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Ι. Η ∆Φ και η Σχολή της
Η ∆Φ, Οµοσπονδία των Εταιρειών των Φόρουµ του Λακανικού Πεδίου
δηµιουργεί την Σχολή της.
ΙΙ. Ονοµασία
Η Σχολή θα ονοµασθεί: Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουµ του Λακανικού
Πεδίου ( Σ.Ψ.Φ. Λ.Π.). Παντού όπου υπάρχουν µηχανισµοί της Σχολής, η
επονοµασία του συνόλου Φόρουµ-Σχολή γίνεται: Σχολή Ψυχανάλυσης των
Φόρουµ του Λακανικού Πεδίου (ΣΨΦΛΠ) της Χ. ( Πχ. Σχολή Ψυχανάλυσης
των Φόρουµ του Λακανικού Πεδίου της Γαλλίας, ήτοι ΣΨΛΠ-Γαλλία).
ΙΙΙ. Τα ιδρυτικά κείµενα
Οι λειτουργίες της Σχολής έχουν ορισθεί από τα ιδρυτικά κείµενα του Ζακ
Λακάν:
Η ιδρυτική Πράξη της Φροϋδικής Σχολής Παρισιού το 1964, η Πρόταση της
9ης Οκτωβρίου 1967 για Τον ψυχαναλυτή της Σχολής, ο λόγος στην
φροϋδική Σχολή του Παρισιού που έγινε το 1967 και δηµοσιεύθηκε το
1970, το Ιταλικό Σηµείωµα του 1973, καθώς επίσης και τα κείµενα του
1980 πάνω και γύρω από την διάλυση.
IV. Οι λειτουργίες της Σχολής
Η Σχολή έχει ως λειτουργίες:
1.να υποστηρίξει «την αυθεντική εµπειρία» στην οποία συνίσταται µια
ψυχανάλυση και να επιτρέψει την διαµόρφωση των αναλυτών.
2.να αποδίδει την εγγύηση αυτής της διαµόρφωσης µέσω του µηχανισµού
του περάσµατος και την έγκρισή της [[agrément] για τους αναλυτές «που
έχουν δώσει τις αποδείξεις τους»
3.να υποστηρίξει «την ηθική της ψυχανάλυσης που είναι η πράξης της
θεωρίας της» (Ζακ Λακάν).
V. Το καθεστώς της Σχολής
Η Σχολή δεν είναι µια νοµική εταιρεία, έχει νοµικό καθεστώς µέσω των
εταιρειών των Φόρουµ, στα οποία λειτουργεί. ∆εν έχει εποµένως εταιρική
διεύθυνση, αλλά αρχές διεθνών και τοπικών λειτουργιών, προσαρµοσµένες
στους σκοπούς της. Σε κάθε τόπο, τα καταστατικά των νοµικών εταιρειών
των Φόρουµ αναφέρουν την σύνδεσή τους µε την ∆Φ, την ύπαρξη της
Σχολής Ψυχανάλυσης, τους στόχους της, καθώς επίσης και τους
µηχανισµούς τοπικής λειτουργίας, ή ελλείψει αυτών, των µηχανισµών
Σχολής στους οποίους το Φόρουµ είναι συνδεδεµένο.
VI. Τα µέλη
1.Εκείνοι που θέλουν να εισαχθούν στην Σχολή υποβάλλουν το αίτηµά
τους σε µια επιτροπή υποδοχής και εγγράφονται στην εταιρεία της ∆Φ
όπου αυτή η επιτροπή λειτουργεί.
2.Οι αποδοχές των µελών της Σχολής εκφέρονται από την επιτροπή
υποδοχής κυρίως, σε σχέση µε την ενεργή συµµετοχή στις δραστηριότητες
της Σχολής και στην «εµπειρία της Σχολής» µέσα σ’ ένα καρτέλ.
VII. Τρόπος υποδοχής

Τα µέλη της Σχολής γίνονται δεκτά από µια Επιτροπή υποδοχής τοπική
προερχόµςνη από µια εθνική Εταιρεία ενός Φόρουµ ή µιας οµαδοποίησης
Φόρουµ που φέρουν τουλάχιστον 30 µέλη της Σχολής.
