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Τι δηµιουργεί δεσµό;

Το ερώτηµα στην εποχή µας τίθεται µ’ έναν επείγοντα τρόπο µιας και ο καπιταλιστικός
λόγος έχει εντείνει τις κοινωνικές διακρίσεις, έχει επιφέρει την πρωτοκαθεδρία της οικονοµίας
στην πολιτική µε αποτέλεσµα την διαρκή αποµάκρυνση των υποκειµένων µεταξύ τους. Πράγµα
ολοφάνερο στην κλινική όπου το παράπονο που συλλέγουµε αποτελεί µαρτυρία για τη φθορά
των σχέσεων ζευγαριών, τη χαλαρότητα των γονεϊκών δεσµών, την έλλειψη ανταπόκρισης, τη
µοναξιά και την απόγνωση.
Τι δηµιουργεί δεσµό; Τι δηµιουργεί σύνδεση µε τον άλλον, µε τους άλλους; Οι ταυτίσεις,
τα ιδανικά, οι δεσµεύσεις και τα συµβόλαια ή οι προτιµήσεις; Τι είναι αυτό που φέρνει κοντά
τα ανθρώπινα σώµατα στην αγάπη, τον έρωτα, τη φιλία, αλλά και στη συλλογικότητα; Τι
ενώνει και τι αποµακρύνει;
Ο Φρόιντ απάντησε στη δυσφορία του πολιτισµού µε την επινόηση της ψυχανάλυσης και
την ανακάλυψη του ασυνειδήτου. Έθεσε τη θεµελίωση του κοινωνικού αισθήµατος µέσα από
την πρωταρχική σχέση του µικρού όντος µε τον πλησίον, nebenmesch. Ανήγαγε δε το
σύµπτωµα στην ύπαρξη της ασυνείδητης σεξουαλικής πραγµατικότητας. Ο Λακάν, σ’ ένα
πρώτο στάδιο, επανήλθε σ’ αυτήν την πρωταρχική σχέση του παιδιού µε την επιθυµία της
µητέρας, τόπο του Άλλου που δοµεί στο υποκείµενο τη σχέση µε την ασυνείδητη επιθυµία και
το αίτηµα όπου εκφέρεται η διαλεκτική των ενορµήσεων. ∆εν έµεινε όµως απλά στην
αποκωδικοποίηση του ασυνειδήτου µέσω του σηµαίνοντος, όπως ο Φρόιντ. Ανέδειξε ότι τα
συµπτώµατα και οι φαντασιώσεις των υποκειµένων δοµούνται ως αναπλήρωση ως προς την
έλλειψη της σεξουαλικής σχέσης, την τρύπα του συµβολικού, εκεί όπου «αυτό µιλάει».
Στο Σεµινάριο Χ, Το άγχος, ο Λακάν αναδεικνύει το άγχος ως µια απόλαυση µη ειπωµένη, που
εξορίζει το υποκείµενο από τον τόπο του Άλλου.
Η ψυχανάλυση απαντά στον πόνο, µέσα από την αρχή ότι το υποκείµενο αγνοεί την
ασυνείδητη σκηνή και µάλιστα δεν θέλει να ξέρει και ως εκ τούτου η απάντησή της
διαφοροποιείται από εκείνη της επιστήµης που λειτουργεί ως προς ένα σώµα-βιολογικό
οργανισµό. Η αναλυτή πράξη οδηγεί το υποκείµενο µέσα από την αγάπη στην µεταβίβαση
στην επεξεργασία του ιδιαίτερου και ξεχωριστού του λόγου του ασυνειδήτου του καθενός.
Ιδιαίτερο το σύµπτωµα όπως και η απόλαυση. Το σύµπτωµα όντας εκείνο που ακουµπά πάνω
στο πραγµατικό, το έλλειµµα της σχέσης. Σ’ αυτήν τη δοµή του ασυνειδήτου δεν εγγράφεται
µόνο το σηµαίνον αλλά και µια απόλαυση που υφίσταται πέραν αυτού, που επηρεάζει
συναισθηµατικά το σώµα, το σώµα οµιλόν, εκείνο που είναι ακόµη σάρκα. Ως προς αυτά τα
αινιγµατικά συναισθήµατα οδηγούµαστε σε µια περαιτέρω διερεύνηση του ασυνειδήτου και του
µυστηρίου του, όπως λέει ο Λακάν στο Σεµινάριο XX, Ακόµη και άλλο.
Ερωτήµατα προκύπτουν: Πώς παρεµβαίνει η επιθυµία στη συνάντηση των σωµάτων και
πώς η απόλαυση; Πώς απαντούν τα υποκείµενα σ’ αυτό που τα διαταράσσει; Πώς συνδέεται ο
ένας µε τον άλλον; Είναι µέσω του σηµαίνοντος ή µέσω του συναισθήµατος;
Μέσω της δοµής ή της ηθικής; ∆ιάσταση η οποία ενέχει αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο µε τον
οποίο κάθε υποκείµενο απαντά στο πραγµατικό, σ' αυτό που σκοντάφτει.
Ερωτήµατα που θα επεξεργασθούµε τη φετινή χρονιά σε αναφορά στον αναλυτικό λόγο
και τις επιπτώσεις στην κλινική. Επίσης θα λάβουµε υπόψη µε ποιους τρόπους απαντούν και οι
άλλοι λόγοι στο ζήτηµα του κοινωνικού δεσµού.
Μαργαρίτα Νικολαΐδου

