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ΔΗΑΓΩΓΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ
Τν ζέκα ηεο 'Σεμνπαιηθόηεηαο' ην νπνίν απoθάζηζε λα δηαπξαγκαηεπζεί ην Ιλζηηηνύην ζ' απηό
ηνπ ην Σπλέδξην είλαη πνιύ θηιόδνμν. Γηα πνιινύο παξακέλεη αθόκε έλα αλνηρηό εξώηεκα όζνλ
αθνξά ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν Freud επέκεηλε κέρξη ηέινπο ηνπ έξγνπ ηνπ λα ζεσξεί ηελ
'Σεμνπαιηθόηεηα' ηνπ αηόκνπ σο ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο ςπρηθήο ηνπ πγείαο καδί κε ηελ
Μεηνπζίσζε, ε νπνία ιόγσ ηεο εμίζνπ ηεξάζηηαο ζπνπδαηόηεηάο ηεο, πηζαλό λα είλαη ην ζέκα
ηνπ επόκελνπ Σπλεδξίνπ.
Σίγνπξα αλαθεξόκελε ε Ψπραλάιπζε ζηε 'Σεμνπαιηθόηεηα' δελ κπνξεί λα αλαθέξεηαη απιά ζην
'Σεμ' ή ζηε βηνινγηθή δηάζηαζε ηεο ελ ιόγσ ιεηηνπξγίαο, αιιά ζε θάηη θαηά πνιύ
κεγαιύηεξν πνπ εκπεξηέρεη απηά ηα δύν, αιιά θαη πνιιά άιια, κε έλαλ κνλαδηθό θαη άθξσο
απνθαιππηηθό ηξόπν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ςπρηθνύ νξγάλνπ.
Σύκθσλα κε ηνλ Freud ε ππεξπαξαγσγή λαξθηζζηζηηθήο libido αξρηθά επελδύεη ην ζώκα ηνπ
ππνθεηκέλνπ. Σηε ζπλέρεηα επελδύεη ηηο ιέμεηο, ηηο ηδέεο θαη ηηο θαληαζηώζεηο ηνπ. Δπεηδή όκσο
ε ππεξπξνζθνξά libido ζπλερίδεηαη, ε πνξεία ηεο εθηόο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ε θαη’ επέθηαζε
επέλδπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη αλαπόθεπθηε.
Έηζη ζηα πιαίζηα ηεο έθβαζεο ηνπ ζεηηθνύ Oηδηπόδεηνπ Σπκπιέγκαηνο θζάλνπκε ζηελ
εηεξόθπιε επέλδπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απηή ε ακνηβαία επέλδπζε άληξα-γπλαίθαο εηζάγεη ηελ
έλλνηα ηεο ζεμνπαιηθήο πξάμεο σο αλαγθαία εθηόλσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ελ ηέιεη
θαηάζηαζεο πνπ πξνθύπηεη ππό ηελ πξσηνθαζεδξία ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ.
Η ςπραλάιπζε ησλ Νεπξώζεσλ δείρλεη όηη ηα Σπκπηώκαηα ζπληζηνύλ εθπιεξώζεηο
ζεμνπαιηθώλ επηζπκηώλ, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ππό άηππε κνξθή, ηξνπνπνηεκέλεο ιόγσ
ζπκβηβαζκώλ κε ηελ εθάζηνηε άκπλα ζηε βάζε ηεο δπλακηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Απώζεζεο.
Σε όηη αθνξά ηηο Γηαζηξνθέο ν Freud ηηο αληηπαξαζέηεη ζπρλά κε ηηο Νεπξώζεηο,
ρξεζηκνπνηώληαο σο επηρείξεκα ηελ απνπζία ηνπ κεραληζκνύ ηεο Απώζεζεο θαη ηελ
παξέκβαζε ζε απηέο πξνςπρσζηθώλ ακπλώλ όπσο ε Απάξλεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ε
Σράζε ηνπ Δγώ. Έηζη αλάγεηαη ε Γηαζηξνθή ζε αθαηέξγαζηε, κε απσζεκέλε εθδήισζε ηεο
παηδηθήο ζεμνπαιηθόηεηαο.
Αθόκα θαη ζηε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επηζπκία γηα ηνλ εμσηεξηθό θόζκν αιιά κόλνλ
Ψπρσηηθέο ζπλέπεηεο κηαο άπειπηο απόξξηςεο ηνπ θόζκνπ ε 'Σεμνπαιηθόηεηα' θαη πάιη δίλεη κηα
θάπνηα πξνζσξηλή ιύζε κέζα από ηνλ Απλαληζκό θαη ηα ηζνδύλακά ηνπ.
Σην Σπλέδξην απηό ζα δνύκε ηελ 'Σεμνπαιηθόηεηα' λα εμαπιώλεηαη ζαλ ην πέπιν πνπ θαιύπηεη
ηα πάληα ρσξίο ε παξνπζία ηεο λα γίλεηαη εκθαλήο ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ.
Σαο επρόκαζηε λα ζπκκεηέρεηε ζ’ απηό ελεξγά.
Η Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή
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ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΤΝΔΓΡΗΟΤ
ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ
26, 27 θαη 28 Απξηιίνπ 2013
ΥΩΡΟ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΤΝΔΓΡΗΟΤ
Ίδξπκα Δπγελίδνπ, Λ. πγγξνχ 387, Π. Φάιεξν http://www.eugenefound.edu.gr
ΚΟΠΟ ΤΝΔΓΡΗΟΤ
θνπφο ηνπ πλεδξίνπ είλαη λα αλαδεηρζνχλ νη Φξνυδηθέο ςπραλαιπηηθέο έλλνηεο θαη ηα
ζπλαθή θιηληθά δεηήκαηα, θαζψο θαη ηεθκεξησκέλεο απφςεηο πνπ αληηηίζεληαη ζ’ απηέο.
ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ
Θέκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ πεξηιακβάλνληαη ζε ελφηεηεο φπσο:
 Ζ Γηαρξνληθφηεηα ηεο Πξσηνγελνχο εμνπαιηθφηεηαο
 Ο Φεηηρηζκφο
 Ζ Οκνθπινθηιία
 Ζ Γπλαηθεία εμνπαιηθφηεηα ππφ Αλαζεψξεζε
 Ζ εμνπαιηθή Πξάμε
 Πξνο ηη ην εμ?
 Φπραλάιπζε θαη Παλζεμνπαιηζκφο: Ζ Αιήζεηα γη’ απηφλ
 εμνπαιηθή Γπζιεηηνπξγηθφηεηα
 Σξαλζβεζηηζκφο
 εμνπαιηθφηεηα θαη Φπρνπαζνινγία
ΓΛΩΔ ΤΝΔΓΡΗΟΤ
Διιεληθά, Αγγιηθά. Θα ππάξρεη ηαπηφρξνλε δηεξκελεία ζηηο δηαιέμεηο θαη δηαδνρηθή
κεηάθξαζε ζηα εξγαζηήξηα.
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ
Σν πλέδξην απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο θαη θνηηεηέο ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο θαη ηεο
ςπρηθήο πγείαο, αιιά θαη ζε φζνπο έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ πλεδξίνπ.
ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Ζ Αίηεζε πκκεηνρήο είλαη δηαζέζηκε ζην θπιιάδην θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ.
Μπνξεί επίζεο λα απνζηαιεί απφ ηε γξακκαηεία ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε θαμ ή e-mail.
Ζ Αίηεζε πκκεηνρήο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη απνζηέιιεηαη ζηελ
γξακκαηεία κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:
 Ζιεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε info@psychoanalysis.edu.gr
 Με fax ζηνλ αξηζκφ 210-3312105
 Σαρπδξνκηθά: Ηλζηηηνχην Κιαζηθήο Φπραλάιπζεο, Αγίαο Παξαζθεπήο 115, 15234
Υαιάλδξη

ΒΔΒΑΗΩΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ

Υνξεγείηαη Βεβαίσζε Παξαθνινχζεζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ πλεδξίνπ κε ηε ιήμε ηνπ
πλεδξίνπ.
ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ην θφζηνο ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνληαη: παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλεδξίνπ,
Έληππν πιηθφ πλεδξίνπ, θαθέο θαη ειαθξχ γεχκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πλεδξίνπ,
Βεβαίσζε Παξαθνινχζεζεο.
Δγγξαθή έσο 30/3/2013
 Δπαγγεικαηίεο πγείαο θαη ςπρηθήο πγείαο - 160 επξψ
 Φνηηεηέο*/ εηδηθεπφκελνη - 80 επξψ
Δγγξαθή 1/4/2013 – 25/4/2013
 Δπαγγεικαηίεο πγείαο θαη ςπρηθήο πγείαο - 190 επξψ
 Φνηηεηέο/ εηδηθεπφκελνη - 90 επξψ
Πξναηξεηηθά:
Δθδξνκή ζην νχλην, Κπξηαθή 28/4/2013 – Ζ εθδξνκή ζα γίλεη εθφζνλ ππάξρεη ν επηηξεπηφο
αξηζκφο ζπκκεηνρψλ
ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΚΟΣΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Ζ θαηαβνιή ηνπ θφζηνπο ζπκκεηνρήο κπνξεί λα γίλεη κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:
 Καηάζεζε ζε ηξάπεδα - Αξ. Λνγ/ζκνχ Alpha Bank: 987 00 200 200 1010
(ην απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο απνζηέιιεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ)
 Μεηξεηά ζηε γξακκαηεία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ - Αγίαο Παξαζθεπήο 115, 15234 Υαιάλδξη

ΑΚΤΡΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Γηα αθπξψζεηο ζπκκεηνρψλ κέρξη ηέινο Μαξηίνπ 2013 επηζηξέθεηαη ην 50% ηνπ πνζνχ
ζπκκεηνρήο. Γηα αθπξψζεηο απφ ηελ 1 Απξηιίνπ 2013 δελ επηζηξέθεηαη ην πνζφ ζπκκεηνρήο.
Ζ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ζα γίλεη κεηά ηε ιήμε ηνπ πλεδξίνπ, θαη κέρξη ηέινο Μαΐνπ
2013, κε ηξαπεδηθή θαηάζεζε ζε αξηζκφ ινγαξηαζκνχ πνπ ζα ππνδείμεη ν ελδηαθεξφκελνο.
Σξαπεδηθά ή άιια έμνδα ζα αθαηξεζνχλ απφ ην επηζηξεθφκελν πνζφ.
* Οη θνηηεηέο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ή λα ζηείινπλ θσηνηππία θνηηεηηθήο ηαπηφηεηαο

ΟΜΗΛΖΣΔ ΤΝΔΓΡΗΟΤ
ΟΜΗΛΖΣΔ ΤΝΔΓΡΗΟΤ (Αιθαβεηηθά)
Αξγπξίνπ Λνπθάο
Φπρνζεξαπεπηήο, Φπρνιφγνο, εθπαηδεπφκελν κέινο Ηλζηηηνχηνπ Κιαζηθήο Φπραλάιπζεο
Archer Simon
Φπραλαιπηήο, εηαίξνο ηεο Βξεηαληθήο Φπραλαιπηηθήο Δηαηξείαο (BPAS), πιήξεο κέινο ηεο
Βξεηαληθήο Έλσζεο Φπρνζεξαπεπηψλ (BAP) θαη κέινο ηεο Βξεηαληθήο Φπραλαιπηηθήο Έλσζεο
(BPA). Γηαηεξεί ηδησηηθφ γξαθείν ζην Γηφξθ, ζηελ Αγγιία. Αξρηθά εθπαηδεχηεθε σο δσγξάθνο θαη
έπεηηα σο δάζθαινο θαιψλ ηερλψλ. ηε ζπλέρεηα εθπαηδεχηεθε ζηε Βξεηαληθή Έλσζε
Φπρνζεξαπεπηψλ σο ςπραλαιπηήο-ςπρνζεξαπεπηήο. Δξγάζηεθε σο νκαδηθφο αλαιπηήο κε
λεαξνχο εγθιεκαηίεο. Απηφ έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ ληξνπή σο αηηία γηα ηηο ςπρνινγηθέο
δηαηαξαρέο. Γηδάζθεη θαη γξάθεη γηα ην ζέκα απηφ απφ ην 1980.
Baker Francis
Φπρνζεξαπεπηήο, εθπαηδεπφκελν κέινο Ηλζηηηνχηνπ Κιαζηθήο Φπραλάιπζεο
Βνχιγαξε Μαξία Αζελά
Φπρνζεξαπεχηξηα, ςπρηαηξηθή θνηλσληθή ιεηηνπξγφο, κέινο Ηλζηηηνχηνπ Κιαζηθήο Φπραλάιπζεο
Γεκφπνπινο Βαζίιεηνο
Φπραλαιπηήο, εθπαηδεπηήο Διιεληθήο Φπραλαιπηηθήο Δηαηξείαο (ΔΦΔ)
Γεσξγηάδε Δηξήλε
Κιηληθφο ςπρνιφγνο (Λπψλ, Γαιιία), ςπρνζεξαπεχηξηα, ηαθηηθφ κέινο ηεο Κ.Δ.Φ.Φ - Κππξηαθή
Δηαηξεία Φπραλαιπηηθήο Φπρνζεξαπείαο (κέινο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Δπηηξνπήο)
Γνιεκάηεο Μάξθειινο
Φπρνζεξαπεπηήο, εθπαηδεπφκελν κέινο Ηλζηηηνχηνπ Κιαζηθήο Φπραλάιπζεο
Γππαξάθε Δπηπρία
Φπραλαιχηξηα, ςπρνζεξαπεχηξηα, εθπαηδεπηήο (κεηαβαηηθή δηάηαμε) Ηλζηηηνχηνπ
Κιαζηθήο Φπραλάιπζεο
Γεηδψξηδεο Αλδξέαο
Φπραλαιπηήο, ςπρνζεξαπεπηήο, ςπρίαηξνο, εθπαηδεπηήο Ηλζηηηνχηνπ Κιαζηθήο Φπραλάιπζεο
Θενδσξίδεο Ησάλλεο
Φπρνζεξαπεπηήο, ςπρίαηξνο, εθπαηδεπφκελν κέινο Ηλζηηηνχηνπ Κιαζηθήο Φπραλάιπζεο
Μανχηζνο Βαζίιεηνο
Φπραλαιπηήο, ηδξπηηθφ κέινο θαη εθπαηδεπηήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κιαζηθήο Φπραλάιπζεο, ηδξπηηθφ
κέινο ηνπ 'Freud Forum' (London), κέινο ηνπ Βξεηαληθνχ Φπραλαιπηηθνχ πκβνπιίνπ, κέινο ηνπ
Βξεηαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Φπρνζεξαπείαο, κέινο ηεο Βξεηαληθήο Φπραλαιπηηθήο Έλσζεο, κέινο
ηεο Γηεζλνχο Φπραλαιπηηθήο Έλσζεο
Μελνπνχινπ Όιγα
Φπρνζεξαπεχηξηα, θιηληθή ςπρνιφγνο, εθπαηδεπφκελν κέινο Ηλζηηηνχηνπ Κιαζηθήο Φπραλάιπζεο
McNeilly Gerry
η. χκβνπινο Φπρνζεξαπεπηήο, Οκαδηθφο Αλαιπηήο θαη Αλαιπηήο νκαδηθήο εηθαζηηθήο ζεξαπείαο
(επηλφεζε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν), έρνληαο εθηελή εκπεηξία ζην Βξεηαληθφ χζηεκα Τγείαο,
ζηελ Παηδεία θαη ηελ Δθπαίδεπζε ζηε Βξεηαλία, ηε Ρσζία θαη ζηελ Πνξηνγαιία.

