοπών, πιθανή υποστήριξη, τιμή των ταξιδιών, 

πανεπιστημιακή δραστηριότητα κ.τ.λ. — διότι όλα αυτά τα 

κριτήρια δεν έχουν το ίδιο βάρος. Αφού διανείμουν τις προτάσεις 

τους στις λίστες, μπορούμε να αρχίσουμε να συζητούμε αν είναι  

αναγκαίο κι έπειτα, να αποφασίσουμε στη συνέλευση την πιο 

ευνοϊκή ανάμεσα στις διαφορετικές περιόδους που έχουν 

προταθεί.   

 

Οι επιστημονικές επιτροπές της διεθνούς Συνάντησης  

Οι επιστημονικές επιτροπές των διεθνών Συναντήσεων 

αποτελούνται από ένα άτομο από κάθε ζώνη, όπου το κάθε ένα 

από αυτά έχει εκλεγεί σε διεθνές επίπεδο, είτε όντας ενεργό , είτε 

προηγούμενο, μέλος του ΚΑΔΦ, είτε όντας ενεργό, είτε 

προηγούμενο, μέλος του ΔΚΕ.  

  

 
 