Οι Κλινικές Εκπαιδεύσεις του Λακανικού πεδίου στηρίζουν τη διδασκαλία και µετάδοση της
ψυχαναλυτικής θεωρίας και κλινικής, προσανατολισµένη από το έργο του Σ. Φρόιντ και του Ζ.
Λακάν. Λειτουργούν στα πλαίσια της ∆ιεθνούς των Φόρουµ του Λακανικού πεδίου και έχουν τη
ρίζα τους στην ίδρυση του Κλινικού Τµήµατος της Vincennes το 1974 από τον Ζακ Λακάν.
Στόχος είναι ο αναλυτής να θέσει και να επεξεργαστεί ερωτήµατα ως προς την ψυχαναλυτική
πράξη και εµπειρία κι όπως έλεγε και ο ίδιος, να τον «ωθήσει να δηλώσει τους λόγους του».
Στην περίπτωση αυτή διδάσκει από µια θέση του υποκειµένου.
Από το 1998 και µετά δηµιουργήθηκαν τα πρώτα κλινικά κολέγια στη Γαλλία και σε άλλες
χώρες του κόσµου στα πλαίσια της διεθνούς των Φόρουµ.
Η Κ.Ε.Λ.Π. απευθύνεται σε εκείνους που, όποιο και να είναι το πλαίσιο της πρακτικής τους,
ψυχαναλυτές,
ψυχοθεραπευτές,
ψυχίατροι,
ψυχολόγοι,
επαγγελµατίες
ψυχικής
υγείας, επιθυµούν να γνωρίσουν και να µελετήσουν τα επιστηµικά ψυχαναλυτικά εργαλεία
που θα τους επιτρέψουν να φωτίσουν, να εµβαθύνουν και να προοδεύσουν στην κλινική τους
εµπειρία, αναφορικά µε µια πρακτική που λαµβάνει υπόψη της το ασυνείδητο και τις
επιπτώσεις του στην κλινική του υποκειµένου. Αυτό ισχύει τόσο για τους διδάσκοντες της
Εκπαίδευσης που έχουν να «δηλώσουν τους λόγους» τους, όσο και για εκείνους που
ονοµάζουµε συµµετέχοντες, οι οποίοι όχι µόνο λαµβάνουν µια εκπαίδευση, αλλά και έχουν τη
δυνατότητα να παράξουν µια εργασία που θα ληφθεί υπόψη από το εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Επίσης απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν περαιτέρω τον ψυχαναλυτικό
λόγο.
Η διδασκαλία κατανέµεται σε ποικίλους άξονες:
-κλινικές ενότητες που περιλαµβάνουν µια κλινική παρουσίαση, τη συζήτησή της και την
κλινική και θεωρητική επεξεργασία που ακολουθεί
-µελέτη περιπτώσεων
συλλογικά.
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συζητούνται

-µελέτη κειµένων του Φρόιντ και του Λακάν
-σεµινάρια ψυχαναλυτικής θεωρίας πάνω στις έννοιες και την προβληµατική που αυτές
προσεγγίζουν
Κάθε χρονιά επιλέγεται προς µελέτη ένα θέµα που συνδέεται µε το θέµα των Κλινικών
Κολεγίων της ψυχαναλυτικής κλινικής της Γαλλίας. Η επεξεργασία του γίνεται µέσα από τους
παραπάνω άξονες εκπαίδευσης.
Για τη χρονιά 2011-2012, το θέµα είναι: «Τι δηµιουργεί δεσµό;».

