
2 3 ,  2 4  &  2 5  Νοεµβρ ί ο υ  2 0 1 8  
Αµφ ι θ έα τρο  Μουσε ί ου  Μπενάκη  

Πε ι ρα ιώς  1 3 8 ,  Αθήνα  

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι,  

       Με µεγάλη χαρά σας καλούµε στο 12ο ετήσιο Συνέδριο της ΕΨΕ µε τον τίτλο 

«Φύλο, γένος, αµφιφυλίες» που θα πραγµατοποιηθεί στις 23, 24 και 25 Νοεµβρίου 

στο Μουσείο Μπενάκη. 

Η επιλογή του τίτλου δεν οφείλεται µόνο στην επίκαιρη συζήτηση που έχει ανοίξει 

στη χώρα µας, αλλά και παγκοσµίως για τα ζητήµατα του βιολογικού φύλου, της 

αναπαράστασης του γένους και τις ποικίλες µορφές της ψυχοσεξουαλικής 

οργάνωσης του υποκειµένου.  

Οφείλεται κυρίως στη διαχρονική συζήτηση και διερεύνηση του πυρήνα της 

φροϋδικής θεωρίας, που αφορά στην πολύπλοκη πορεία της ψυχοσεξουαλικότητας, 

από τις θεωρίες της παιδικής σεξουαλικότητας έως την ενήλικη σεξουαλικότητα και 

τις επιλογές αντικειµένου. 

   
 12ο Συνέδριο 
 Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας 

  
 Φύλο, γένος, αµφιφυλίες



Ο Φρόυντ προς το τέλους το κειµένου του, ‘Περατούµενη και µη περατούµενη 

ανάλυση’, εκφράζοντας τον προβληµατισµό στα αναπάντητα ερωτήµατα που θέτει η 

σχέση βιολογικού και ψυχικού, λέει  : «… το βιολογικό παίζει για το ψυχικό, ρόλο 

υποκειµένου βράχου.  Η αποκήρυξη της θηλυκότητας δεν µπορεί να είναι τίποτα 

άλλο παρά ένα βιολογικό γεγονός, ένα κοµµάτι του µεγάλου αινίγµατος των φύλων.». 

Το Συνέδριο θα ξεκινήσει τη Παρασκευή το βράδυ και θα συνεχίσει µε τις κύριες 

οµιλίες το πρωί του Σαββάτου και της Κυριακής. Τα εργαστήρια θα 

πραγµατοποιηθούν το απόγευµα του Σαββάτου και της Κυριακής µετά τις οµιλίες. Τα 

εργαστήρια διοργανώνονται µε σκοπό την διερεύνηση και εµβάθυνση επιµέρους 

ζητηµάτων γύρω από την κεντρική θεµατική του  Συνεδρίου. 

Φ. Μπόµπος  

Υπεύθυνος Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων 

Επιτροπή Επιστηµονικών Εκδηλώσεων ΕΨΕ & Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου :   

Φ. Μπόµπος, Β. Βρασµατά, Κ. Ζερβός, Ι. Κλεώπας, Ε. Παπανδρέου, Τ. Χατζηγιάννη, 

Α. Χριστοπούλου. 

Οργανωτική γραμματεία: κυρίες Α. Αργυροπούλου, Δ. Γκιδόγλου 

Επικοινωνία :  administration@psychoanalysis.gr & τηλ. 2107214662



ΠΛΗΡΟΦΟΡ Ι Ε Σ  ΣΥΝΕΔΡ ΙΟΥ  

Επιλέγοντας τους συνδέσµους που ακολουθούν µπορείτε να έχετε πρόσβαση 

στο πρόγραµµα, σε εισαγωγικά κείµενα, περιλήψεις καθώς και σε οδηγίες για την 

εγγραφή και την συµµετοχή σας στο 12ο Συνέδριο. 

Επιχείρηµα του Συνεδρίου 

Πρόγραµµα του Συνεδρίου  

Περιλήψεις Οµιλιών 

Περιλήψεις Εργαστηρίων 

Εγγραφή και Συµµετοχή στο Συνέδριο (έντυπο πληροφοριών) 

Γενική είσοδος :  

Προεγγραφή έως 1η Νοεµβρίου : 55 Ευρώ, µετά την 1η Νοεµβρίου : 70 ευρώ 

Εκπαιδευόµενοι Εταιρειών :   

Προεγγραφή  έως 1η Νοεµβρίου : 40 Ευρώ, µετά την 1η Νοεµβρίου : 50 Ευρώ.  

Φοιτητές (έως 70 εγγραφές µε τιµή φοιτητικής συµµετοχής):  

Προεγγραφή έως 1η Νοεµβρίου: 25 Ευρώ, µετά την 1η Νοεµβρίου : 30 Ευρώ 

Για την εγγραφή είναι απαραίτητη η αποστολή σχετικού αποδεικτικού µέσω email στην 
διεύθυνση: administration@psychoanalysis.gr 

ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΨΕ 

  

Οι αριθµοί τραπεζικών λογαριασµών (Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική 
Τράπεζα) είναι διαθέσιµοι στο έντυπο πληροφοριών του Συνεδρίου  

http://www.psychoanalysis.gr/documents/CONGRESS/SYNEDRIO2018/12th_argument.pdf
http://www.psychoanalysis.gr/documents/CONGRESS/SYNEDRIO2018/12thProgramF.pdf
http://www.psychoanalysis.gr/documents/CONGRESS/SYNEDRIO2018/12thAbstracts.pdf
http://www.psychoanalysis.gr/documents/CONGRESS/SYNEDRIO2018/12thWorkShops.pdf
http://www.psychoanalysis.gr/documents/CONGRESS/SYNEDRIO2018/12th_info.pdf
http://www.psychoanalysis.gr/documents/CONGRESS/SYNEDRIO2018/12th_info.pdf


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
Πειραιώς 138 

Μετρό Μ3 Στάση Κεραµικού + 670µ 

Στάση Πέτρου Ράλλη και Στάση Κολυµβητήριο (+ 30µ) : 
Γραµµές Λεωφορείου : 049, 021, 914, Γ18, Β18, 838 

U  


