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Το Σωματείο 

 
« Φίλοι του Διεθνούς Ψυχαναλυτικού Συμποσίου Δελφών» 

 
με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο 

 
9ο Διεθνές Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο Δελφών 

 
που θα πραγματοποιηθεί 

 
από 25 έως 28 Αυγούστου 2022 

 
στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών 

 
Το θέμα του Συμποσίου είναι:  

Ο Ξένος 
 

Τα τελευταία περίπου 40 χρόνια το Διεθνές Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο Δελφών έχει 
αναγνωριστεί διεθνώς, στον ψυχαναλυτικό κόσμο, ως μία επιστημονική εκδήλωση κύρους, 

με ουσιαστική συμβολή στη διερεύνηση ψυχολογικών και κοινωνικών προβληματισμών 
από αντιπροσωπευτικούς μελετητές της σύγχρονης ψυχαναλυτικής σκέψης και του 

αρχαίου ελληνικού πνεύματος. 
 

Στο Συμπόσιο συμμετέχουν ψυχαναλυτές και άνθρωποι των γραμμάτων με διεθνή 
αναγνώριση.  

Σας περιμένουμε να εργαστούμε μαζί και να διευρύνουμε το Δελφικό «Γνώθι  
σαυτόν» για τους αναλυομένους και τους αναλυτές. 

 
Τα Συμπόσια που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν είναι: 

 
1ο Συμπόσιο ( 1984), θέμα: Ο Προσωπικός Μύθος 

2ο Συμπόσιο ( 1988), θέμα: Το Μητρικό Στοιχείο στην Ψυχανάλυση 
3ο Συμπόσιο ( 1992), θέμα: Αρχαία Ελληνική Τραγωδία 

4ο Συμπόσιο ( 1996), θέμα: Σεξουαλικός Προσανατολισμός και Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα 
5ο Συμπόσιο ( 2000), θέμα: Η Αυτογνωσία Πριν και Μετά τον Φρόιντ 

6ο Συμπόσιο ( 2004), θέμα: Ψυχανάλυση και το Σώμα του Ανθρώπου:  
Πέρα από το Σωματοψυχικό Δυϊσμό 

7ο Συμπόσιο ( 2008), θέμα: Ψυχανάλυση και Ιδεολογίες 
8ο Συμπόσιο (2013), θέμα: Ο Πατέρας 

 
  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 
 
Η λέξη Ξένος στην αρχαία ελληνική σημαίνει ο προερχόμενος απ’ έξω, ο άλλος, ή ο επισκέπτης. Η έννοια 
αυτή ήταν ανέκαθεν αμφίσημη, εξαρτώμενη από τα εκάστοτε συμφραζόμενα στα οποία χρησιμοποιείτο. 
Έτσι, θα μπορούσε να υπονοεί είτε εχθρότητα ή απειλή, είτε φιλία και φιλοξενία προς έναν επισκέπτη ή τον 
προερχόμενο από αλλού. 
 
Όσον αφορά την έννοια του ξένου στην ψυχαναλυτική βιβλιογραφία, μερικά μόνο παραδείγματα ίσως 
αρκούν για να δείξουν την πολλαπλότητα των νοημάτων της. 
 
Η έννοια του ξένου ήταν θεμελιώδους σημασίας στη σκέψη του Freud από την αρχή του έργου του. Όταν 
για παράδειγμα, μιλά για το ναρκισσιστικό πλήγμα που επέφερε η ψυχανάλυση στον άνθρωπο γραφεί ότι 
«….ο άνθρωπος δεν είναι καν αφεντικό μέσα στο ίδιο του το σπίτι (αλλά) αναγκάζεται να ικανοποιείται από 
μερικά μόνο υπολείμματα πληροφοριών για τα όσα συμβαίνουν ασυνείδητα στο νου του» (Freud 1917). 
Έτσι, ο άνθρωπος παραμένει ένας ξένος ως προς τον ίδιο του τον εαυτό. 
 
