ΔΦ-ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ,

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΑΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Κ.Ε.Λ.Π.
2010-2011

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ
Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2010
Ώρα 11.15- 13.ΟΟ

Κτίριο ΣΕΑ (Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων), Ερμού 136, ΗΣΑΠ Θησείο

WWW.champlacanien.gr

Το άγχος στην ψυχανάλυση
To άγχος είναι ένα συναίσθημα που εμφανίζεται σε διάφορες στιγμές της ύπαρξής ενός
υποκειμένου, με τη μορφή της αγωνίας μπροστά σ' ένα πραγματικό κίνδυνο, η ακόμη ως ένα «σήμα
κινδύνου», μπροστά σε μια ενδεχόμενη απώλεια που απειλεί το ίδιο το είναι, χωρίς το υποκείμενο να
μπορεί πάντα να προσδιορίσει το αίτιο. Tο βιώνει ως πίεση ή πανικό, στρες και σωματική διέγερση,
παραλυσία χωρίς οργανικά αίτια, με διάφορα σωματικά συμπτώματα. Προκύπτει σε στιγμές συνάντησης
με το ‘’ανοίκειο’’ στην συνάντηση με το sexe, στις εργασιακές σχέσεις, σε στιγμές μοναξιάς. Το άγχος και
τα συμπτώματά του, διαμορφώνονται σήμερα όλο και περισσότερο από τους λόγους, τον λόγο της
επιστήμης και την ταξινόμησή του στις αγχώδεις διαταραχές με μια θεραπευτική προοπτική είτε μέσω της
χημικής ουσίας, είτε μέσω μιας ορθοπεδικής του εγώ. Ο Λακάν το 1970 επισημαίνει τις επιπτώσεις του
καπιταλιστικού λόγου στο υποκείμενο και ονομάζει το άγχος του γενικευμένου προλετάριου, εκείνου που
δεν έχει πια τίποτα για να κάνει κοινωνικό δεσμό σήμερα. Η προσφορά των διάφορων gadgetslathouses ως αντικείμενα απόλαυσης έρχεται να υποκαταστήσει την σχέση του υποκειμένου με τα
ενορμητικά αντικείμενα με την βοήθεια της διαφήμισης και της τεχνολογίας.
Η μελέτη του άγχους στην ψυχανάλυση μας οδηγεί σε μια βαθύτερη κατανόηση αυτής της
υποκειμενικής εμπειρίας, που αγγίζει το υποκείμενο στο ίδιο του το είναι και την ναρκισσιστική του δομή.
Το άγχος ως το κατ’ εξοχήν συναίσθημα «που δεν εξαπατά», μεταξύ συγκίνησης και αμηχανίας ενώ ο Σ.
Φρόϊντ το χαρακτηρίζει ως άγχος του ευνουχισμού σε σχέση με την απειλή και την απώλεια ενός
πραγματικού αντικειμένου, του oργάνου και πιο συγκεκριμένα του φαλλού της μητέρας, (Μελέτη της
περίπτωσης του μικρού Χανς, στο Σεμινάριο V, H σχέση αντικειμένου του Ζακ Λακάν 1958), ο Λακάν
διαφοροποιεί την υφή του μέσα από τη σχέση του υποκειμένου με την έλλειψη. Το άγχος σε διαφορά με
την φοβία δεν έχει αντικείμενο, όμως αυτό που την δημιουργεί είναι η έλλειψη της έλλειψης, ενός
ιδιαίτερου αντικειμένου, του μικρού άλφα α, του οποίου υποκατάστατα στην δομή του υποκειμένου είναι