Η ΚΕΛΠ προτείνει ένα πρόγραµµα σπουδών διάρκειας τουλάχιστον 3ων ετών (8 ώρες
µηνιαίως).
Οι διδασκαλίες που προτείνονται κατανέµονται ως εξής:
Ι
Θεωρητικό ψυχαναλυτικό σεµινάριο
Σεµινάριο πάνω στην ψυχαναλυτική θεωρία µέσα από τη µελέτη θεωρητικών κειµένων του
Σίγκµουντ Φρόιντ και του Ζακ Λακάν, που έχει ως στόχο τη µετάδοση της αναλυτικής
εµπειρίας και την περαιτέρω γνώση του ψυχαναλυτικού λόγου.
ΙΙ
Μελέτη κειµένων
Ανάγνωση και επεξεργασία κειµένων ή Σεµιναρίων του Ζακ Λακάν και του Σίγκµουντ Φρόιντ
µέσα από τη µετάδοση µιας αρθρωµένης γνώσης που κατατίθεται µέσα στα κείµενα αυτά.
ΙΙΙ
Κλινικό εργαστήρι
Επεξεργασία κλινικών περιπτώσεων που παρουσιάζουν οι συµµετέχοντες, η οποία συνοδεύεται
από µια εργασία κλινικής εµβάθυνσης σε σηµαντικά κλινικά ερωτήµατα.
ΙV
Οµάδες εργασίας
Οµάδες που θα συσταθούν στα πλαίσια της Κλινικής Εκπαίδευσης µε την εθελοντική
συµµετοχή όσων επιθυµούν να εργαστούν πάνω σε ένα θέµα ή ερώτηµα που αφορά την
ψυχαναλυτική εµπειρία και την κλινική της.
V
Ηµερίδες ψυχαναλυτικής κλινικής
∆υο ηµερίδες εκπαίδευσης µε προσκεκληµένους ψυχαναλυτές Αναλυτές-Μέλη-Σχολής, της
∆ιεθνούς των Φόρουµ και της Σχολής Ψυχανάλυσης Λακανικού Πεδίου. Περιλαµβάνουν
θεωρητικό και κλινικό µέρος και στοχεύουν στην επεξεργασία ενός θέµατος από την
ψυχαναλυτική εµπειρία.
VI
Παρουσίαση ασθενούς
Από την εποχή του Σαρκό, η παραδοσιακή πρακτική της παρουσίασης ασθενούς είχε ως στόχο
να επιβεβαιώσει τη γνώση που προέκυπτε ήδη από τη µελέτη της θεωρίας. Ο Λακάν
ξαναπαίρνει αυτή την πρακτική και την συνδέει µε την αναλυτική κλινική: από τη θέση του
αναλυτή ακούει την εκφορά του ασθενούς.
Εγκαθιδρύει έτσι ένα εργαλείο προσανατολισµένο από την ψυχανάλυση και προσδιορίζει τη
δοµή τριών όρων: του αναλυτή, του ασθενούς µέσα από την υποκειµενική του θέση και το
ακροατήριο των κλινικών που το ονοµάζει «ο τρίτος» ως κάποιος που είναι σε θέση να ακούσει
επίσης τον ασθενή.
Μετά τη συνέντευξη µε τον ασθενή λαµβάνει χώρα συζήτηση και επεξεργασία της
παρουσίασης, όπου το ακροατήριο µπορεί να συµπληρώσει το υλικό της συνέντευξης και να
συµµετάσχει στην επεξεργασία των βασικών ερωτηµάτων που θέτει η παρουσίαση, όπως το
θέµα της δοµής του υποκειµένου, της αποκωδικοποίησης των συµπτωµάτων και της ιδιαίτερης
υποκειµενικής του θέσης.
Σήµερα, µέσα απ’ αυτή την πρακτική µπορούµε να αποκοµίσουµε ως αναλυτές µια διδακτική
εµπειρία: για τη διαδροµή του ασθενούς, για τη διδασκαλία που συνιστά αυτός ο χρόνος
κοινού συλλογισµού που ακολουθεί την παρουσίαση και για τη µοναδικότητα της κλινικής
προσέγγισης που αυτό το εργαλείο επιτρέπει.