Όταν ασχολείται πάλι με την έννοια του ξένου στο κείμενο για το «Ανοίκειο» (The ‘Uncanny’ ή Das 
Unheimilich, Freud 1919), εκεί το ανοίκειο φαίνεται τρομακτικό εφόσον «δεν είναι ήδη γνωστό ή γνώριμο». 
Αλλά επειδή ό,τι είναι άγνωστο δεν είναι οπωσδήποτε και τρομακτικό, κάτι θα πρέπει να έχει προστεθεί για 
να προκαλέσει φόβο: η επιστροφή του απωθημένου; η επιστροφή αρχαϊκών ανιμιστικών σκέψεων; το άγχος 
ευνουχισμού ή ο φόβος του φθόνου των άλλων και το «κακό μάτι»; Ας σημειωθεί ότι, όταν ο Freud 
στρέφεται και σε άλλες γλώσσες για να προσεγγίσει την έννοια του unheimilich, βασίζεται στις μεταφράσεις 
του T. Reik όπου μεταξύ άλλων ο όρος μεταφράζεται ως Ξένος από την ελληνική. 
 
Μια από τις σημαντικές προσφορές του Freud ήταν η επισήμανση ότι οι ψυχικά πάσχοντες δεν είναι τόσο 
ξένοι σε σχέση με εμάς τους θεωρούμενους φυσιολογικούς αλλά ότι μοιραζόμαστε τους ίδιους ψυχικούς 
μηχανισμούς, αν και σε διαφορετικό βαθμό. Εδώ, η απώθηση καθιστά το ξένο και τις ανοίκειες σκέψεις 
εξόριστες στο χώρο του ασυνειδήτου, oπότε και η επιστροφή τους αντιπροσωπεύει την επιστροφή ενός 
ξένου, διχοτομημένου, μη επαρκώς αναπαρασταθέντος εαυτού.  
 
Για την Klein, η έννοια της διχοτόμησης δημιουργούσε ψυχικό περιεχόμενο το οποίο υπόκειται σε 
αποκλεισμό μέσω προβολής στον έξω κόσμο και στον άλλον όπου τελικά μετατρεπόταν σε κάτι ξένο. 
Αργότερα, θα συνδέσει την έννοια του φθόνου με την επιθυμία αφανισμού του άλλου, την οποία συνδέει με 
το στήθος και το σώμα της μητέρας.  
 
Ο Bion θα ενθάρρυνε τους ψυχαναλυτές να στραφούν προς την ακόμα άγνωστη και ξένη σκέψη ώστε να 
προσεγγίσουν το απόλυτο «Ο», αποκηρύσσοντας «μνήμη και επιθυμία», ορίζοντας έτσι την «σύνδεση Κ» 
και την ανάγκη για γνώση. Ο Britton αργότερα θα μιλήσει για μια «ξενοκτόνο παρόρμηση» και την 
αντιπάθεια προς οτιδήποτε αναγνωρίζεται ως διαφορετικό, μία «αλλεργία προς τα προϊόντα ενός άλλου 
νου».  
 
Για το Winnicott το βρέφος αρχίζει και εξερευνά τον εξωτερικό κόσμο και το ξένο τοπίο μέσα από το πρώτο 
«μη-εγώ αντικείμενο», ανακαλύπτοντας συγχρόνως και τον κόσμο των μεταβατικών φαινομένων, 
τοποθετώντας τον άλλον έξω από τη περιοχή της παντοδυναμίας του, απ’ όπου μπορεί να συμβάλλει και 
στη ψυχική του ανάπτυξη (Winnicott). Επίσης πρέπει να αναφερθούν και οι κλασσικές εργασίες του Spitz 
και τις Mahler et al από παρατηρήσεις βρεφών για το «άγχος του ξένου» στους οκτώ μήνες στις μελέτες 
ανάπτυξης- εξατομίκευσης των παιδιών.  
 
Για τον Lacan, όπως και για τον Freud στο «Ανοίκειο»(1919), ο άλλος είναι το ίδιο το Εγώ και η θεμελιώδης 
αποξένωση του ανθρώπου από τον ίδιο του τον εαυτό: «car Je est un autre»( Rimbaud). Έτσι εξηγεί ο 
Lacan και το τρίτο ναρκισσιστικό πλήγμα που επέφερε η ανακάλυψη του ασυνείδητου και τη μάταιη 
αναζήτηση του ανθρώπου για απόλυτη ενότητα και πληρότητα. Ως εκ τούτου, η επιθυμία να γνωρίσει κανείς 
τον εαυτό του θα έρχεται πάντα σε σύγκρουση με την βασική του αμφιθυμία απέναντι στον άλλον μέσα του.  
 