τα ενορμητικά αντικείμενα (στοματικό, πρωκτικό, βλεμματικό και εκείνο της επίκλησης). Στο Σεμινάριο Χ,
«Το άγχος», το 1962-1963 ο Λακάν τοποθετεί τη φύση και τη θέση αυτής της σχέσης του άγχους με την
επιθυμία του Άλλου όπως και την γέννησή της εικόνας του σώματος μέσα από το βλέμμα του όμοιου. Οι
διάφορες στιγμές διάλυσης και κατακερματισμού, φόβου, διχασμού και αμφιβολίας στην κλινική του
υποκειμένου, δηλώνουν αυτό το «ανοίκειο» που βιώνει, ανοίκειο που πηγάζει από την δομική σχέση με
τον Άλλο, τόπο του σημαίνοντος και την αλλοτρίωση του από αυτόν, μιας και το ίδιο ποτέ δεν μπορεί να
δει τον εαυτό του, παρά μόνο μέσα από την εικόνα που διαμορφώνεται σ’αυτόν τον τόπο.
Πώς επεξεργαζόμαστε το άγχος στην λακανική ψυχανάλυση εφόσον η πράξη του αναλυτή δεν
στοχεύει στον κατευνασμό του μέσω κάποιας ορθοπεδικής του εγώ; Η ανάδειξή του μέσα από την
«επανάληψη στην μεταβίβαση» μπορεί να οδηγήσει το κάθε υποκείμενο σε μια ενδιαφέρουσα
αναγνώριση για εκείνο ως προς αυτό το αντικείμενο που το κάνει να υποφέρει;
Το άγχος στο ομιλ-όν παραπέμπει στο αγωνιώδες ερώτημα που θέτει για την επιθυμία, της οποίας είναι
το προϊόν: για την αινιγματική επιθυμία του Άλλου, “que vuoi?’’, «τι θέλει από εμένα;». Ο λόγος του
Άλλου, η ομιλία αφήνει το αποτύπωμά της στο σώμα του υποκειμένου, μέσα από την υλικότητα της
γλώσσας, του σημαίνοντος, «ένα σημαίνον εκπροσωπεί το υποκείμενο για ένα άλλο σημαίνον». Αυτό το
αποτύπωμα όμως δημιουργεί τη διαφορά, στο ίδιο το σώμα του υποκειμένου, το ίχνος που γίνεται το
γράμμα. Σ ’έναν άλλο χρόνο το υποκείμενο απευθύνεται στην επιθυμία του Άλλου για να συναντήσει εκεί
μια έλλειψη, μια απουσία που του προκαλεί ματαίωση και άγχος, την ίδια την απόλαυση του Άλλου.
Συνάντηση που θα το οδηγήσει στο ασυνείδητο, τον τόπο αυτού που δεν γνωρίζει, καθώς και στην
άρθρωση της ομιλίας, του αντωνυμικού «εγώ». Η ψυχανάλυση είναι κατεξοχήν μια εμπειρία της ομιλίας,
όπου στην ίδια την συνεδρία ενεστωποιείται η σχέση που έχει το υποκείμενο μέσω της ομιλίας με το
σημαίνον, που το ονομάζει αλλά και το διχάζει συγχρόνως θέτοντας σε λειτουργία το αντικείμενο που
υποτίθεται ότι κατέχει με κάποιο τρόπο το υποκείμενο και το αγχώνει. Υπάρχει το υποκείμενο, ο Άλλος,
το αντικείμενο α, η φωνή, και η επιθυμία του αναλυτή. Η ανάλυση το οδηγεί στην επεξεργασία αυτού: τι
μιλάει; σε ποιόν απευθύνεται και τι είναι αυτό που αλήθεια λέει; Η άρθρωση μέσα από το λέγειν μπορεί
να επιφέρει αλλαγές στο βαθύ συναίσθημα του άγχους, στην ίδια την απόλαυση του είναι και την οδύνη
ώστε να μπορεί να έχει μια άλλη σχέση με την επιθυμία ζωής.
Μαργαρίτα Νικολαϊδου