Στόχος του κύκλου σπουδών του Κ.Ε.Λ.Π. όπου κάθε έτος επεξεργάζεται µια διαφορετική
γενική θεµατική, είναι να επιτρέψει σε κάθε συµµετέχοντα στο πέρας του κύκλου σπουδών να
έχει γνωρίσει επαρκώς τις δυνατότητες της κλινικής συνέντευξης αναλυτικού
προσανατολισµού, την κλινική ανάγνωση και επεξεργασία µιας περίπτωσης, καθώς επίσης και
να έχει εµβαθύνει στην ανάγνωση και µελέτη κειµένων.
Βεβαίωση σπουδών αποδίδεται στους συµµετέχοντες που είναι παρόντες συστηµατικά και οι
οποίοι θα δώσουν µια εργασία πάνω σε µια κλινική µελέτη στο τέλος του κύκλου σπουδών.
Για την εγγραφή:
Μια πρώτη επικοινωνία είναι απαραίτητη και µια συνέντευξη στη συνέχεια.
Πληροφορίες: 210 9961000 και 694 6124258
Οι διδάσκοντες στην ΚΕΛΠ είναι οι:
Γιάννα Βισβίκη, Μαρία Κουκουµάκη, Μαργαρίτα Νικολαΐδου και Πάνος Σερέτης.
Επίσης, συµµετέχουν στο πρόγραµµα συνάδελφοι διδάσκοντες από τα κλινικά κολέγια του
Λακανικού Πεδίου της Γαλλίας.
Προσκεκληµένοι διδάσκοντες για τη φετινή χρονιά είναι:
Κολέτ Σολέρ, ΑΜΣ της Σχολής
Παρασκευή 21 & Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011
Μπερνάρ Νοµινέ, ΑΜΣ της Σχολής
Παρασκευή 17 & Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012

Σάββατο 8 Οκτώβρη 2011
11:30-13:00
Αίθουσα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (Ερµού 134–136)
Οµιλητές:

Πάνος Σερέτης: Όψεις του δεσµού στην κλινική
Μαρία Κουκουµάκη: Τι συνδέει τα σύγχρονα υποκείµενα;

Συντονισµός: Γιάννα Βισβίκη
Παρουσίαση Κλινικής Εκπαίδευσης Λακανικού Πεδίου: Μαργαρίτα Νικολαΐδου

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011
ΗΜΕΡΙ∆Α µε προσκεκληµένη την ΚΟΛΕΤ ΣΟΛΕΡ

9:30 - 11:00 : Παρουσίαση κλινικής περίπτωσης
11:15 - 13:15 : Οµιλία µε θέµα «Τα συναισθήµατα του πραγµατικού ασυνειδήτου»
∆ιάλειµµα
17:00 - 19:00 : Σχολιασµός του κειµένου του Ζακ Λακάν «Πρόλογος στην αγγλική έκδοση
του Σεµιναρίου ΧΙ», 1976.
 Η διηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στο αµφιθέατρο του «Ερρίκος Ντυνάν» (Μεσογείων 107)
 Κόστος συµµετοχής 30.00 ευρώ (για όσους δεν συµµετέχουν στην ΚΕΛΠ)
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Θεωρητικά Σεµινάρια

Το ζήτηµα του ιδιαίτερου στην κλινική
από την Γιάννα Βισβίκη
Για ποιο ιδιαίτερο µιλάµε στην ψυχαναλυτική κλινική; Τι είναι αυτό που συνδέει και τι αυτό που
αποσυνδέει στην ψύχωση και στην νεύρωση; Πρόκειται για την ιδιαίτερη και µοναδική για κάθε
υποκείµενο απάντηση στο έλλειµµα του, στην "τρύπα", εκεί που το συµβολικό δεν συναντιέται
µε το πραγµατικό. Πώς δοµείται εκεί το κάθε υποκείµενο µέσα από το Όνοµα-του-πατέρα στις
διάφορες µορφές του, το οποίο δεν είναι παρά µια λειτουργία δεσίµατος. Η ψυχανάλυση έχει να
προτείνει στο υποκείµενο ένα διαφορετικό δεσµό από ό,τι αυτό µε το σύµπτωµα και την οδύνη
του υποκειµένου.
Κάθε 3η Παρασκευή, ώρα: 18:00 – 19:30
Ηµεροµηνίες: 18 Νοεµβρίου, 16 ∆εκεµβρίου, 20 Ιανουαρίου, 16 Μαρτίου, 27 Απριλίου, 18
Μαΐου, 15 Ιουνίου.
Τόπος: Γαλλικό Ινστιτούτο (Σίνα 31), Αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος).