Morgan David
Φπραλαιπηήο, εηαίξνο ηεο Βξεηαληθήο Φπραλαιπηηθήο Δηαηξίαο (BPS) θαη πιήξεο κέινο ηεο
Βξεηαληθήο Φπραλαιπηηθήο Έλσζεο (BPA) θαη ηεο Βξεηαληθήο Έλσζεο Φπρνζεξαπεπηψλ (BAP).
Δίλαη εθπαηδεπηήο/αλαιπηήο θαη επφπηεο θαη ππήξμε η. ζχκβνπινο ςπρνζεξαπεπηήο ζηελ Κιηληθή
Πφξηκαλ. Δίλαη χκβνπινο Φπρνζεξαπεπηήο γηα ηελ WBUK κηα νξγάλσζε πνπ παξέρεη
ππνζηήξημε ζε άηνκα πνπ έρνπλ βηψζεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζε πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο
θαη ζηξαηησηηθνχο ηνκείο.
Ρεγνπνχινπ Μπξηψ Εσή
Φπρνζεξαπεχηξηα, εθπαηδεπφκελν κέινο Ηλζηηηνχηνπ Κιαζηθήο Φπραλάιπζεο
Ruszczynski Stanley
Φπραλαιπηήο, κέινο ηεο Βξεηαληθήο Φπραλαιπηηθήο Έλσζεο (BPA) θαη ηεο Γηεζλνχο
Φπραλαιπηηθήο Έλσζεο (IPA), Φπραλαιπηηθφο Φπρνζεξαπεπηήο (Βξεηαληθή Έλσζε
Φπρνζεξαπεπηψλ), χκβνπινο Φπρνζεξαπεπηήο Δλειίθσλ θαη Κιηληθφο Γηεπζπληήο ηεο Κιηληθήο
Πφξηκαλ (Ίδξπκα Tavistock and Portman NHS, Λνλδίλν), ζε θιηληθή εγθιεκαηνινγηθήο
ςπρνζεξαπείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. Γηδάζθεη, παξαδίδεη νκηιίεο θαη παξέρεη
εξγαζηαθή ζπκβνπιεπηηθή ζηε Μ. Βξεηαλία θαη ζην εμσηεξηθφ. Γηαηεξεί ηδησηηθφ ηαηξείν σο
ςπραλαιπηήο, ςπραλαιπηηθφο ςπρνζεξαπεπηήο, εξγαζηαθφο ζχκβνπινο θαη θαζεγεηήο.
αθειιαξφπνπινο Παλαγηψηεο
Φπραλαιπηήο, Πξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο θαη Φπρηθήο Τγείαο
Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο θαη Παηδνςπρηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, η. Πξφεδξνο ηεο
Διιεληθήο Δηαηξείαο Φπραλαιπηηθήο Φπρνζεξαπείαο, κέινο Γαιιηθήο Φπραλαιπηηθήο Έλσζεο,
επίηηκν κέινο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κιαζηθήο Φπραλάιπζεο
ηαπξηαλνχ-Υαιίδα Ξαλζή
Αλαιχηξηα Οηθνγέλεηαο θαη Οκάδαο, Φπρνζεξαπεχηξηα, Κιηληθφο Φπρνιφγνο, εθπαηδεπφκελν
κέινο Ηλζηηηνχηνπ Κιαζηθήο Φπραλάιπζεο
Stramer Ricardo
Φπραλαιπηήο, Φπραλαιπηηθφο Φπρνζεξαπεπηήο, κέινο ηεο Γηεζλνχο Φπραλαιπηηθήο Έλσζεο
(IPA), πιήξεο κέινο ηεο Βξεηαληθήο Φπραλαιπηηθήο Έλσζεο (BPA), πιήξεο κέινο ηεο
Βξεηαληθήο Έλσζεο Φπρνζεξαπεπηψλ, κέινο ηεο Βξεηαληθήο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο (BPS),
η.χκβνπινο Κιηληθήο Φπρνινγίαο ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ηεο Μ. Βξεηαλίαο.
ηεθαλνπδάθεο Δκκαλνπήι
Φπραλαιπηήο, Φπρνζεξαπεπηήο, Κιηληθφο Φπρνιφγνο, Πξφζεδξν κέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο
Φπραλαιπηηθήο Φπρνζεξαπείαο
Σζηιηβίγθνπ Μαξία
Φπραλαιχηξηα, Φπρνζεξαπεχηξηα, Κιηληθφο Φπρνιφγνο, εθπαηδεπηήο (κεηαβαηηθή δηάηαμε)
Ηλζηηηνχηνπ Κιαζηθήο Φπραλάιπζεο, η. πλεξγάηεο ηεο Δηαηξείαο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο θαη
Φπρηθήο Τγείαο
Σζψιεο Κσλζηαληίλνο
Φπραλαιπηήο, Φπρνζεξαπεπηήο, Φπρίαηξνο, Παηδνςπρίαηξνο, Γηδάθησξ ηεο Ηαηξηθήο,
η.Δπηκειεηήο Ννζ/κεηνπ Παίδσλ «Αγία νθία» θαη Παηδνςπρηαηξηθνχ Ννζ/κεηνπ Αηηηθήο,
η.Καζεγεηήο Σερλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Αζελψλ, ηδξπηηθφ κέινο θαη εθπαηδεπηήο Ηλζηηηνχηνπ
Κιαζηθήο Φπραλάιπζεο
Υξφλε Γηνλπζία
Ννζειεχηξηα Φπρηθήο Τγείαο, Δθπαηδεπφκελν κέινο Ηλζηηηνχηνπ Κιαζηθήο Φπραλάιπζεο