VIII. Οι τίτλοι
Η Σχολή εγγυάται τους αναλυτές οι οποίοι προέρχονται από την
εκπαίδευση της µε τους δύο τίτλους Αναλυτής Σχολής ΑΣ και του Αναλυτή
Μέλους Σχολής ΑΜΣ όπως ορίζονται στην Πρόταση της 9 Οκτωβρίου 1967
για τον ψυχαναλυτή της Σχολής.
ΙΧ. Η εγγύηση
∆ίδεται σε διεθνές επίπεδο από το ∆ιεθνές Κολέγιο της Εγγύησης
1)Ορισµός και λειτουργίες
α) Το ∆ιεθνές Κολέγιο Εγγύησης αποτελείται από 16 µέλη, εκλεγµένα
τοπικά σε κάθε µηχανισµό, κατόπιν υποψηφιότητας, για δύο χρόνια και
από όλα τα µέλη Σχολής του µηχανισµού εφόσον είναι ενήµερες οι
συνδροµές τους(Φόρουµ, ∆Φ και Σχολή) για το έτος που διανύεται καθώς
και το προηγούµενο.
β) Οι ΑΣ ονοµάζονται για µια διάρκεια τριών ετών από το ένα από τα
καρτέλ του περάσµατος. Αυτά τα καρτέλ είναι πολυεθνικά και συντίθενται
για δύο χρόνια στο εσωτερικό του διεθνούς Κολεγίου της Εγγύησης
ανάλογα µε τις προϋποθέσεις που θα ορισθούν από το κολέγιο και θα
εγγραφούν µέσα στον εσωτερικό κανονισµό του.
γ) Ο τίτλος του ΑΜΣ αποδίδεται, κατόπιν τοπικής πρότασης, από µια
επιτροπή Έγκρισης 7 µελών το πολύ, 5 το λιγότερο, επιλεγµένα από το
∆ιεθνές Κολέγιο της εγγύησης εσωτερικά.
Οι τοπικές επιτροπές µπορούν να δεχθούν η να ζητήσουν προτάσεις από
µέρους των ΑΜΣ.
2)Εκλογή του ∆ιεθνούς Κολεγίου της Εγγύησης
α) Τα 16 µέλη του Κολεγίου εκλέγονται τοπικά σε κάθε µηχανισµό από τα
µέλη του µηχανισµού Σχολής στον οποίο ανήκουν, µε ενήµερες τις
συνδροµές τους (Φόρουµ, ∆Φ και Σχολής ) για το έτος που διανύεται
καθώς και το προηγούµενο.
Εκλέγουµε τοπικά 10 µέλη για την Γαλλία και τα συνδεδεµένα Φόρουµ, 3
για την Ισπανία και
3 για την Βραζιλία και την Λατινική Αµερική.
Εκλεγµένοι υποψήφιοι σε κάθε λίστα είναι εκείνοι που έχουν λάβει τις
περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοδυναµίας µεταξύ δύο υποψηφίων,
γίνεται κλήρωση.
β) Οι εκλέξιµοι: είναι εκλέξιµοι, οι ΑΣ, οι ΑΜΣ, οι περάτες.
3)Το Κολέγιο επιλέγει στο εσωτερικό του, για κάθε διάρκεια του Κολεγίου,
δύο γραµµατείς, που έχουν την ευθύνη να καταγράφουν τα αιτήµατα για
πέρασµα, τις προτάσεις που δέχονται από τους ΑΜΣ και τις ληφθείσες
αποφάσεις από τα καρτέλ του περάσµατος και την επιτροπή έγκρισης.
Συντάσσει τον εσωτερικό του κανονισµό.
• Συµπόσιο του περάσµατος
Ένα συµπόσιο για το πέρασµα θα συγκεντρώνει κάθε τέσσερα χρόνια κατά
την διάρκεια µιας ∆ιεθνούς Συνάντησης, όλα τα µέλη των δύο τελευταίων
∆ιεθνών Κολεγίων Εγγύησης και των αντίστοιχων γραµµατειών
περάσµατος. Το πρώτο συµπόσιο θα πραγµατοποιηθεί κατά την διάρκεια
της ∆ιεθνούς Συνάντησης το 2010.