Θα μπορούσε να συνεχίσει κανείς με τέτοιου είδους αναφορές, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι το να 
δούμε ότι η έννοια του ξένου είναι πανταχού παρούσα στη ψυχανάλυση. Αυτό που έχουν από κοινού αυτές 
οι προσεγγίσεις είναι ότι τονίζουν την βασική αμφιθυμία του ανθρώπου απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό, 
τον ξένο μέσα και έξω από τον ίδιο και απέναντι σε αυτό το οποίο δεν είμαι εγώ.  



Αυτή την αμφιθυμία την βλέπουμε ενσωματωμένη και στην αρχαία αμφισημία του όρου Ξένος, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάτι που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει είτε με εχθρότητα και καχυποψία, είτε με καλοπροαίρετη 
διάθεση και φιλοξενία.  
 
Αυτό που είναι σημαντικό για την ψυχανάλυση είναι το να μην επαναπαύεται στην υπάρχουσα γνώση. Είναι 
αναγκαίο να επιστρέφουμε και να επανεξετάζουμε κατά καιρούς βασικές έννοιες όπως αυτή του ξένου και 
του άλλου. Και αυτό, όχι μόνο επειδή η χθεσινή γνώση ενδέχεται να γίνει το αυριανό δόγμα (μιας στατικής 
επιστήμης) αλλά και επειδή ορισμένες τάσεις ή κοινωνικά ρεύματα φέρνουν στο προσκήνιο της ατομικής και 
συλλογικής μας συνείδησης την σημασία μιας έννοιας όπως αυτή του ξένου, εκεί όπου τα εξωτερικά 
τραύματα και οι ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων συνθηκών του περιβάλλοντος έχουν επιπτώσεις και στον 
ψυχισμό. 
 
Έτσι, Ο Ξένος θα αποτελέσει το κεντρικό θέμα του 9ου Συνεδρίου των Δελφών, με παρουσιάσεις από 
αναγνωρισμένους ψυχαναλυτές από τον διεθνή και ελληνικό χώρο, συμβάλλοντας έτσι σε μια συζήτηση με 
το κοινό αυτού του τόσο σημαντικού και χρονικά επίκαιρου θέματος.  
 

Δημήτρης Τζάκσον 
 
  



Οργανωτικός Φορέας 
 

Σωματείο « Φίλοι του Διεθνούς Ψυχαναλυτικού Συμποσίου Δελφών» 
 
Υπό την Αιγίδα: 

  
της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας 
της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης (IPA) 
της Ευρωπαϊκής Ψυχαναλυτικής Ομοσπονδίας (EPF) 

 
Οργανωτική Επιτροπή  

 
Ζαχαρακοπούλου Ε. (Πρόεδρος) 
Μπαζαρίδης Κ. (Αντιπρόεδρος) 
Τζάκσον Δ. (Γεν. Γραμματέας) 
Χατζηανδρέου Μ. (Ταμίας) 
Μανωλόπουλος Σ. 

Μπόμπος Φ.  
Χριστοπούλου Α.  
Πάνιτς Ν.  
Χατζηγιάννη Τ. 

 
Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή  

 
Bohleber W. (Γερμανία) 
Dimitrescu A. (Ρουμανία)  
Dispaux M. F. (Βέλγιο) 
Eizirik C. L. (Βραζιλία) 
Erlich S. (Ισραήλ) 
Erlich M. (Ισραήλ) 
Erten Y. (Τουρκία)  
Frisch S. (Λουξεμβούργο) 

Gammelgaard J. (Δανία) 
Högberg E. (Σουηδία) 
Hook M. T. (Αυστραλία) 
Parman T. (Τουρκία) 
Picard J. (Γαλλία) 
Salonen S. (Φινλανδία) 
Sklar J. (Μ. Βρετανία) 
Suljagic J. (Σερβία) 