To πραγµατικό, το µυστήριο του ασυνειδήτου
από την Μαργαρίτα Νικολαΐδου
Ο Φρόιντ συνάντησε δυο αδιέξοδα µέσα στην αναλυτική εµπειρία την ενόρµηση θανάτου και το
ζήτηµα του ευνουχισµού. Ο Λακάν προχώρησε µε την έννοια της απόλαυσης εκείνη αφήνει τα
ίχνη της πάνω στο σώµα µέσω της γλώσσας, εκείνη που παραµένει εκτός συµβολικού πεδίου,
επανερχόµενη µέσα από το σύµπτωµα και το άγχος. Πως τα οµιλούντα όντα συνδέονται µ’
αυτό που δεν γνωρίζουν µέσω των λόγων και πιο συγκεκριµένα πως µέσα από τον αναλυτικό
δεσµό; Πως η προσφορά της οµιλίας στην ψυχανάλυση το οδηγεί σε µια συνάντηση µ’ αυτό που
µιλά, που απολαµβάνει και δεν το γνωρίζει;
Κάθε 3η Παρασκευή, ώρα: 19:30 – 21:00
Ηµεροµηνίες: 18 Νοεµβρίου, 16 ∆εκεµβρίου, 20 Ιανουαρίου, 16 Μαρτίου, 27 Απριλίου, 18
Μαΐου, 15 Ιουνίου.
Τόπος: Γαλλικό Ινστιτούτο (Σίνα 31), Αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος).

Σεµινάρια µελέτης

Η ψυχανάλυση και ο κοινωνικός δεσµός
από τη Μαρία Κουκουµάκη
Μελέτη του IΙΙου µέρους του Σεµιναρίου ΧVII του Ζακ Λακάν, L’envers de la psychanalyse (Η
άλλη όψη της ψυχανάλυσης). Εκεί ο Λακάν αφού µας έχει φέρει τους τέσσερις λόγους,
αναπτύσσει τα παράγωγα του λόγου της επιστήµης, όπως η αληθόσφαιρα και οι λαθούσες
καταδεικνύοντας τη προβληµατική της απόλαυσης του σύγχρονου υποκειµένου. Καταλήγει δε σε
µια νέα οντολογία. Πρόκειται για ένα σεµινάριο του 1969-1970 και είναι επίκαιρο όσο ποτέ.
Κάθε 3ο Σάββατο, ώρα: 10:00 – 11:30
Ηµεροµηνίες: 19 Νοεµβρίου, 17 ∆εκεµβρίου, 21 Ιανουαρίου, 17 Μαρτίου, 28 Απριλίου, 19
Μαΐου, 16 Ιουνίου.
Τόπος: Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» (Μεσογείων 107), Αµπελόκηποι (Αίθουσα ∆.Σ.).

Εισαγωγή στο ΧΙο Σεµινάριο «Οι τέσσερεις θεµελιακές έννοιες της ψυχανάλυσης»
από τον Πάνο Σερέτη
Προτείνουµε µία εισαγωγή στο Σεµινάριο ΧΙ «Οι τέσσερεις θεµελιακές έννοιες της
ψυχανάλυσης». Θα επικεντρωθούµε σε σηµεία, όπως για παράδειγµα η έννοια της ενόρµησης,
το αντικειµένου α, το δίπολο «αλλοτρίωση – αποχωρισµός», που θα µας επιτρέπουν να
αναδείξουµε επεξεργασίες του Λακάν στην συγκεκριµένη στιγµή της διδασκαλίας του που
συνδέονται µε την φετινή θεµατική µας πάνω στο ζήτηµα του δεσµού.
Κάθε 3ο Σάββατο, ώρα: 11:30 – 13:00
Ηµεροµηνίες: 19 Νοεµβρίου, 17 ∆εκεµβρίου, 21 Ιανουαρίου, 17 Μαρτίου, 28 Απριλίου, 19
Μαΐου, 16 Ιουνίου.
Τόπος: Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» (Μεσογείων 107), Αµπελόκηποι (Αίθουσα ∆.Σ.).

Παρουσίαση ασθενούς και κλινικό εργαστήρι

Παρουσίαση ασθενούς
από τη Μαργαρίτα Νικολαΐδου

Κλινικό εργαστήρι
από τη Γιάννα Βισβίκη
Κάθε 1η Παρασκευή, ώρα: 10:00 – 13:00 (εναλλάξ)
Ηµεροµηνίες: 4 Νοεµβρίου, 2 ∆εκεµβρίου, 13 Ιανουαρίου, 3 Φεβρουαρίου, 2 Μαρτίου, 6
Απριλίου, 4 Μαΐου, 1 Ιουνίου.
Τόπος: Κέντρο Πρόληψης Αργυρούπολης (Αγ. Βαρβάρας 36), Αργυρούπολη.

