ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛOΓΟ
Μονάδα Νευροψυχολογίας και παθολογίας του Λόγου
της Α΄ Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αμφιθέατρο «Κώστας Στεφανής»
Νοσοκομείο Αιγινήτειο, Βασ. Σοφίας 72-74, Μετρό Μέγαρο Μουσικής

Αγαπητοί Συζητητές του Σαββάτου,
Απνευστί και χωρίς ανάπαυλα συνεχίζουμε τον κύκλο Λόγος χωρίς λόγια
όπου προσεγγίζουμε όσα υπόκεινται και όσα περιβάλλουν τον Λόγο, με την
επόμενη Συζήτησή μας που ευρύνει το θέμα μας από τους θεμελιώδεις
εγκεφαλικούς μηχανισμούς και τη νευροψυχολογία των νοητικών λειτουργιών
που υπόκεινται του Λόγου, για τα οποία συζητήσαμε σε προηγούμενα Σάββατα,
στην κοινωνικοποίηση και την αναγνώριση των άλλων, ως προϋποθέσεις του
Λόγου, το αμέσως επόμενο

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου στις 11:00
με τον

Θανάση Καράβατο
Ομότιμο Καθηγητή Ψυχιατρικής
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης
και εκδότη (και ψυχή) του περιοδικού Σύναψις

με θέμα

Γλώσσα και Πράξη
Ως βιολογική ύπαρξη ο άνθρωπος χτίζει τον ψυχισμό του μέσα από τη συμβιωτική του
σχέση με τη μητέρα του κι, έπειτα, ανοίγεται στον ευρύ «ψυχολογικό» και τον ακόμα
ευρύτερο «κοινωνικό» χώρο. Αφετηρία, η πρώιμη ικανότητα μίμησης του νεογνού και η
δεικτικότητά του που θεμελιώνει την οντογένεση της ομιλίας του, εντάσσοντας
συνάμα στον χώρο των αναπαραστάσεών του την προοπτική του άλλου. Έτσι, η γνώση
του κόσμου δεν θα γίνει απλώς με την αισθητηριακή του «φωτογράφιση», αλλά με μια

πράξη πάνω σ’ αυτόν, εντός ενός δεδομένου κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου. Οι
αναπαραστάσεις του θα είναι κατ’ ουσία ΑναπαραΠράξεις. Αναγκαίες επομένως οι
διαδοχικές διαδρομές μας από τη σημειωτική του Peirce και την αναπτυξιακή
ψυχολογία, στην οργανικότητα του σώματος και τις ασύνειδες εκδηλώσεις του
ψυχισμού, και από το κοινωνιολογικό πλαίσιό τους στις σύγχρονες νευροψυχολογικές
γνώσεις – ιδίως μετά την ανακάλυψη του συστήματος των κατοπτρικών νευρώνων που
φωτίζουν την οντογένεση της ομιλίας και προτείνουν ενδιαφέρουσες υποθέσεις για τη
φυλογένεση του λόγου – για τις οποίες έγινε ήδη επαρκής λόγος σε προηγούμενες
συζητήσεις.

Saturday, February 15, 2020 – 11am

Language and Action
a discussion with
Athanase Karavatos
Professor Emeritus
Aristotelian University of Thessaloniki
and editor of the Synapsis review

Το γενικό πρόγραμμα του κύκλου τις αμέσως επόμενες ημέρες
Γιάννης Ευδοκιμίδης και Κώστας Πόταγας
(και για τις πληροφορίες: Κώστας Πόταγας, 6974 833959)