 
Διοικητική Γραμματεία  

 
Αργυροπούλου Α.  
E-mail: info@delphipsychoanalyticsymposium.gr 

 
Οργανωτικό Γραφείο - Επίσημο Πρακτορείο 

 
Easy Travel 
Εφέσου 19, 17121 Ν. Σμύρνη | Τηλ.: 210 3615201 / 210 3601502 | E-mail: info@easytravel.gr 

 
Το Συμπόσιο στο Διαδίκτυο 

 
https://delphipsychoanalyticsymposium.gr 
https://www.facebook.com/DelphiInternationalPsychoanalyticSymposium 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Το πρόγραμμα του Συμποσίου θα περιλαμβάνει: 
 
Διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών 

 
Salman Akhtar (ΗΠΑ): Το άγνωστο, το ανεκπλήρωτο, το αβίωτο: Ξένοι και παραδοξότητα μέσα μας 
Συζητήτρια: Σταυρούλα Μπεράτη 
 
David Bell (Μ. Βρετανία): Ο Διόνυσος στη Πύλη. Ψυχαναλυτικοί Στοχασμοί πάνω στις Βάκχες 
Συζητητής: Δημήτρης Τζάκσον 
 
Julia Kristeva (Γαλλία): Ζώντας με τον Ξένο 
Συζητήτρια: Μαρίλια Αιζενστάιν 
 
Παντελής Μπουκάλας: Η περιπλάνηση του ξένου στην ελληνική ποίηση 
Συζητητής: Σωτήρης Μανωλόπουλος 
 
Ομιλίες 

 
Michael A. Civin (ΗΠΑ): «Μη μιλάμε για το σώμα. Κανείς δε μιλά»: Από το Οικείο στο Ξένο στο 

Απαγορευμένο-Μια Πρόσκληση στον Ολοκληρωτισμό 
 
Judy Gammelgaard (Δανία): Το Οικείο Άγνωστο. Διαβάζοντας Καμύ με τον Daoud και τον Σοφοκλή 
 
Glauco Maria Genga & Marguerita Destro (Ιταλία): «Χαίρω πολύ»: Η οικονομική φύση της 

ευχαρίστησης, ανάμεσα στους θεούς και τους ανθρώπους 
 
Gabriella Goldstein (Αργεντινή): Μια Συνάντηση με το Ξένο. Ο Freud στην Ακρόπολη. Το Παράξενο 

και το Αισθητικό Βίωμα 
 
Marc Hebbrecht (Βέλγιο): Αποξενωμένη από τον ίδιο της τον Εαυτό 
 
Sarah Hu Ping (Κίνα): Το Κουτί της Πανδώρας. Η αποξένωση στην αντιμεταβίβαση 
 
Simo Salonen (Φινλανδία): Ο Ξένος στην Εξορία. Μεταψυχολογικά Σχόλια στον «Οιδίποδα επί 

Κολωνώ» του Σοφοκλή 
 
Asmita Sharma & Prachi Akhavi (Ινδία): Στον Γκρεμό του Αποχωρισμού. Ο «Ξένος» και ο Οικείος «Άλλος» 
 
Jonathan Sklar (Μ. Βρετανία): Ξένος, Επισκέπτης, Μεταφορά 
 
Εύη Ζαχαρακοπούλου: Η νεκρή μητέρα, η κόρη ως ξένη 
 
Κώστας Καπετανάκης: Η μεταβαλλόμενη θέση του ξένου στην αναλυτική δυάδα 
 
Νίκος Λαμνίδης: Η Ιδέα του Ξένου: Οι «Μέσα» και οι «Έξω» στην Ψυχανάλυση 
 
Νίκος Τζαβάρας: Η εμπειρία και η αντιμετώπιση του Ξένου ως προϋπόθεση αυτογνωσίας 
 
Δημήτρης Τζάκσον: Ο Εαυτός ως Ξένος και η Ξένη από την Κολχίδα 
 
Νικόλαος Τζίκας: Από το Ξένο στο Οικείο: Η χρήση της Μεταβίβασης και Αντί-μεταβίβασης για τη 