ΑΜΣ Σχολής

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΑΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Κ.Ε.Λ.Π.
Παρουσίαση
Οι Κλινικές Εκπαιδεύσεις του Λακανικού πεδίου στηρίζουν τη διδασκαλία και μετάδοση της
ψυχαναλυτικής θεωρίας και κλινικής προσανατολισμένη από το έργο του Σ. Φρόϊντ και του Ζ.
Λακάν. Λειτουργούν στα πλαίσια των Κλινικών Εκπαιδεύσεων της Διεθνούς των Φόρουμ του
Λακανικού πεδίου.
Προέρχονται από την πρώτη ίδρυση από τον Ζακ Λακάν του Κλινικού Τμήματος στην
Vincennes το 1974. Στόχος της να ωθεί τον ψυχαναλυτή να θέτει και να επεξεργάζεται
ερωτήματα ως προς την ψυχαναλυτική εμπειρία, όπως έλεγε και ο ίδιος να τον «ωθήσει να
δηλώσει τους λόγους του». Στην περίπτωση αυτή διδάσκει από μια θέση του υποκειμένου.
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, που
επιθυμούν να γνωρίσουν και να μελετήσουν επιστημικά ψυχαναλυτικά εργαλεία που θα τους
επιτρέψουν να φωτίσουν να εμβαθύνουν και να προοδεύσουν την κλινική τους εμπειρία σε
αναφορά σε μια πρακτική που λαμβάνει υπόψη της το ασυνείδητο και τις επιπτώσεις αυτού
στην κλινική υποκειμένου. Επίσης απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν
περαιτέρω τον ψυχαναλυτικό λόγο.
Η Κ.Ε.Λ.Π. του Φόρουμ Ψυχανάλυσης του Λακανικού πεδίου της Αθήνας, προτείνει:
-Θεωρητικό Σεμινάριο που έχει ως στόχο την μετάδοση της ψυχαναλυτικής εμπειρίας
στηριζόμενη στη μελέτη θεωρητικών κειμένων του Σ. Φρόϊντ και του Ζ. Λακάν
-Κλινικό εργαστήρι στο οποίο γίνεται επεξεργασία περιπτώσεων που μπορούν να
παρουσιάσουν οι συμμετέχοντες.
-Κλινική παρουσίαση ασθενούς. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική πρακτική που αρχικά
λειτουργούσε στην ψυχιατρική εκπαίδευση και ο Λακάν την συνέδεσε με τον ψυχαναλυτικό
λόγο. Αφορά την συνάντηση ενός ασθενούς μ’έναν ψυχαναλυτή. Μια μόνο. Μετά την
συνέντευξη γίνεται συζήτηση και επεξεργασία της συνέντευξης με τους συμμετέχοντες
λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των επιπτώσεων της ομιλίας που έχει μια τέτοια συνάντηση.
Από το 1998 και μετά δημιουργήθηκαν τα πρώτα κλινικά κολέγια στη Γαλλία και σε άλλες
χώρες του κόσμου στα πλαίσια της διεθνούς των Φόρουμ.

Οργάνωση της ΚΕΛΠ και προϋποθέσεις εγγραφής
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Παρουσίαση Ασθενούς
Θεωρητικό Σεμινάριο
Μελέτες κειμένων
Επεξεργασία κλινικών περιστατικών

Επίσης γίνονται ομάδες εργασίας.
Η ΚΕΛΠ προτείνει ένα πρόγραμμα σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών.
•με 8 ώρες διδασκαλίας μηνιαίως
-Θεωρητικό Σεμινάριο,
-Κλινικό εργαστήρι
-Παρουσίαση ασθενούς
-Μελέτη κειμένων του Σ. Φροϋντ και του Ζ. Λακάν
• Έναρξη και παρουσίαση του θέματος το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2010.ώρα 11.15 Κτίριο ΣΕΑ
• Δύο ημερίδες εκπαίδευσης με προσκεκλημένους ψυχαναλυτές από τη Γαλλία, ΑΜΣ Σχολής
των Φόρουμ και της Σχολής Ψυχανάλυσης του Λακανικού πεδίου.
Στόχος του κύκλου σπουδών του Κ.Ε.Λ.Π. όπου κάθε έτος επεξεργάζεται μια διαφορετική
γενική θεματική είναι να επιτρέψει σε κάθε εγγεγραμμένο στο πέρας του κύκλου σπουδών να
έχει γνωρίσει επαρκώς τις δυνατότητες κλινικής συνέντευξης αναλυτικού προσανατολισμού,
την κλινική ανάγνωση και κατασκευή μιας περίπτωσης, καθώς επίσης και να εντρυφήσει
στην ανάγνωση και μελέτη κειμένων.
Μια βεβαίωση σπουδών θα 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 .
Πληροφορίες: από 1η Σεπτεμβρίου 2109961000 και 6946124258,
Στη διδασκαλία συμμετέχουν μέλη της Σχολής των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου όπως και
μέλη του Φόρουμ ΨΛΠ της Αθήνας
Το θέμα δε της χρονιάς είναι συνδεδεμένο με το θέμα αυτών των Κολεγίων. Στα πλαίσια του
Φόρουμ γίνονται κλινικές και θεωρητικές ανταλλαγές με άλλους συναδέλφους ψυχαναλυτές.
Διδάσκουν οι:
Γιάννα Βισβίκη,
Όρσα Καμπέρου
Μαρία Κουκουμάκη
Μαργαρίτα Νικολαϊδου
Πάνος Σερέτης