Ηµερίδα λήξης της Κλινικής Εκπαίδευσης
Ηµερίδα στο τέλος της φετινής χρονιάς που θα περιλαµβάνει παρουσιάσεις και επεξεργασίες των
εκπαιδευοµένων και των διδασκόντων πάνω στη θεµατική της χρονιάς.

Βιογραφικά στοιχεία

Βισβίκη Γιάννα: Κλινικός ψυχολόγος, ψυχαναλύτρια, Μέλος της Σχολής Ψυχανάλυσης των Φόρουµ του
Λακανικού Πεδίου (τηλ. 697 3623518, joanvis@otenet.gr).
Κουκουµάκη Μαρία: Κλινικός ψυχολόγος, ψυχαναλύτρια, Μέλος της Σχολής Ψυχανάλυσης των Φόρουµ
του Λακανικού Πεδίου, Εκπρόσωπος του Φ.Ψ.Λ.Π. Αθήνας 2010-2012 (τηλ. 697 5875301,
koukoumaki@hotmail.com).
Νικολαΐδου Μαργαρίτα: Κλινικός ψυχολόγος, ψυχαναλύτρια, ΑΜΣ της Σχολής Ψυχανάλυσης των
Φόρουµ του Λακανικού Πεδίου (τηλ. 694 6124258, mnicolai@otenet.gr).
Νοµινέ Μπερνάρ: Ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, ΑΜΣ της Σχολής Ψυχανάλυσης των Φόρουµ του Λακανικού
Πεδίου.
Σερέτης Πάνος: Κλινικός ψυχολόγος, Μέλος του Φόρουµ Ψυχανάλυσης του Λακανικού Πεδίου Αθήνας
(τηλ. 697 3352048, pan.seretis@gmail.com).
Σολέρ Κολέτ: Ψυχολόγος, ψυχαναλύτρια, ΑΜΣ της Σχολής Ψυχανάλυσης των Φόρουµ του Λακανικού
Πεδίου.

Βιβλιογραφία
Σίγκμουντ Φρόιντ
• Αναστολή, σύμπτωμα και άγχος, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, 2007
• Το ανοίκειο, Εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα, 2009
• Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας, το μέλλον μιας αυταπάτης: η δυσφορία μέσα στον πολιτισμό, Εκδόσεις
Εκδόσεις Επίκουρος, Αθήνα, 1994
• Ψυχολογία των μαζών και η ανάλυση του εγώ, Εκδόσεις Επίκουρος, Αθήνα, 1994
• Δοκίμια μεταψυχολογίας, κεφ. «Ενορμήσεις και πεπρωμένα ενορμήσεων», Εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα, 2000
• Πέραν της αρχής της ηδονής, Εκδόσεις Επίκουρος, Αθήνα, 2001
Ζακ Λακάν
• H οικογένεια, τα οικογενειακά συμπλέγματα στη διαμόρφωση του ατόμου, Εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα, 1987
• Σεμινάριο ΧΙ, Οι τέσσερις θεμελιακές έννοιες της ψυχανάλυσης, Εκδόσεις Ράππα, Αθήνα, 1982
• Σεμινάριο XX, Ακόμη κι άλλο, Εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα, 2011
• Σεμινάριο ΙΙΙ, Οι ψυχώσεις, Εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα, 2005
• Séminaire X, L’angoisse, Editions Seuil, Paris, 2004
• Séminaire XVII, L’envers de la psychanalyse, Editions Seuil, Paris, 1991
• Séminaire XXII, R.S.I., 1974-1975, Paris, inédit.
• Séminaire VII, L’éthique de la psychanalyse, Editions Seuil, Paris, 1991
•Λειτουργία και πεδίο της ομιλίας και γλώσσας στην ψυχανάλυσης, εκδόσεις Εκκρεμές, Αθήνα, 2005
Εκδόσεις του Φόρουμ Ψυχανάλυσης του Λακανικού Πεδίου της Αθήνας και της Σχολής Ψυχανάλυσης των Φόρουμ
του Λακανικού Πεδίου:
Περιοδικό Τετράδια
τεύχος 1ο, Το λακανικό Πεδίο, Τα μορφώματα του ασυνειδήτου, 2005
τεύχος 2ο, Από την υστερία στον υστερικό λόγο, 2008
τεύχος 3ο, Κλινική και δομή, 2009
Περιοδικό Analyticon Εκδόσεις Πάσσαρη, Αθήνα
Τεύχος 1ο , Η ψυχαναλυτική εμπειρία, 2011
Βιβλία:
• Μαρκ Στρως, Τι είναι εύρημα στην ψυχανάλυση; Εκδόσεις Κατάρτι, Αθήνα, 2005
• Κολέτ Σολέρ, Ζακ Αντάμ, Ντανιέλ Συλβέστρ, Λοϋις Σολέρ, Η ψυχανάλυση, όχι η ενιαία σκέψη, Η ιστορία μιας
μοναδικής κρίσης, εκδόσεις Κατάρτι, Αθήνα, 2007
• Ζακ Αντάμ, Φρανσουάζ Γκορόγκ, Α. Ζουρανβίλ, Μισέλ Μπουσεϋρού, Αντόνιο Κινέ, Φ. Πελιόν, Κολέτ Σολέρ,
Μελαγχολίες, εκδόσεις Ηριδανός, Αθήνα, 2009
Εκδόσεις γραπτών κειμένων του Ζακ Λακάν από την Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού πεδίου
Γαλλίας, χρήση μόνο για τα μέλη της Διεθνούς των Φόρουμ:
• Η διδασκαλία της ψυχανάλυσης, 1957
• Η τοποθέτηση του ασυνειδήτου. 1966
• Περί του ιστορικού μας
• Η επιθετικότητα στην ψυχανάλυση, 1948
• Περί ενός προκαταρτικού ερωτήματος σε κάθε πιθανή θεραπευτική αγωγή της ψύχωσης, 1959