διαπραγμάτευση της απόστασης και της οικείας εγγύτητας στην θεραπευτική σχέση 
 
Μαρία Χατζηανδρέου: Το ξένο: Τραύμα και απαρτίωση 
 
 
 



Στρογγυλά τραπέζια 
 
Το «Ανοίκειο» στη Λοχεία. Η Πίστη στο «Albasmasi / Alkarisi» 
Συμμετέχουν: Yavuz Erten, Isil Ertuzun, Deniz Arduman (Τουρκία) 
 
Ωριμαντική Λειτουργία της Συνάντησης με το Ξένο 
Συμμετέχουν: Χρήστος Ιωαννίδης, Nayla De Coster (Λίβανος), Melis Tanik Sivri (Τουρκία) 
 
Ξένος, Ανοίκειος και Ξενιστής: Κοινωνιολογική, ανθρωπολογική και ψυχαναλυτική προσέγγιση 
διαμέσου της μετασχηματιστικής λειτουργίας του λόγου 
Συμμετέχουν: Ιωάννα Παναγιωτοπούλου, Άννα Φραγκουδάκη, Αντίκλεια Μουνδρέα-Αγραφιώτη 
 
Ξένος στην εσωτερική και εξωτερική πραγματικότητα 
Συμμετέχουν: Πολυτίμη Ζέη, Εύα Αχλάδη, Αριέλλα Ασέρ 
 
Η «ξενότητα» του Πρίγκιπα Μίσκιν στον «Ηλίθιο» του Ντοστογιέφσκι: Μία αρνητική ψευδαίσθηση 
του Κακού στην ανθρώπινη φύση; 
Συμμετέχουν: Δημήτρης Καβαλλιέρος, Δέσποινα Εμπέογλου, Παναγιώτης Παπαδόπουλος 
 
Η έσχατη οικειότητα του ξένου 
Συμμετέχουν: Χρήστος Ζερβής, Ιωάννης Βαρτζόπουλος 
 
Σάντορ Φερέντσι: Ο ξένος της ψυχανάλυσης; 
Συμμετέχουν: Γιώργος Σταθόπουλος, Τέσσα Χατζηγιάννη-Στεφανάτου, Ελίζα Νικολοπούλου 
 
Η πανδημία του COVID-19 - ο Ξένος των καιρών μας 
Συμμετέχουν: Michael Brueck (Γερμανία), Άννα Χριστοπούλου, Gohar Homayounpour (Ιράν) 
 
Ποιος είμαι; Φαινόμενα αποξένωσης στην Κίνα 
Συμμετέχουν: Γιάννης Κόντος, Songyoun Chen (Κίνα), Yongfen Wang (Κίνα), Xiaodong Ni (Κίνα) 
 
Το οικείο στο ξένο: Διεργασία μετασχηματισμού στην μεταβίβαση 
Συμμετέχουν: Μαρίνα Περρή (Μ. Βρετανία), Μαρίνα Παπαγεωργίου (Γαλλία) 
 
Έρως, ο αιώνιος ξένος στο κόσμο της απομόνωσης και μοναξιάς 
Συμμετέχουν: Vaia Tsolas (ΗΠΑ), Maria Gabriella Pediconi (Ιταλία), Lila Kallinich (ΗΠΑ) 
 
Όψεις και μετασχηματισμοί του αλλότριου στο παιδί και στον έφηβο 
Συμμετέχουν: Βασιλική Βασιλοπούλου, Νάνσυ Ταλούμη, Έλενα Κοσμά, Έφη Λάγιου-Λιγνού 
 
Κώστας Μπαζαρίδης, Εύα Λεωνίδη: Τίτλος υπό διαμόρφωση 
 
 
 
 
 
  



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Ημερομηνίες 
25-28 Αυγούστου 2022 
 
Τόπος 
Δελφοί, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών 
 
Γλώσσες 
Ελληνικά και Αγγλικά. Θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία κατά το μεγαλύτερο μέρος του 
προγράμματος.  
 