τηλ.
τηλ.
τηλ.
τηλ.
τηλ.

6973623518
6973381342
6975875301
6946124258,
6973352048

Προσκεκλημένοι της Κλινικής Εκπαίδευσης για το έτος 2010-2011
Μπερνάρ Νομινέ ΑΜΣ της Σχολής
Παρασκευή 22- Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010
Μαρτίν Μενές ΑΜΣ της Σχολής
Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Μαρτίου 2011

Πρόγραμμα ΚΕΛΠ 2010-2011
Το φετεινό πρόγραμμα της Κλινικής εκπαίδευσης ΚΕΛΠ θα πραγματοποιηθεί 1
φορά κάθε 3η Παρασκευή του μήνα το απόγευμα 17.00-20.00 και 3ο Σάββατο
του μήνα πρωϊ 10.00 -13.00.
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ V, ΤΟΥ ΖΑΚ ΛΑΚΑΝ «ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»
Γιάννα Βισβίκη
Πρόκειται για μια ανάγνωση, μελέτη βήμα-βήμα του σεμιναρίου του Λακάν, με
αναφορές σε κείμενα του Φρόϊντ, που στοχεύει στην επεξεργασία της έννοιας του
αντικειμένου στις διάφορες κλινικές δομές και της λειτουργίας του στην ψυχαναλυτική
κλινική.
Παρασκευή 17.00 – 18.30
19 Νοεμβρίου 2010, 17 Δεκεμβρίου 2010, 21 Ιανουαρίου 2011, 18 Φεβρουαρίου, 15
Απριλίου, 20 Μαϊου, 17 Ιουνίου
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
Από την Μαργαρίτα Νικολαϊδου
Παρασκευή 18.30-20.00
19 Νοεμβρίου 2010, 17 Δεκεμβρίου 2010, 21 Ιανουαρίου 2011, 18 Φεβρουαρίου, 15
Απριλίου, 20 Μαϊου, 17 Ιουνίου
Τόπος : Γαλλικό Ινστιτούτο, Σίνα 31,
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Από την Μαργαρίτα Νικολαϊδου
10.00-11.30 το πρωϊ
20 Νοεμβρίου, 18 Δεκεμβρίου, 22 Ιανουαρίοιυ, 19 Φεβρουαρίου, 16 Απριλίου, 21
Μαϊου, 18 Ιουνίου
ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ από την Γιάννα Βισβίκη και την Μαρία Κουκουμάκη
10.00-11.30 το πρωϊ
20 Νοεμβρίου, 18 Δεκεμβρίου, 22 Ιανουαρίοιυ, 19 Φεβρουαρίου, 16 Απριλίου, 21
Μαϊου, 18 Ιουνίου
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Χ ΤΟΥ ΖΑΚ ΛΑΚΑΝ, ΤΟ ΑΓΧΟΣ
Από τον Πάνος Σερέτη
Σάββατο 11. 45-13. 15
20 Νοεμβρίου, 18 Δεκεμβρίου, 22 Ιανουαρίοιυ, 19 Φεβρουαρίου, 16 Απριλίου, 21
Μαϊου, 18 Ιουνίου
Τόπος : Κέντρο Πρόληψης Αργυρούπολης, Αγίας Βαρβάρας 36, Αργυρούπολη
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΑΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: Η ψυχανάλυση και ο κοινωνικός δεσμός
(Κοινή δραστηριότητα του Φόρουμ και της ΚΕΛΠ)
Από τη Μαρία Κουκουμάκη
Επεξεργασία του Σεμιναρίου ΧVII του Ζακ Λακάν «Η άλλη όψη της ψυχανάλυσης»,
Τετάρτη : 8:00 – 9:30 το 1 Δεκεμβρίου, 2 Μαρτίου, 4 Μαϊου,
βράδυ (εκτός της 1ης συνάντησης Παρασκευή 8 Οτκωβρίου 2010)

BIΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σίγκμουντ Φροϋντ
-Εισαγωγή στην ψυχανάλυση. 25η παράδοση «Το Άγχος», εκδόσεις Επίκουρος, Αθήνα,
1996, σελ 375-392
-Αναστολή, σύμπτωμα και άγχος. Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2007
-Το ανοίκειο. Εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα, 2009
-Περατή, μη περατή ανάλυση, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 2008
Ζακ Λακάν
- Σεμινάριο ΧΙ, Οι τέσσερις θεμελιακές έννοιες της ψυχανάλυση,μετ. Α. Σκαρπαλέζου,
εκδόσεις Ράππα, Αθήνα 1982, Le séminaire livre XΙ, Les quatre concepts fondamentaux
de la psychanalyse, εκδόσεις Seuil, Παρίσι, 1973
- Λειτουργία και πεδίο της ομιλίας και γλώσσας στην ψυχανάλυσης, εκδόσεις Εκκρεμές,
Αθήνα, 2005, Fonction et champ de la parole et du langage στο Ecrits, εκδόσεις Seuil,
Παρίσι,1966
-Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien σελ,793 στο
Ecrits, εκδόσεις Seuil, Παρίσι,1966, English édition Norton, of the ECRITS, p 671
- Remarques sur le rapport de Daniel Lagache, σελ. 647, στο Ecrits, εκδόσεις Seuil,
Παρίσι,1966, 543.
-Séminaire XI; L’angoisse, 1962- 1963, ed, Seuil,
-english edition
J. Lacan, Ecrits ; translated by B. Finks, edtion NORTON
The Seminary of J Lacan, X The Anxiety, (ανεκδοτο, info carnac books)
Εκδόσεις του Φόρουμ Ψυχανάλυσης του Λακανικού Πεδίου της Αθήνας και της Σχολής
Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου
Περιοδικό Τετράδια
τεύχος 1 Το λακανικό Πεδίο, Τα μορφώματα του ασυνειδήτου, 2005
τεύχος 2 Από την υστερία στον υστερικό λόγο, 2008
τεύχος 3 Κλινική και δομή, 2009
Βιβλία:
-Μαρκ Στρως Τι είναι εύρημα στην ψυχανάλυση; Εκδ. Κατάρτι
-Κολέτ Σολέρ, Ζακ Αντάμ, Ντανιέλ Συλβέστρ, Λοϋις Σολέρ, Η ψυχανάλυση, όχι η ενιαία
σκέψη, Η ιστορία μιας μοναδικής κρίσης, εκδ. Κατάρτι
- Συλλογικό έργο, με τους Ζακ Αντάμ,
Φρανσουάζ Γκορόγκ, Α. Ζουρανβίλ, Μισέλ
Μπουσεϋρού, Αντόνιο Κινέ, Φ. Πελιόν, Κολέτ Σολέρ, Μελαγχολίες, εκδ. Ηριδανός
Εκδόσεις γραπτών κειμένων του Ζακ Λακάν από την Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ
του Λακανικού πεδίου Γαλλίας, χρήση μόνο για τα μέλη της Διεθνούς Φορουμ
-Η διδασκαλία της ψυχανανάλυσης, 1957
- Η τοποθέτηση του ασυνειδήτου. 1966
- Περι του ιστορικού μας
Η επιθετικότητα στην ψυχανάλυση, 1948
-Περι ενός προκαταρτικού ερωτήματος σε κάθε πιθανή θεραπευτική αγωγή της ψύχωσης,
1959

