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Το θήλυ ως αντικείμενο προς διαστροφή.
Η Αγαύη ανάμεσα στον Διόνυσο και τον Πενθέα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗ ΤΩΝ (αλφαβητικά)
ÉLIANE ALLOUCH Ψυχαναλύτρια, μέλος της Société de Psychanalyse Freudienne,
διετέλεσε καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Cité − Paris XIII. Έχει γράψει:
Au seuil du figurable. Autisme, psychose infantiles et techniques du corps (1999),
Corps et psyché en psychanalyse. L’apport de l’autisme et des psychoses infantiles (2015), Psychoses infantiles et autismes. Vers une poétique du corps (2017).
Έχει επιμεληθεί τα συλλογικά έργα: Théorie et thérapie des états de psychose infantile (1999), La démesure narcissique (2004), École de la violence, violence des préadolescents (2007), Confiance et langage (2010), Altérité et psychopathologie
(2010), Passion amoureuse (2013).
ΓΙΩΡΓΗΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Γεννήθηκε στην Κρήτη. Σπούδασε κλασική φιλολογία
στην Αθήνα και στο King’s College του Λονδίνου. Η διατριβή του έχει θέμα το μύθο
του Ορέστη από τον Όμηρο έως τον Ευριπίδη. Υπηρέτησε ως καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει γράψει βιβλία και μελέτες για τον
Όμηρο, τους τραγικούς, την αρχαία ελληνική κριτική και το αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα. Έχει επίσης γράψει βιβλία και μελέτες για τους Δ. Σολωμό, Γ. Σεφέρη, Ο.
Ελύτη, Ν. Εγγονόπουλο, Γ. Ρίτσο κ.ά. Είναι ο επιμελητής των βιβλίων του Α. Εμπειρίκου. Έχει εκδώσει εννέα πεζογραφήματα και τέσσερις ποιητικές συλλογές. Βιβλία του
έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, εβραϊκά, κορεάτικα, σλοβένικα. Έχει τιμηθεί με το A Κρατικό Βραβείο πεζογραφίας και με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών.
MARIE DE GANDT Φοίτησε στην École Normale Supérieure και είναι υφηγήτρια κλασικών σπουδών και καθηγήτρια συγκριτικής λογοτεχνίας στο Παν/μιο BordeauxMontaigne. Οι εργασίες της αφορούν τις σχέσεις λογοτεχνίας και φιλοσοφίας, ιδιαίτερα τα λογοτεχνικά πρότυπα στα οποία βασίζονται οι φιλοσοφικές θεωρίες (από
τους ρομαντικούς −Schlegel, Hegel− μέχρι τους σύγχρονους φιλοσόφους
−Rancière, Butler). Οι τρέχουσες έρευνές της διασταυρώνουν τη μελέτη των αναπαραστάσεων του γυναικείου σώματος με την ιστορία των αναπαραστάσεων του
χρόνου.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Παιδοψυχίατρος και ψυχαναλυτής παιδιών, εφήβων
και ενηλίκων. Μέλος της Καναδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης, διδάσκων και πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας. Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία: Η τραγική ανάγνωση της Ιστορίας (2010), Ψυχικοί
δεσμοί, κοινωνικοί θεσμοί (2011), Για τον χαρακτήρα (2012), Δρόμοι της εφηβείας
(2015), Τα διαβατικά (2016), Τι λένε οι άνθρωποι στον δρόμο και τι ακούει ο ψυχαναλυτής (2017), Ψυχική σκηνή και αρχαίο δράμα (2017).

CLAIRE NANCY Ελληνίστρια. Εκπαιδευτικός, μεταφράστρια και δραματουργός,
έχει αφιερωθεί στο έργο του Ευριπίδη. Συμμετέχει συγγραφικά στο συλλογικό
έργο Η τραγωδία τότε και τώρα (2006). Δημοσίευσε πληθώρα άρθρων στη
Γαλλία και το εξωτερικό και το βιβλίο: Euripide et le parti des femmes (2016).
PATRICIA ROSSI Κλινική ψυχολόγος και ψυχαναλύτρια στη Μασσαλία. Μέλος
της Société de Psychanalyse Freudienne, διευθύνει δύο σεμινάρια: «Η θεραπεία
στη δοκιμασία του αρνητικού. Πρωτογενής ναρκισσισμός και αντιμεταβίβαση»
και «Το γονεϊκό ασυνείδητο στη διχοτόμηση». Οι πρώτες εργασίες της αφορού-