Covid-19 
Η υγεία και η ασφάλεια των συμμετεχόντων είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Σύμφωνα με τους 
ισχύοντες (Φεβρουάριος 2022) κανονισμούς, για την είσοδο στο συνεδριακό κέντρο απαιτείται επίδειξη 
πιστοποιητικού πλήρους εμβολιασμού ή νόσησης (έως 3 μήνες από τη νόσηση).  
 
Δήλωση Συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Συμπόσιο καλούνται να συμπληρώσουν το Δελτίο 
Συμμετοχής και να το αποστείλουν στη Διοικητική Γραμματεία, συνοδευόμενο από αποδεικτικό 
καταβολής του δικαιώματος συμμετοχής, το συντομότερο δυνατόν. Το Δελτίο Συμμετοχής είναι 
διαθέσιμο και σε εκτυπώσιμη (μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας από εδώ) και σε 
ηλεκτρονική μορφή. 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί ως ακολούθως: 
 
 Έως 31/5/22 Από 1/6 έως 10/8/22 Από 11/8/22 
Ψυχαναλυτές, Ψυχίατροι κ.α.  
Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας 

300 € 350 € 375 € 

Εκπαιδευόμενοι ψυχαναλυτές & 
Ειδικευόμενοι ιατροί 

200 € 250 € 275 € 

Φοιτητές (*) ---- ---- 100 € 
Συνοδά μέλη  100 € 120 € 130 € 
Αποχαιρετιστήριο δείπνο  40 € 40 € 40 € 
Τρία μεσημβρινά γεύματα (25, 26 & 
27/8) 

33 € 33 € 33 € 

 
(*) Ένας μικρός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών θα γίνει δεκτός. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά 
προτεραιότητας στα Δελτία Συμμετοχής ( οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν αντίγραφο της 
φοιτητικής τους ταυτότητας μαζί με το Δελτίο Συμμετοχής). Επίσης καλούνται να επικοινωνήσουν με τη 
Γραμματεία από 11/8/2022 και μετά για την οριστικοποίηση της εγγραφής τους και την καταβολή του 
δικαιώματος συμμετοχής.  
 

Το δικαίωμα συμμετοχής για τους συνέδρους περιλαμβάνει:  
• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος 
• Έντυπο υλικό του Συμποσίου  
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης 
• Καφέ/αναψυκτικά στα διαλείμματα 
• Δεξίωση υποδοχής 
• Πολιτιστικό βράδυ 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής για τα συνοδά μέλη περιλαμβάνει: 
• Δεξίωση υποδοχής 
• Πολιτιστικό βράδυ 
 
 
 



Μεσημβρινά γεύματα 
Λόγω των υφιστάμενων αποστάσεων στους Δελφούς και της περιορισμένης διάρκειας της μεσημβρινής 
διακοπής, η Οργανωτική Επιτροπή μερίμνησε ώστε, όσοι σύνεδροι και συνοδοί το επιθυμούν- ανεξάρτητα 
από το πού διαμένουν - να μπορούν να έχουν ένα εξαιρετικά περιποιημένο γεύμα στο εστιατόριο του 
Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών στις 25, 26 και 27 Αυγούστου, έναντι του συνολικού ποσού των 
33 Ευρώ κατ’ άτομο, για τα τρία αυτά γεύματα. Συμμετοχή στα μεσημβρινά γεύματα δηλώνεται στο Δελτίο 
Συμμετοχής και πληρώνεται ταυτόχρονα με το δικαίωμα συμμετοχής στο Συμπόσιο.  
 
Καταβολή Δικαιώματος Συμμετοχής 

Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να γίνει με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω 
τραπεζικούς λογαριασμούς: 
 
 Τράπεζα Πειραιώς 
 IBAN GR5301720310005031098399535 
 Δικαιούχος: «Φίλοι του Διεθνούς Ψυχαναλυτικού Συμποσίου Δελφών» 
 
 Alpha Bank 
 IBAN GR9001401150115002002039688 
 Δικαιούχος: «Φίλοι του Διεθνούς Ψυχαναλυτικού Συμποσίου Δελφών» 
 
Σημειώσεις 
• Τυχόν τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν τον καταθέτη 
• Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης θα πρέπει να αποστέλλεται στη Γραμματεία μαζί με το 

Δελτίο Συμμετοχής. 
 