Δελτίο Εγγραφής 2010-2011
KEΛΠ

Επίθετο.........................................................Όνομα....................................
Διεύθυνση.....................................................................................................
Πόλη............................................................................Τ.Κ......................
Τηλ................................................Email…….........……………….………………..……
Επάγγελμα....................................Τόπος εργασίας......................................
Εγγραφή: 280 Ευρώ,
Φοιτητές (έως 26 ετών) 160 Ευρώ
Ισχύει για την συμμετοχή στο πρόγραμμα της Κλινικής Εκπαίδευσης 2010-2011,
όπως επίσης και στις δυο εκπαιδευτικές ημερίδες.
22-23 Οκτωβρίου 2010 Μπερνάρ Νομινέ
11-12 Μαρτίου 2011 Μαρτίν Μενές
Tο ποσόν εγγραφής μπορεί να κατατεθεί στον αρ. Λογ. της Τράπεζας Πειραιώς:
5511021439692 και να γίνει αποστολή του Δελτίου Εγγραφής είτε ταχυδρομικά, είτε
στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
Φόρουμ Ψυχανάλυσης του Λακανικού πεδίου της Αθήνας
Πόντου 36, Αθήνα 115 27 ΑΘHΝΑ
Τηλ. 210 7751212
mail: mnicolai@otenet.gr
www.champlacanien.gr

Διεθνής των Φόρουμ - Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού πεδίου
ΦΟΡΟΥΜ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Τα Φόρουμ του Λακανικού πεδίου δημιουργήθηκαν σε διεθνές επίπεδο το 1998 σε
διάφορες χώρες στον κόσμο: Αργεντινή, Βραζιλία, Βενεζεούλα, Γαλλία, Ισπανία,
Ιταλία, Αυστραλία και Ελλάδα και διαμόρφωσαν το λακανικό πεδίο, το νέο επιστημικό
πεδίο έρευνας που ονομάζει το 1967 ο Ζακ Λακάν για την ψυχανάλυση ως το πεδίο
των απολαύσεων. Στην επιστημική ανάδειξη του λακανικού πεδίου και τη θέση του
ψυχαναλυτή συνέδραμε σημαντικά το έργο της Κολέτ Σολέρ, μαθήτρια του Ζακ
Λακάν.
Η λειτουργία των Φόρουμ ορίζεται στην Χάρτα της Διεθνούς των Φόρουμ η οποία
αναθεωρείται κάθε δυο χρόνια στις διεθνείς συναντήσεις, Αρχικά τα φόρουμ
λειτούργησαν ως τόποι ανοιχτής επεξεργασίας και συζήτησης σε σχέση με το
ερώτημα τι είναι αναλυτική σχολή και τι είναι ψυχαναλυτής, σήμερα. Σκοπός τους 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. Κάθε δυο χρόνια πραγματοποιούνται διεθνείς συναντήσεις (Ευρώπη/Λ. Αμερική
εναλλάξ) με τις εξής θεματικές ήδη: Οι ερμηνείες στην ψυχανάλυση, Οι σεξουαλικές
πραγματικότητες και το ασυνείδητο, Ο χρόνος του υποκειμένου του ασυνειδήτου, και
το 2010 στη Ρώμη Το ομιλόν σώμα. Εκδίδει on line το περιοδικό Hétérité και
Wunsch, όπως και τον κατάλογο των μελών Repertoire.
Το 2000 δημιουργήθηκε η Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου
και τα κατά τόπους Φόρουμ στις διάφορες χώρες συνέδεσαν τις δραστηριότητες τους
μ’ αυτήν. Η λειτουργία της είναι διεθνής και όπου υπάρχει επαρκής αριθμός μελών
της λειτουργεί μηχανισμός εγγύησης. Υπάρχουν δύο κολέγια, το κολέγιο της
εγγύησης και εκείνο της εμψύχωσης και του επιστημικού προσανατολισμού.
Εργάζονται για την προώθηση, και ανάπτυξη των θεμάτων που ερευνά η σχολή.
Σκοπός της είναι να ωθεί την «αυθεντική εμπειρία» της ανάλυσης, με τις αναλύσεις,
τις εποπτείες, και την αναλυτική διαμόρφωση του αναλυτή. Το μεν κολέγιο εγγύησης
φροντίζει για την λειτουργία της εγγύησης μέσω της λειτουργίας του περάσματος και
την ονομασία του Αναλυτή Σχολής όπως και με τον τίτλο του ΑΜΣ, Αναλυτή Μέλους
της Σχολής, καθώς επίσης να εκθέτει τα αποτελέσματα από την κλινική του
περάσματος και να στηρίζει την εργασία των Αναλυτών Σχολής. Το δε Κολέγιο
Επιστημικής Εμψύχωσης και επιστημικού προσανατολισμού συνδράμει στην
σύγκλιση των θεμάτων που επεξεργάζονται τα διάφορα Σεμινάρια Σχολής κατά
τόπους ως προς την έρευνα πάνω στην εμπειρία του ψυχαναλυτή.