σαν την κλινική και την ψυχοπαθολογία της εγκυμοσύνης και της γονεϊκότητας,
και αργότερα στράφηκε στην κλινική του τραύματος και της θηλυκότητας. Μαζί
με τον Gérard Neyrand έγραψαν το Monoparentalité précaire et femme sujet
(2004) (Prix honorifique de la fondation Mustella).
SYLVIE SESÉ-LÉGER Ψυχαναλύτρια στο Παρίσι, μέλος της Société de Psychanalyse Freudienne (SPF), της οποίας διετέλεσε πρόεδρος. Υπήρξε μέλος της École
Freudienne de Paris και έλαβε τον τίτλο της «Αναλύτριας της Σχολής» το 1979.
Έργα της L’Autre féminin (2008) και Mémoire d’une passion (2012). Επιμελήθηκε

τα συλλογικά έργα Invention du féminin (από κοινού με τις Liliane Gherchanoc
και Dominique Guyomard, 2002) και Passion amoureuse (από κοινού με τις
Éliane Allouch, Liliane Gherchanoc και Dominique Guyomard, 2013). Με την
Éliane Allouch διευθύνει στο πλαίσιο της SPF το σεμινάριο «Το θήλυ από τον
Φρόυντ ως τις μέρες μας». Μέλος της συντακτικής επιτροπής της γαλλοπορτογαλικής επιθεώρησης «Sigila».
AGNÈS VERLET Ψυχαναλύτρια, μέλος της Société de Psychanalyse Freudienne
και συγγραφέας. Επίτιμη λέκτορας στη λογοτεχνία, είναι συγγραφέας πολυάριθ-

μων άρθρων για τη λογοτεχνία και την τέχνη, δοκιμίων και κριτικών. Είναι επίσης
πεζογράφος και δημοσίευσε πολλά μυθιστορήματα μεταξύ των οποίων Le bouclier d’Alexandre (2014).
ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ποιητής και μεταφραστής, παιδοψυχίατρος και ψυχαναλυτής, μέλος της Société de Psychanalyse Freudienne και της International
Winnicott Association, επιστημονικός υπεύθυνος της σειράς «Γραφές της ψυχανάλυσης» στις εκδόσεις Γαβριηλίδης. Έχει δημοσιεύσει δεκατέσσερα βιβλία ποίησης και δύο βιβλία ποιητικής, δύο νουβέλες και ένα παραμύθι για παιδιά. Μετέ-

φρασε Γάλλους ποιητές και Άγγλους ψυχαναλυτές. Τιμήθηκε από την Ακαδημία
Αθηνών για το σύνολο του έργου του και ονομάστηκε από τη Γαλλική Δημοκρατία «Ιππότης στην τάξη των Γραμμάτων και των Τεχνών».

Επόμενη εκδήλωση
10 Μαΐου 2018
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ – ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Πρόσφατες εκδόσεις
● ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΔΗΜΑΡΑ
Σειρά «Επιστημονικά συμπόσια», Αθήνα 2017
● ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σειρά «Επιστημονικά συμπόσια», Αθήνα 2016
● ΤΟΜΕΣ, ΡΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΕΙΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Σειρά «Επιστημονικά συμπόσια», Αθήνα 2016

Επ όμ ε ν ες ε κδ όσ εις
ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ●
ΜΙΜΗΣ ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ: ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ●
Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ●

Σημείωση: Κατά τις ημέρες διεξαγωγής του επιστημονικού συμποσίου «To θήλυ και οι
ανατρεπτικές όψεις του στην ελληνική αρχαιότητα» θα κυκλοφορεί και ο ομώνυμος
τόμος της Εταιρείας Σπουδών.

Η Εταιρεία Σπουδών χρησιμοποιεί χαρτί που παράγεται κατά 100% από ανακυκλωμένο
χαρτοπολτό, με απομελάνωση χωρίς λεύκανση και χωρίς ίχνη παραγόντων οπτικής
φωτεινότητας. Παράκληση: Φροντίστε να ανακυκλωθεί.