Οι αποδείξεις για την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής θα δοθούν στους συνέδρους από την 
Γραμματεία, κατά την παραλαβή του συνεδριακού υλικού, στον χώρο του Συμποσίου. 
 
Ακύρωση συμμετοχής: 
Τυχόν ακύρωση συμμετοχής πρέπει να γνωστοποιείται γραπτώς στη Γραμματεία. Η επιστροφή του 
δικαιώματος συμμετοχής θα γίνεται ως εξής: 
 
Ημερομηνία ακύρωσης Επιστρεφόμενο ποσό 
Έως την 31/5/22 60% του καταβληθέντος ποσού 
Από 1/6/22 μέχρι την 15/7/22 40% του καταβληθέντος ποσού 
Μετά την 15/7/22 Ουδεμία επιστροφή 

 
Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει μετά την λήξη των εργασιών του Συμποσίου. Τραπεζικά και άλλα 
έξοδα θα παρακρατηθούν από το ποσόν της επιστροφής.  
 
Εγγραφές- Παραλαβή υλικού  
Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν το φάκελο με το έντυπο υλικό την Πέμπτη 25 Αυγούστου 
2022 και ώρα 15.00-17.00 από τη Γραμματεία, η οποία θα λειτουργεί στο χώρο του Συμποσίου κατά τις 
ώρες των εργασιών του. Νέες εγγραφές θα γίνονται εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις.  
 
Κοινωνικές Εκδηλώσεις 
 
Δεξίωση υποδοχής: Μετά την λήξη των εργασιών της πρώτης ημέρας, θ’ ακολουθήσει δεξίωση 
υποδοχής, στην οποία μπορούν να παρευρεθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι και τα συνοδά μέλη. 
Αποχαιρετιστήριο Δείπνο: Ελληνική βραδιά με μουσική και χορό. Κόστος κατ’ άτομο: 40 Ευρώ. 
  



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Κράτηση δωματίου 
Το Easy Travel, οργανωτικό & επίσημο ταξιδιωτικό γραφείο του Συμποσίου, έχει δεσμεύσει για τη 
διαμονή των συνέδρων δωμάτια στα παρακάτω ξενοδοχεία, σε προνομιακές τιμές. Οι σύνεδροι που 
επιθυμούν να καταλύσουν σε κάποιο από αυτά, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να στείλουν 
εγκαίρως στο Easy Travel το Δελτίο Κράτησης Ξενοδοχείου. Οι αιτήσεις για κράτηση δωματίου θα 
ικανοποιηθούν με σειρά προτεραιότητας. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
υποδείξουν τη σειρά προτίμησής τους για τα προσφερόμενα ξενοδοχεία, ώστε να τους προσφερθεί η 
καλύτερη δυνατή εναλλακτική λύση στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί η πρώτη 
τους προτίμηση. Η έγκαιρη κράτηση δωματίου είναι απαραίτητη. 
 
Το Δελτίο Κράτησης είναι διαθέσιμο και σε εκτυπώσιμη μορφή (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.easytravel.gr/delphisymposium/webforms/DelphiBookingFormEl.doc 
και online (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.easytravel.gr/delphisymposium/webforms/DelphiBookingFormEl.php 
 
Ξενοδοχείο Τιμή μονοκλίνου Τιμή δικλίνου 
Amalia (600 μ. από το Κέντρο Δελφών) 79 € 90 € 
Fedriades  (1 χλμ. από το Κέντρο Δελφών) 75 € 85 € 
Ξενώνας Europa 
(Ξενώνας του Κέντρου Δελφών - περιορισμένος 
αριθμός δωματίων ) 

62 € 70 € 

Nidimos  (850 μ. από το Κέντρο Δελφών) 57 € 62 € 
Acropole (1.1 χλμ. από το Κέντρο Δελφών) 47 € 60 € 
Arion (800 μ. από το Κέντρο Δελφών) 45 € 55 € 

 
Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν πρωινό, φόρους (και τον φόρο διαμονής) και υπηρεσίες. 
 