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ
ΟΜΗΛΗΔ (δηάξθεηα παξνπζηάζεσλ 40΄)
Archer Simon
Νηξνπή, ακθηβνιία θαη ζχγρπζε θαηά ηελ πζηεξία
Γσπαράθε Δσηστία
Σν λαξθηζζηζηηθφ πιήγκα θαη ε πξνθιεζείζα εμ’ απηνχ ιαλζάλνπζα νκνθπινθηιία
εθθξαδφκελε ζηε κεηαβίβαζε θαη νη ηξαγηθέο ηνπ ζπλέπεηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα
Γεηδώρηδες Αλδρέας
Ζ κεηαβηβαζηηθή παξάκεηξνο ζηελ παξζελία ζε έλα πιαίζην ςπραλαγθαζηηθήο λεχξσζεο
Γεκόποσιος Βαζίιεηος
Οη ςπρηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπληζηνχλ ην πέξαζκα απφ ηελ ακθηζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά
ζηελ ςπρηθή ακθηζεμνπαιηθφηεηα
Μαούηζος Βαζίιεηος
Πξνο ηη ην εμ?
Morgan David
Καηαζηξέθνληαο ηελ επίγλσζε ηεο αλάγθεο γηα αγάπε: Ζ δηαζηξνθηθή, εζηζηηθή θαη
εξσηηθή κεηαβίβαζε εληφο ηεο αλαιπηηθήο ζρέζεο
Ruszczynski Stanley (Dr)
Ζ θιηληθή επαθή κε ηε δηαζηξνθή: Ζ επ’ απηήο επίδξαζε ζηνλ θιηληθφ ηαηξφ θαη ζην
πιαίζην
Stramer Ricardo (Dr)
θεπηφκελνη εθ λένπ επί ηεο ζεξαπείαο δηά αγάπεο: Ζ ζεμνπαιηθφηεηα απφ ηελ νπηηθή ηεο
Κιατληθήο ζεψξεζεο
Σζηιηβίγθοσ Μαρία
εμνπαιηθή ηθαλφηεηα, κηα ηζηνξία επέλδπζεο αληηθεηκέλνπ
Σζώιες Κωλ/λος
Ζ ςπρνζσκαηηθή ζπγθπξία ζε ζπλάξηεζε κε ηε θαληαζίσζε ηνπ επλνπρηζκνχ ζηε γπλαίθα:
θιηληθή παξνπζίαζε