Χ. Η επιστηµική αρχή
• Σύνθεση:

Η επιστηµική διάσταση της Σχολής υποστηρίζεται από ένα Κολέγιο
Εµψύχωσης και Προσανατολισµού της Σχολής (ΚΕΠΣ)
Το Κολέγιο αυτό αποτελείται από τέσσερα πρόσωπα, τους δύο γραµµατείς
του ∆ιεθνούς Κολεγίου Εγγύησης, συν δύο άλλα άτοµα που επιλέγουν οι
ίδιοι από τα µέλη τέσσερεις του ∆ΚΕ τα οποία ανήκουν σε µια άλλη ζώνη
από την δική τους. Σ’ αυτούς τους τέσσερεις θα πρέπει να συνδεθεί ένα
µέλος επιλεγµένο από κάθε µηχανισµό Σχολής και που έχει την ευθύνη να
διασφαλίζει την σύνδεση και την συνεργασία µε το ΚΕΠΣ για τις µέλλουσες
δραστηριότητες.
• Λειτουργίες
Αυτό το Κολέγιο έχει ως αποστολή την συζήτηση για Σχολή στο διεθνές
επίπεδο. Αυτό το Κολέγιο έχει την ευθύνη να συντονίζει τις δραστηριότητες
και/ή τις θεµατικές Σεµιναρίων Σχολής, να τις εισάγει εκεί όπου δεν
υπάρχουν ακόµη, να προβλέπει Ηµερίδες, εν ολίγοις, να υπάρχει η εργασία
Σχολής σε διεθνές επίπεδο.
Πραγµατοποιεί ηλεκτρονικά το διεθνές ∆ελτίο της Σχολής, επονοµαζόµενο
Wunsch. Τούτο έχει ως σκοπό την παρουσίαση της ατζέντας των
δραστηριοτήτων Σχολής αλλά κυρίως την τακτική διανοµή των εργασιών
που παράγονται στα σεµινάρια Σχολής.
Ο τόµος προετοιµασίας για την ∆ιεθνή Συνάντηση θα αντικατασταθεί από
τα Προκαταρκτικά στο θέµα για την ∆ Σ των οποίων η διανοµή θα γίνεται
ηλεκτρονικά κατά την διάρκεια των δύο προηγούµενων ετών από την
Συνάντηση, από την οµάδα οργάνωσης της Συνάντησης.
Συνδράµει στην επιλογή του θέµατος των Συναντήσεων σε διαβούλευση µε
το Κολέγιο Αντιπροσώπων των Φόρουν και του Κ∆Ε.
ΧΙ. Η συνέλευση της Σχολής
Η Συνέλευση γίνεται επ’ ευκαιρία των διεθνών Συναντήσεων της Σχολής.
Όλα τα µέλη της Σχολής µπορούν να συµµετάσχουν, αλλά ψηφίζουν µόνο
τα µέλη των διεθνών Κολεγίων ( ΚΕ∆, ΚΕΠΣ, ΚΑ∆Φ, ΚΕ, Ι∆∆) που είναι
µέλη Σχολής.
Εάν µέσα σ’ ένα Φόρουµ ή σε ένα Πόλο, δεν υπάρχει εκπρόσωπος µέλος
Σχολής, αυτό το Φόρουµ ή αυτός ο πόλος µπορεί να ορίσει ένα µέλος της
Σχολής για να το αντιπροσωπεύσει στην συνέλευση αυτών που ψηφίζουν.
Η Συνέλευση αποφαίνεται πάνω στις αναφορές του ∆ΚΕ και του ΚΕΠΣ
πάνω στον οικονοµικό απολογισµό της Σχολής (το ποσό και τη διαχείρηση
των διεθνών συνδροµών της Σχολής κυρίως), παίρνει όλες τις αποφάσεις
που απαιτούνται από τις διεθνείς Συναντήσεις Σχολής και από την γενική
πολιτική Σχολής.