Μετάβαση από Αθήνα προς Δελφούς και επιστροφή 
Eφ' όσον υπάρξουν κενές θέσεις στο πούλμαν που έχει προβλεφθεί για την μεταφορά των ξένων 
συνέδρων προς / από τους Δελφούς, αυτές θα διατεθούν σε Έλληνες συνέδρους που επιθυμούν να 
κάνουν χρήση αυτής της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν το κατ’ αρχήν 
ενδιαφέρον τους στο Δελτίο Κράτησης Ξενοδοχείου και να επικοινωνήσουν με το Easy Travel από την 
1η Αυγούστου και μετά για να επιβεβαιώσουν την διαθεσιμότητα θέσεων. Το κόστος μετάβασης και 
επιστροφής είναι 40 € κατ’ άτομο. 
 
Τρόπος πληρωμής 
Για την κράτηση δωματίου απαιτείται προκαταβολή ίση με το κόστος μιας διανυκτέρευσης στο 
ξενοδοχείο πρώτης προτίμησης. H εξόφληση πρέπει να γίνει έως 21 Ιουλίου 2022. 
 
Οι πληρωμές για την κράτηση δωματίου μπορούν να γίνουν με: 
 
1. Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 

Alpha Bank 
Αρ. Λογαριασμού (IBAN): GR2601401070107002320004632 
Δικαιούχος: Π. Μαρλαντής - Easy Travel 
Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στην τράπεζα πρέπει να αποστέλλεται στο Easy Travel. 

 
2. Πιστωτική κάρτα. Υπάρχει δυνατότητα online πληρωμής κατά την συμπλήρωση του ηλεκτρονικού 
δελτίου κράτησης ξενοδοχείου. 
 
Η επιβεβαίωση της κράτησης θα γίνει από το Easy Travel μετά την είσπραξη της προκαταβολής. 
Οι αποδείξεις για τις πληρωμές που αφορούν κράτηση δωματίου και τυχόν μετακινήσεις με το πούλμαν 
του Συμποσίου θα δοθούν στους συνέδρους κατά την παραλαβή του συνεδριακού υλικού στο χώρο του 
συνεδρίου.  

https://www.easytravel.gr/delphisymposium/webforms/DelphiBookingFormEl.doc
https://www.easytravel.gr/delphisymposium/webforms/DelphiBookingFormEl.php


Οι σύνεδροι που επιθυμούν την έκδοση τιμολογίου, παρακαλούνται να αποστείλουν τα πλήρη 
φορολογικά τους στοιχεία στο Easy Travel, παράλληλα με την αποστολή του δελτίου κράτησης. 
 
Ακύρωση κράτησης ξενοδοχείου 
Ακυρώσεις κρατήσεων δωματίων πρέπει να γνωστοποιούνται γραπτώς στο Easy Travel. Ανάλογα με 
την ημερομηνία γνωστοποίησης της ακύρωσης θα επιστρέφεται μέρος του καταβληθέντος ποσού ως 
εξής: 
 
Ημερομηνία ακύρωσης Επιστρεφόμενο ποσό 
Έως 21 / 7 / 2022 50% του καταβληθέντος ποσού 
Από 22 / 7 / 2022 Καμία επιστροφή 

 
Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει μετά τη λήξη των εργασιών του Συμποσίου. Τραπεζικά και άλλα 
έξοδα θα παρακρατηθούν από το ποσόν της επιστροφής. 
 
Ευθύνη οργανωτή 
To Easy Travel, οι πράκτορές του ή/και οι παντός είδους προμηθευτές του ενεργούν μόνο ως 
μεσολαβητές για τον σύνεδρο και δεν φέρουν καμιά ευθύνη για τις υπηρεσίες των ξενοδοχείων ή των 
πούλμαν. Επίσης δεν φέρει καμιά ευθύνη για όποιες καθυστερήσεις, απώλειες ή ατυχήματα των ίδιων 
των ταξιδιωτών ή των αποσκευών τυχόν συμβούν κατά τη χρήση των παραπάνω υπηρεσιών, από 
οποιαδήποτε αιτία. Η χρησιμοποίηση από τους συνέδρους αυτών των υπηρεσιών συνεπάγεται 
οπωσδήποτε την αποδοχή των παραπάνω όρων. 
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