ΣΡΟΓΓΤΛΔ ΣΡΑΠΔΕΔ (δηάξθεηα παξνπζηάζεσλ 35΄)
Baker Francis
Δξσηηθή κεηαβίβαζε θαη αληηκεηαβίβαζε ζε αζζελή κε νξηαθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο
Βούιγαρε Μαρία Αζελά
Οη ςπρνζπγθξνχζεηο ζε έλαλ αζζελή κε ηξαλζβεζηηζκφ
Γεωργηάδε Δηρήλε
Πεξί ηνπ Γπλαηθείνπ Μαδνρηζκνχ: Ηζηνξίεο γπλαηθψλ θαη ην δειεηεξηαζκέλν κήιν
Δκκαλοσειίδες Κωλ/λος
Ζ δηαζηξνθή θαη ην ηξαχκα
Θεοδωρίδες Ηωάλλες
Σν καθξηλφ ηαμίδη απφ ηελ θιεηηνξίδα ζηνλ θφιπν
McNeilly Gerry
Θεξαπεπηηθή αγάπε – κηα αλαγθαία ζχγθιηζε
ηεθαλοσδάθες Δκκαλοσήι
Δθθάλζεηο ηνπ θεηηρηζκνχ ζηε γπλαηθεία ζεμνπαιηθφηεηα

ΟΜΑΓΔ ΤΕΖΣΖΖ/ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ (δηάξθεηα παξνπζηάζεσλ 15΄)
Αργσρίοσ Λοσθάς
Ζ πεξίπησζε ξέκπεξ θαη ν θχξηνο Παλαγηψηεο
Archer Simon
πδήηεζε επί εξγαζίαο ηνπ
Γοιεκάηες Μάρθειιος
Έλα ηδηαίηεξν παδι
Γεηδώρηδες Αληρέας
πδήηεζε επί εξγαζίαο ηνπ
Γεκόποσιος Βαζίιεηος
πδήηεζε επί εξγαζίαο ηνπ
Μαούηζος Βαζίιεηος
πδήηεζε επί ηεο εξγαζίαο ηνπ
Μελοπούιοσ Όιγα
Σν ζχλδξνκν ηεο λεθξήο κάλαο θαη πσο απηφ επεξεάδεη ηελ ςπρνζεμνπαιηθή εμέιημε ηνπ
αηφκνπ
McNeilly Gerry
πδήηεζε επί εξγαζίαο ηνπ
Morgan David
πδήηεζε επί εξγαζίαο ηνπ
Ρεγοπούιοσ Μσρηώ
Ζδνλνβιεςία θαη ζηλεκά: Ο θηλεκαηνγξάθνο σο δπλαηφηεηα κεηνπζίσζεο κηαο
δηαζηξνθηθήο δηαδηθαζίαο
Ruszczynski Stanley
πδήηεζε επί εξγαζίαο ηνπ
αθειιαρόποσιος Παλαγηώηες
Ζ εμνπαιηθφηεηα ςπρσζηθψλ αζζελψλ
ηασρηαλού-Υαιίδα Ξαλζή
Ζ παγθνζκηφηεηα ηεο νκνθπινθηιηθήο θάζεο ζηελ γπλαηθεία ζεμνπαιηθφηεηα θαη ε
νηδηπνδεηαθή ηεο εμέιημε
Stramer Ricardo
πδήηεζε επί εξγαζίαο ηνπ
Σζηιηβίγθοσ Μαρία
πδήηεζε επί ηεο εξγαζίαο ηεο
Σζώιες Κωλ/λος
πδήηεζε επί ηεο εξγαζίαο ηνπ
Υρόλε Γηολσζία
Ζ λαξθηζζηζηηθή παιηλδξφκεζε ηεο ιίκπηλην θαη ε δηαηαξαρή ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ζε
ελήιηθεο αζζελείο κε αίηεκα ζεξαπείαο απεμάξηεζεο απφ ην δηαδίθηπν

ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 26/4/2013
9:00-9:30

Πξνζέιεπζε – Έγγξαθεο

ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ
9:30-9:45
9:45-10:30
10:30-11:20

11:20-11:45

Πξνεδξεχσλ Αλδξέαο Γεηδψξηδεο
Opening - Welcome by Vassilis Maoutsos
Δηρήλε Γεωργηάδε (35΄) Πεξί ηνπ Γπλαηθείνπ Μαδνρηζκνύ: Ιζηνξίεο γπλαηθώλ θαη ην
δειεηεξηαζκέλν κήιν
Βαζίιεηος Γεκόποσιος (40΄) Οη ςπρηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπληζηνύλ ην πέξαζκα από
ηελ ακθηζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ ςπρηθή ακθηζεμνπαιηθόηεηα

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ ΓΗΑ ΚΑΦΔ
ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ

11:45-12:30
12:30-13:15
13:15-13:45
13:45-14:15
11:45-12:45

Πξνεδξεχσλ Αλδξέαο Γεηδψξηδεο
Μαρία Αζελά Βούιγαρε (35΄) Οη ςπρνζπγθξνύζεηο ζε έλαλ αζζελή κε
ηξαλζβεζηηζκό
Κωλ/λος Δκκαλοσειίδες (35΄) Η δηαζηξνθή θαη ην ηξαύκα (ζθέςεηο κε αθνξκή κηα
πεξίπησζε)
Όιγα Μελοπούιοσ (15΄) Τν ζύλδξνκν ηεο λεθξήο κάλαο θαη πσο απηό επεξεάδεη ηελ
ςπρνζεμνπαιηθή εμέιημε ηνπ αηόκνπ
Λοσθάς Αργσρίοσ (15΄) Η πεξίπησζε Σξέκπεξ θαη ν θύξηνο Παλαγηώηεο

ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΑΛΔΞΔΧΝ
Πξνεδξεχσλ Βαζίιεηνο Γεκφπνπινο
Δηρήλε Γεωργηάδε Σπδήηεζε επί ηεο εξγαζίαο ηεο
Βαζίιεηος Γεκόποσιος Σπδήηεζε επί ηεο εξγαζίαο ηνπ

14:15-15:45

ΔΛΑΦΡΤ ΓΔΤΜΑ
ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ

15:45-16:35
16:35-17:25

Πξνεδξεχσλ Βαζίιεηνο Μανχηζνο
Μαρία Σζηιηβίγθοσ (40΄) Σεμνπαιηθή ηθαλόηεηα, κηα ηζηνξία επέλδπζεο αληηθεηκέλνπ
Stanley Ruszczynski (40΄) Η θιηληθή επαθή κε ηε δηαζηξνθή: ε επ’ απηήο επίδξαζε
ζηνλ θιηληθό ηαηξό θαη ζην πιαίζην

17:25-17:45

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ ΓΗΑ ΚΑΦΔ
ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ

17:45-18:30
18:30-19:00

17:45-18:45

Πξνεδξεχσλ Κσλζηαληίλνο Σζψιεο
Δκκαλοσήι ηεθαλοσδάθες (35΄) Δθθάλζεηο ηνπ θεηηρηζκνύ ζηε γπλαηθεία
ζεμνπαιηθόηεηα
Ξαλζή ηασρηαλού - Υαιίδα (15΄) Η παγθνζκηόηεηα ηεο νκνθπινθηιηθήο θάζεο ζηε
γπλαηθεία ζεμνπαιηθόηεηα θαη ε νηδηπνδεηαθή ηεο εμέιημε

ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΑΛΔΞΔΧΝ
Πξνεδξεχσλ Μαξία Σζηιηβίγθνπ
Μαρία Σζηιηβίγθοσ Σπδήηεζε επί ηεο εξγαζίαο ηεο
Stanley Ruszczynski Σπδήηεζε επί ηεο εξγαζίαο ηνπ

ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ (ζσλέτεηα)
ΑΒΒΑΣΟ 27/4/2013
9:00-9:30

Πξνζέιεπζε

ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ

10:20-11:10

Πξνεδξεχσλ Ricardo Stramer
Αλδρέας Γεηδώρηδες (40΄) Η κεηαβηβαζηηθή παξάκεηξνο ζηελ παξζελία ζε έλα
πιαίζην ςπραλαγθαζηηθήο λεύξσζεο
Simon Archer (40΄) Νηξνπή, Ακθηβνιία θαη Σύγρπζε θαηά ηελ Υζηεξία

11:10-11:30

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ ΓΗΑ ΚΑΦΔ

9:30-10:20

ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ
11:30-12:15
12:15-12:45

12:45-13:30

11:30-12:30

Πξνεδξεχσλ Άιθεο ηψδηνο
Ηωάλλες Θεοδωρίδες (35΄) Τν καθξηλό ηαμίδη από ηελ θιεηηνξίδα ζηνλ θόιπν
Γηολσζία Υρόλε (15΄) Η λαξθηζζηζηηθή παιηλδξόκεζε ηεο ιίκπηλην θαη ε δηαηαξαρή
ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο ζε ελήιηθεο αζζελείο κε αίηεκα ζεξαπείαο απεμάξηεζεο από ην
δηαδίθηπν
Francis Baker (35΄) Δξσηηθή κεηαβίβαζε θαη αληηκεηαβίβαζε ζε αζζελή κε νξηαθή
δηαηαξαρή πξνζσπηθόηεηαο

ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΑΛΔΞΔΧΝ
Πξνεδξεχσλ Simon Archer
Αλδρέας Γεηδώρηδες Σπδήηεζε επί ηεο εξγαζίαο ηνπ
Simon Archer Σπδήηεζε επί ηεο εξγαζίαο ηνπ

13:30-15:00

ΔΛΑΦΡΤ ΓΔΤΜΑ
ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ

15:50-16:40

Πξνεδξεχσλ Βαζίιεηνο Γεκφπνπινο
David Morgan (40΄) Καηαζηξέθνληαο ηελ επίγλσζε ηεο αλάγθεο γηα αγάπε: Η
δηαζηξνθηθή, εζηζηηθή θαη εξσηηθή κεηαβίβαζε εληόο ηεο αλαιπηηθήο ζρέζεο
Βαζίιεηος Μαούηζος (40΄) Πξνο ηη ην ζεμ?