ΧΙΙ. Οι αρχές της λειτουργίας Σχολής στο τοπικό επίπεδο
Οι εργασίες που αντιστοιχούν στις λειτουργίες Σχολής –Επιτροπή υποδοχής
µελών, Γραµµατεία για το πέρασµα ( υποδοχή αιτηµάτων για το πέρασµα,
δηµιουργία της λίστας των περάτων), Επιτροπή προτάσεων για ΑΜΣ και
επιστηµική Αρχή για την εργασία των καρτέλ και την εµψύχωση της
εργασίας για την θεωρία- οφείλουν να διασφαλίζονται σε κάθε τόπο από
τους µηχανισµούς ad hoc.
Οι προϋποθέσεις υποδοχής των µελών από την Επιτροπή υποδοχής έχουν
καθορισθεί στο σηµείο VI της παρούσας πρότασης.

Όσον αφορά την Επιτροπή εγγύησης ( Γραµµατεία για το πέρασµα και
Επιτροπή για προτάσεις για ΑΜΣ) και την επιστηµική Αρχή, οι µηχανισµοί
θα ορισθούν σε κάθε τόπο ανάλογα µε τα δεδοµένα του τόπου,
λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν µπορούν να εφαρµοσθούν παρά µόνο σε µια
κοινότητα τουλάχιστον 50 ατόµων µελών Σχολής για τους µηχανισµούς
εγγύησης και 30 ατόµων Σχολής για τους επιστηµικούς µηχανισµούς.
Εάν αυτό το quota δεν έχει συµπληρωθεί αρκετά φόρουµ µπορούν να
συνεργασθούν για να λειτουργήσουν τις δοµές Σχολής και τα
αποµονωµένα φόρουµ µπορούν να επιλέξουν να συνδεθούν µε µια ζώνη
αναφοράς.
Εξ άλλου οι εκπρόσωποι των ∆Φ που είναι µέλη της Σχολής επαγρυπνούν
ώστε η παρουσία της Σχολής να είναι ουσιαστική τοπικά, µέσω σεµιναρίων
ή άλλων δραστηριοτήτων Σχολής κατάλληλα για την τοπική κατάσταση.
Μέσα στις πόλεις όπου υπάρχουν ήδη επιτροπές Σχολής, µπορούν (οι
εκπρόσωποι) να συνδεθούν µ’ αυτές για να µπορέσουν να λειτουργήσουν
αυτές τις δραστηριότητες Σχολής. Σ’ όσες δεν υπάρχουν επιτροπές Σχολής,
αναλαµβάνουν να τις υποστηρίξουν. Οι συνθήκες όντας πολύ διαφορετικές
ανάλογα µε τους τόπους, οι τρόποι θα πρέπει να διευκρινισθούν κατόπιν
συζητήσεως και συµφωνίας µε τα µέλη των διεθνών Κολεγίων της ζώνης
στην οποία αναφέρονται.
ΧΙΙΙ. Εναλλαγή και µη-επισυσώρευση των θέσεων
Όλες οι ευθύνες είναι εναλλασσόµενες, µη ανανεώσιµες άµεσα από τα ίδια
πρόσωπα και µη-επισυσώρευσιµες. Ίδιαίτερα, µπορεί κάποιος να έχει
συγχρόνως µια ευθύνη µέσα σε µια από τις διεθνείς Αρχές (Κ∆Ε, ΚΕΠΣ ή
∆Α∆) και µια λειτουργία ∆ιεύθυνσης µέσα στις Εταιρείες ή τοπικά Φόρουµ.
Επίσης δεν είναι καθόλου συµβατές µια ευθύνη στο Κολέγιο των
Αντιπροσώπων και µια ευθύνη στις διεθνείς Αρχές της Σχολής.
Σε περίπτωση που η αυστηρή εφαρµογή του κανόνα θα καταστήσει την
τοπική λειτουργία αδύνατη, το πρόβληµα θα µελετηθεί από µια επιτροπή
εκπροσώπων της ∆Φ σύµφωνα µε τους όρους που θα ρυθµισθούν από την
συνέλευση της ∆Φ.
ΧΙV. Ρητός όρος της περιοδικής αναθεώρησης
Η περιοδικότητα και οι όροι των µεταγενέστερων αναθεωρήσεων θα
ορισθούν κατά την διάρκεια της συνάντησης 2012.