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΥΜ
ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΦΟΡΟΥΜ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΑΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Τα Φόρουµ του Λακανικού πεδίου δηµιουργήθηκαν σε διεθνές επίπεδο το 1998 σε διάφορες χώρες
στον κόσµο, όπως στην Αργεντινή, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Αυστραλία,
Ισραήλ, Αµερική. Η επιστηµική τους βάση υπήρξε το λακανικό πεδίο, ονοµασία που προτείνει ο Ζακ
Λακάν στο Σεµινάριο L’envers de la psychanalyse (Η άλλη όψη της ψυχανάλυσης) το 1967 ως ένα νέο
επιστηµικό πεδίο έρευνας για την ψυχανάλυση. Πρόκειται για το πεδίο των απολαύσεων, εκείνο το
οποίο ορίζεται από τις επιπτώσεις των τεσσάρων λόγων στα υποκείµενα.
∆ιεθνείς συναντήσεις (Ευρώπη/Λ. Αµερική εναλλάξ) πραγµατοποιούνται κάθε δύο χρόνια µε τις
διάφορες θεµατικές. Ήδη, έχουν πραγµατοποιηθεί: Οι ερµηνείες στην ψυχανάλυση, Οι σεξουαλικές
πραγµατικότητες και το ασυνείδητο, Ο χρόνος του υποκειµένου του ασυνειδήτου, και το 2010 στη
Ρώµη, Το οµιλόν σώµα. Για το 2012, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το θέµα είναι Τι απαντά ο ψυχαναλυτής;
Ηθική και κλινική.

Εκδίδει on line το περιοδικό Hétérité και Wunsch, όπως και τον κατάλογο των µελών της διεθνούς
των Φόρουµ και της Σχολής Repertoire.
Η λειτουργία των Φόρουµ ορίζεται στην Χάρτα της ∆ιεθνούς των Φόρουµ. Σκοπός τους είναι η
στήριξη του ψυχαναλυτικού λόγου µέσα στον κοινωνικό δεσµό σε σχέση µε τους άλλους λόγους, όπως
εκείνον της επιστήµης, των άλλων ανθρωπίνων επιστηµών κ. α.
Οι Κλινικές Εκπαιδεύσεις και τα Κλινικά Κολέγια δηµιουργήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα για να
υποστηρίξουν τη µετάδοση και τη διδασκαλία της ψυχαναλυτικής θεωρίας και της κλινικής που
προσανατολίζεται από το έργο του Σ. Φρόιντ και του Ζ. Λακάν.

