Σεμινάριο Εγκληματολογίας και Ψυχανάλυσης
Το έγκλημα των αδελφών Παπέν

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Ποινικών και
Εγκληματολογικών Ερευνών του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
θα διεξαχθεί εξάωρο Σεμινάριο από την Ντόρα Περτέση (Δρ. Ψυχανάλυσης)
με θέμα «Το έγκλημα των αδελφών Παπέν». Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως
σε φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο πεδίο της
εγκληματολογίας. Το Σεμινάριο θα πλαισιωθεί από δύο εισηγητές ψυχιάτρους :
την Δήμητρα Γοργόλη και τον Δημήτρη Αναγνώστου.
Τόπος διεξαγωγής: Οδός Μασσαλίας 4, 3ος όροφος , αίθουσα 5.
Ημερομηνίες: Τετάρτη 10 Μαΐου, ώρα 12:00-14:00
Τετάρτη 17 Μαΐου, ώρα 12:00-14:00
Τετάρτη 24 Μαΐου, ώρα 12:00-14:00
Το Σεμινάριο είναι ανοικτό και σε φοιτητές συναφών ειδικοτήτων. Οι
ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να αποστείλουν την αίτησή τους, το όνομά τους, το
έτος σπουδών τους καθώς και το αντικείμενο των σπουδών τους στην εξής
ηλεκτρονική διεύθυνση: pertesi@otenet.gr
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης του Σεμιναρίου.
Θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας .Αν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να έρθετε,
ενώ έχετε αποστείλει το όνομά σας, παρακαλείστε να ειδοποιήσετε έγκαιρα ώστε
να δοθεί η θέση σας σε άλλον.
Το Σεμινάριο είναι προϊόν συνεργασίας του Εργαστηρίου Ποινικών και
Εγκληματολογικών Ερευνών και του Κέντρου Ψυχαναλυτικών Ερευνών της
Αθήνας.
Εισαγωγή στη θεματική του σεμιναρίου:
Στις 2 Φεβρουαρίου 1933, το βράδυ, η γαλλική αστυνομία του Λε Μαν (Le
Mans) ανακαλύπτει σε ένα αστικό σπίτι, στο κέντρο της πόλης, τα σώματα δύο
γυναικών δολοφονημένα με ειδεχθή τρόπο. Τα θύματα, η Λεονί και η Ζενεβιέβ
Λανσελέν (Lancelin), μητέρα και κόρη, ήταν σχεδόν αγνώριστα.

Οι έρευνες της αστυνομίας εντόπισαν αρκετά γρήγορα και ταυτοποίησαν τους
δράστες αυτής της διπλής εγκληματικής διάπραξης. Επρόκειτο για τις αδελφές
Παπέν, την Χριστίνα και την Λέα, που εργαζόντουσαν από χρόνια στην
υπηρεσία των Λανσελέν.
Τι ακριβώς συνέβη εκείνο το απόγευμα;
Ποια η προσωπικότητα των δυο αδελφών; Διαφοροποιήθηκαν ως προς την
ευθύνη της διπλής εγκληματικής διάπραξης;
Περί των ψυχιατρικών γνωματεύσεων.
Περί της δικογραφίας.
Περί ενός διπλού φόνου από το ζεύγος Ανζιμπώ (Anjubault) που είχε προηγηθεί
της διπλής εγκληματικής διάπραξης των αδελφών.
Τι καινοτόμο κομίζει ο Λακάν στο άρθρο του «Κίνητρα του παρανοϊκού
εγκλήματος»;
Πως διαφοροποιείται διαγνωστικά η ψύχωση των δυο αδελφών;
Γιατί η μοναδική έγνοια των αδελφών Παπέν ήταν να μοιραστούν εξ ολοκλήρου
την ευθύνη του εγκλήματος;
Ιδού μερικά από τα ερωτήματα που θα προσεγγίσουμε κατά τη διάρκεια αυτού
του σεμιναρίου μέσα από την εξέταση συγκεκριμένων κλινικών περιπτώσεων.

Βιβλιογραφία:
Ν. Κουράκης - Ν. Περτέση: Οι βίαιες πράξεις και η λογική τους, Αντ. Σάκκουλα,
Αθήνα 2009.
Ζ. Λακάν: «Θεωρητική εισαγωγή των λειτουργιών της ψυχανάλυσης στην
εγκληματολογία», Ecrits, Seuil, Παρίσι 1966.
Ζ. Λακάν: «Κίνητρα του παρανοϊκού εγκλήματος: Το έγκλημα των αδελφών
Παπέν», Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 19-20, Αθήνα 1988.