Το Φόρουμ Ψυχανάλυσης του λακανικού πεδίου της Αθήνας επικυρώθηκε ως τέτοιο
από την διεθνή κοινότητα των φόρουμ το 2004 από την γενική συνέλευση της ΔΦ.
Υπάγεται στην γαλλόφωνη ζώνη των Φόρουμ όπως και στον αντίστοιχο μηχανισμό
λειτουργίας σχολής.
Μετά από μια μακρά επεξεργασία καταρχήν από κοινού με το Φόρουμ της Αθήνας
το 1998 ως προς το τι είναι αναλυτική σχολή, τι είναι ψυχανάλυση (δες Μετάφραση
κειμένων, όπως και Τετράδια τεύχος 1) και στην συνέχεια ως ομάδα εργασίας,
επεξεργάστηκε κλινικά και θεωρητικά ζητήματα της λακανικής ψυχανάλυσης (Μελέτη
του Σεμιναρίου V Μορφώματα του ασυνειδήτου, του Ζ, Λακάν, η κλινική της
νεύρωσης, Τετραδια τεύχος 2, ζητήματα της κατεύθυνσης της θεραπείας με την
συμμετοχή και επιστημική στήριξη συναδέλφων ΑΜΣ της Γαλλίας.
Το 2008 έγινε η 1η ημερίδα με θέμα Τα διακυβεύματα της αναλυτικής θεραπεία;
.
Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ξεκίνησε το 2007-2008 με
θέμα Τι είναι το ασυνείδητο στην κλινική; Το 2008-2009 Αυτό που λέγεται κατάθλιψη,
το 2009-2010, Η επανάληψη και η μεταβίβαση στην ψυχανάλυση και το 2010-2011
Το άγχος στην ψυχανάλυση.
Εκδίδεται το περιοδικό Τετράδια όπως και συνδράμει στην έκδοση βιβλίών που
αφορούν την ψυχανάλυση.
Από το 2007 λειτουργεί η ιστοσελίδα του champlacanien.gr
Στηρίζει ομάδες εργασίας όπως και τα καρτέλ που συνδέονται με την σχολή, το
σεμινάριο Σχολής.
Απαρτίζεται από 5 μέλη σχολής( ένα ΑΜΣ) και 7 μέλη Φόρουμ.
Δραστηριότητες του Φόρουμ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΑΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Από την Μαρία Κουκουμάκη (δες σελ. 5 )
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ
Υπεύθυνη : Μαργαρίτα Νικολαίδου ΑΜΣ της Σχολής, με την συμμετοχή των μελών
του Φόρουμ και της Σχολής
Στο σεμινάριο αυτό επεξεργαζόμαστε ερωτήματα που αφορούν κρίσιμα ζητήματα της
ψυχαναλυτικής πράξης.
Τόπος : Γαλλικό Ινστιτούτο, Σίνα 31, Αίθουσα συναντήσεων, 1ος όρ.
Τετάρτη : 20.00-21.30
3 Νοεμβρίου, 2 Φεβρουαρίου, 6 Απριλίου, 1 Ιουνίου

