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Εισαγωγή στη Φροϋδική θεωρία 
Τα Ψυχαναλυτικά Σεμινάρια, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους, οργανώνουν 

νέο κύκλο εισαγωγικών παρουσιάσεων με τίτλο: ¨Εισαγωγή στη φροϋδική θεωρία¨. 

Το εν λόγω σεμινάριο στοχεύει στην ανάδειξη της φροϋδικής σκέψης έτσι όπως αυτή 

αναπτύσσεται μέσα στο χρόνο, με βάση την κλινική εμπειρία, συγκροτώντας τον 

βασικό και κύριο κορμό της ψυχαναλυτικής θεωρίας. Θα πραγματοποιηθεί σε δέκα 

τέσσερεις (14) δίωρες συναντήσεις από τον Φεβρουάριο του 2019 έως τον Ιούνιο του 

2020. Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα δημιουργηθούν ομάδες εργασίας από τους 

συμμετέχοντες πάνω σε προτεινόμενα  κείμενα του Φρόυντ που με την υποστήριξη ενός 

επόπτη αναλυτή θα επεξεργασθούν ένα φροϋδικό κείμενο και θα παρουσιάσουν την 

εργασία τους στο τέλος του σεμιναρίου. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, 

εκπαιδευτικούς, φοιτητές των αντίστοιχων επαγγελμάτων, αλλά και σε άτομα άλλων 

ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται για την ψυχανάλυση και μπορούν να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις του σεμιναρίου. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 120 ευρώ. 

 

Πρόγραμμα συναντήσεων πρώτου εξαμήνου 2019 

Πέμπτη  21-2-2019       Ιστορική ανασκόπηση της γέννησης της ψυχανάλυσης 

Πέμπτη  21-3-2019       Επιτομή της ψυχανάλυσης 

Πέμπτη  18-4-2019       Η ερμηνεία των ονείρων 

Πέμπτη  16-5-2019       Η ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής 

Πέμπτη  20-6-2019       Τρεις μελέτες για τη θεωρία της σεξουαλικότητας 

 

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα των Ψυχαναλυτικών Σεμιναρίων: www.psy-s.gr    

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στη διεύθυνση Σαρρή 14, Ψυρρή, 4ος όροφος,      

 Ώρες 21:00 – 23:00 

Για δηλώσεις συμμετοχής: e-mail: psychanalytika.seminaria@gmail.com 

Γιάννης Γκιάστας 2107210570 

Γρηγόρης Λεκάκης 210 6455675   

 

http://www.psy-s.gr/
mailto:psychanalytika.seminaria@gmail.com


Σεμινάριο:   Εισαγωγή στη φροϋδική θεωρία 

Πρόγραμμα συναντήσεων 

Πέμπτη  21-02-2019       Ιστορική ανασκόπηση της γέννησης της ψυχανάλυσης 

Πέμπτη  21-03-2019       Επιτομή της ψυχανάλυσης 

Πέμπτη  18-04-2019       Η ερμηνεία των ονείρων 

Πέμπτη  16-05-2019       Η ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής 

Πέμπτη  20-06-2019       Τρεις μελέτες για τη θεωρία της σεξουαλικότητας 

Πέμπτη  17-10-2019       Για τον ναρκισσισμό  

Πέμπτη  21-11-2019       Δοκίμια μεταψυχολογίας            

Πέμπτη  19-12-2019       Πέρα από την αρχή της ευχαρίστησης 

Πέμπτη  16-01-2020       Ψυχολογία των μαζών και ανάλυση του εγώ 

Πέμπτη  20-02-2020       Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας 

Πέμπτη  19-03-2020       Ο μικρός Χάνς: Ανάλυση της φοβίας ενός πεντάχρονου 

αγοριού   

Πέμπτη  30-04-2020       Ντόρα: η ανάλυση μιας υστερίας 

Πέμπτη  21-05-2020       Παρουσιάσεις εργασιών 

Πέμπτη  18-06-2020       Παρουσιάσεις εργασιών 

 

Tα Ψυχαναλυτικά Σεμινάρια συγκροτήθηκαν με στόχο την δημιουργία ενός χώρου συνάντησης για 

την μελέτη βασικών Ψυχαναλυτικών κειμένων και την επεξεργασία κλινικών ζητημάτων που 

προκύπτουν από την καθημερινή κλινική πράξη. 

     Το νέο αυτό πλαίσιο συλλογικής εργασίας έχει ως κύριες αναφορές το Φροϋδικό και Λακανικό 

κείμενο (corpus), ενώ ταυτόχρονα παραμένει ανοικτό και σε κάθε άλλο αυθεντικό ψυχαναλυτικό 

λόγο. Η λειτουργία του ασυνειδήτου σε όλες τις εκφάνσεις του παραμένει η βασική συνιστώσα κάθε 

θεωρητικής μας μελέτης και κλινικής πρακτικής.  

 Τα Ψυχαναλυτικά Σεμινάρια φιλοδοξούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες μιας γόνιμης συνάντησης 

μεταξύ ψυχαναλυτών, αλλά και ατόμων από διαφορετικούς γνωστικούς κλάδους γι’ αυτό και 

απευθύνονται σε όλους όσους έχουν ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα ψυχαναλυτικά πράγματα. 

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στη διεύθυνση Σαρρή 14, Ψυρρή, 4ος όροφος, εκδόσεις Νήσος.      



 Ώρες 21:00 – 23:00.                                                                                                                                                

e-mail: psychanalytika.seminaria@gmail.com  
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