16:40-17:00

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ ΓΗΑ ΚΑΦΔ

15:00-15:50

ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ
17:00-17:50

17:50-18:35
18:35-19:05
17:00-18:00

Πξνεδξεχσλ Stanley Ruszczynski
Δσηστία Γσπαράθε (40΄) Τν λαξθηζζηζηηθό πιήγκα θαη ε πξνθιεζείζα εμ’ απηνύ
ιαλζάλνπζα νκνθπινθηιία εθθξαδόκελε ζηε κεηαβίβαζε θαη νη ηξαγηθέο ηνπ ζπλέπεηεο
ζηελ θαζεκεξηλόηεηα
Gerry McNeilly (35΄) Θεξαπεπηηθή αγάπε – κηα αλαγθαία ζύγθιηζε
Μάρθειιος Γοιεκάηες (15΄) Έλα ηδηαίηεξν παδι

ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΑΛΔΞΔΧΝ
Πξνεδξεχσλ David Morgan
David Morgan Σπδήηεζε επί ηεο εξγαζίαο ηνπ
Βαζίιεηος Μαούηζος Σπδήηεζε επί ηεο εξγαζίαο ηνπ

ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ (ζσλέτεηα)
ΚΤΡΗΑΚΖ 28/4/2013
9:00-9:30

Πξνζέιεπζε

ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ

10:50-11:10

Πξνεδξεχσλ Μαξία Αζελά Βνχιγαξε
Μσρηώ Ρεγοπούιοσ (15΄) Ηδνλνβιεςία θαη ζηλεκά: Ο θηλεκαηνγξάθνο σο
δπλαηόηεηα κεηνπζίσζεο κηαο δηαζηξνθηθήο δηαδηθαζίαο
Κωλζηαληίλος Σζώιες (40΄) Η ςπρνζσκαηηθή ζπγθπξία ζε ζπλάξηεζε κε ηε
θαληαζίσζε ηνπ επλνπρηζκνύ ζηε γπλαίθα: θιηληθή παξνπζίαζε
Παλαγηώηες αθειιαρόποσιος (15΄) Η ζεμνπαιηθόηεηα ςπρσζηθώλ αζζελώλ

11:10-11:30

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ ΓΗΑ ΚΑΦΔ

9:30-10:00
10:00-10:50

ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ
11:30-12:20

Πξνεδξεχσλ Αλδξέαο Γεηδψξηδεο
Ricardo Stramer (40΄) Σθεπηόκελνη εθ λένπ επί ηεο ζεξαπείαο δηά αγάπεο: Η
ζεμνπαιηθόηεηα από ηελ νπηηθή ηεο Κιατληθήο ζεώξεζεο

12:20-14:20

ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΑΛΔΞΔΧΝ
Πξνεδξεχσλ Βαζίιεηνο Μανχηζνο
Ricardo Stramer Σπδήηεζε επί ηεο εξγαζίαο ηνπ
Κωλζηαληίλος Σζώιες Σπδήηεζε επί ηεο εξγαζίαο ηνπ
Δσηστία Γσπαράθε Σπδήηεζε επί ηεο εξγαζίαο ηεο
Gerry McNeilly Σπδήηεζε επί ηεο εξγαζίαο ηνπ

14:20-14:30

ΚΛΔΗΗΜΟ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΊΔΡΤΜΑ ΕΤΓΕΝΙΔΟΤ
Πρόςβαςθ με ςυγκοινωνία: Το επιβατικό κοινό μπορεί να εξυπθρετθκεί από τα εξισ λεωφορεία:
Β2, 550, Ε22 (ςτάςθ Ωνάςειο), Α2 (ςτάςθ Ιάςωνοσ), 126 (ςτάςθ Τράπεηα)
Όλα τα παραπάνω λεωφορεία μπορεί καποιοσ να τα πάρει και από το ςτακμό του Μετρό ΣυγγροφΦιξ.
Προςβαςθ για ΑΜΕΑ
Ο χώροσ είναι προςβάςιμοσ για α άτομα με κινθτικι αναπθρία (είςοδοσ από Πεντζλθσ 11).
Σε όλουσ τουσ ορόφουσ των κτιριακών εγκαταςτάςεων του Ιδρφματοσ είναι εφικτι θ μετακίνθςθ χρθςτών
αναπθρικοφ αμαξιδίου.

Παρατίκεται ενδεικτικά χάρτθσ με τθ διαδρομι Σφνταγμα – Ίδρυμα Ευγενίδου