Το 2000 δηµιουργήθηκε η Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουµ του Λακανικού Πεδίου, η οποία
στηρίζει επιστηµικά ζητήµατα που αφορούν στην εκπαίδευση και διαµόρφωση του αναλυτή. Κύριο
όργανο για τις εργασίες της είναι το καρτέλ, όπως το ονοµάζει ο Ζακ Λακάν στην Ιδρυτική Πράξη του
για τη σχολή το 1964, όπως και ο µηχανισµός του περάσµατος που επινόησε το 1967 για τη λειτουργία
της κοινότητας των αναλυτών µε τρόπο ώστε να υποστηρίζεται το αναλυτικό αίτιο και η γνώση που
απορρέει από την ψυχαναλυτική εµπειρία. Σ’ αυτό συµβάλλουν όσοι συµµετέχουν σ’ αυτή την
επιστηµική εµπειρία, οι περάτες, αυτοί που έχουν κάνει το πέρασµα, όπως και οι επεξεργασίες των
καρτέλ του περάσµατος. Εδώ και τρία χρόνια, νέες επεξεργασίες πάνω στο τέλος της ανάλυσης, τις
επιπτώσεις στο υποκείµενο, όπως και την επεξεργασία πάνω σε µια πρωτόγνωρη επιθυµία έχουν
παρουσιασθεί, στο Μπουένος Άιρες το 2009, στη Ρώµη το 2010 και ακολουθεί το ∆εκέµβρη του 2011
στο Παρίσι, µε θέµα Η ανάλυση, τα τέλη και οι συνέχειες της.

Στα πλαίσια του Φ.Ψ.Λ.Π. Αθήνας λειτουργούν καρτέλ µε αντικείµενο την επεξεργασία θεωρητικών
κειµένων και επίκαιρων κλινικών ψυχαναλυτικών ζητηµάτων, όπως το καρτέλ Μελέτη του Σεµιναρίου Οι
ψυχώσεις και Η κλινική του βορρόµειου κόµβου.
Επίσης, στα πλαίσια του Σεµιναρίου Σχολής, έχει γίνει µελέτη ιδρυτικών κειµένων που αφορούν στο
Τι είναι µια αναλυτική σχολή, όπως και στην Αναλυτική πράξη και µεταβίβαση µέσα από τις νέες
επεξεργασίες πάνω στο πραγµατικό ασυνείδητο.

Σεµινάριο του Φόρουµ του Λακανικού Πεδίου

Τι απαντά ο ψυχαναλυτής; Ηθική και κλινική
υπεύθυνη σεµιναρίου: Μαρία Κουκουµάκη (6975875301, koukoumaki@hotmail.com)
Η θεµατική του φετινού σεµιναρίου του λακανικού πεδίου αφορά στο Τι απαντά ο ψυχαναλυτής,
η ηθική και η κλινική. Η θεµατική αυτή µπορεί να προσεγγιστεί µέσα από το ζήτηµα της
ερµηνείας, της, αναλυτικής πράξης, της µεταβίβασης…
Το σεµινάριο του φόρουµ ψυχανάλυσης του Λακανικού Πεδίου, γίνεται µε την συµµετοχή των
µελών του φόρουµ, αλλά όχι µόνο. Κάθε µέλος µπορεί σ’ αυτό το σεµινάριο να φέρει τα
ερωτήµατά του, αλλά και την επεξεργασία των προβληµατισµών του.
Κάθε 1η Πέµπτη, ώρα: 20:00 – 21:30
Ηµεροµηνίες: 3 Νοεµβρίου, 1 ∆εκεµβρίου, 12 Ιανουαρίου, 2 Φεβρουαρίου, 1 Μαρτίου, 5
Απριλίου, 3 Μαΐου.
Τόπος: Γαλλικό Ινστιτούτο (Σίνα 31), Αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος).

K

E
2011
2011 - 2012

.........................................................................

..........................................................................

.........................................................................................................................................................
.......................................................................................... . ..................................................................
..............................................................Email

.........

..............................................

.

..

..

.................................................................................

: 280
(

26

,

… 160
2011-2012,
:

21-22
17-18

2011
2012

T

.

.

: 5511021439692

,

36,

:

115 27

mnicolai@otenet.gr
www.champlacanien.gr

H

;
,
2011,
30
9,10

,
11

2011

3
«

:

,

».

,

,
2121-22

2011,
:

«

;»,
.

,

21

2011,
«2001,

»,
Synergie,
Synergie,

,
(

107,
)

