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Βιογραφικό σημείωμα 

 

Η Βαζιλική Λίζζσ Κανελλοπούλοσ είναι Δπίκοσρη Καθηγήηρια  ζηο 

Πανεπιζηήμιο  Αθηνών.  Σπούδαζε  Ψστολογία ζηο Πανεπιζηήμιο Louis Pasteur 

(Σηραζβούργο I) και ζηη ζσνέτεια ειδικεύηηκε ζηην Κλινική Ψστολογία και ηην 

Ψστοπαθολογία. Αναγορεύηηκε διδάκηφρ ηοσ ίδιοσ Πανεπιζηημίοσ εκπονώνηας 

διαηριβή με θέμα: «Οι επιπηώζειρ ηος γονεφκού λόγος ζηη ζςγκπόηηζη ηος 

ςποκειμένος». Γιδάζκει προπηστιακά και μεηαπηστιακά μαθήμαηα Κλινικής και 

Ψστανάλσζης. Έκανε ηην υσταναλσηική ηης εκπαίδεσζη ζηη Γαλλία και ζηην 

Δλλάδα. Δίναι μέλος ηοσ SIUEERPP (Séminaire inter- universitaire Européen 

d’Enseignement et de Recherche de la Psychanalyse et de la Psychopathologie), ηοσ 

Δργαζηηρίοσ Ψστολογίας ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Angers, ηοσ δια-ομαδικού 

ερεσνηηικού ζεμιναρίοσ «Pandora-Psychanalyse et processus de création» ηοσ 

Πανεπιζηημίοσ Paris 7-UFR SHC, ηοσ Επιζηημονικού Σςλλόγος για ηην 

τςσαναλςηική κλινική «Jacques Lacan», ηης Ελληνικήρ Ψςσολογικήρ Εηαιπείαρ και 

ιδρσηικό μέλος ηης Εηαιπείαρ για ηην Πποαγυγή ηηρ Εκπαίδεςζηρ ηυν 

Δημιοςπγικών, Χαπιζμαηικών, Ταλανηούσυν Παιδιών και Εθήβυν. Ανήκει ζηην 

επιζηημονική και ζσνηακηική επιηροπή ηοσ περιοδικού Ψστανάλσζης, Φιλοζοθίας 

και Τέτνης Αληthεια. Δίναι επιζηημονική σπεύθσνη πολλών ερεσνών για ηην 

παηρόηηηα, ηην σποβοηθούμενη αναπαραγφγή, ηον πόνο, ηην υύτφζη, ηο 

υστοζφμαηικό θαινόμενο. Σσμμεηέτει ζηην έρεσνα ηοσ Δργαζηήριοσ Ψστολογίας 

ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Angers με θέμα «Διαγενεακή αλληλοζύνδεζη, γονεφκόηηηα 

και κοινυνικόρ δεζμόρ» και ζηην έρεσνα ηοσ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών με θέμα: 

«Πολιηιζμικέρ διαζηάζειρ ηηρ τςσικήρ ςγείαρ: τςσοπαθολογία, αποσυπιζμόρ- 

εξαηομίκεςζη, μησανιζμοί άμςναρ και αςηοεκηίμηζη ζε νέοςρ ενήλικερ». Έτει 

οργανώζει ζσνέδρια και ημερίδες με πιο πρόζθαηο ηο Γιεθνές Σσνέδριο 

Ψστανάλσζης: «Δημιοςπγία και Θάναηορ. Ο θάναηορ επί ηυ έπγυ: εηεπόηηηα και 

μνήμη πένθοςρ» (2008). Έτει ζσμμεηάζτει με ανακοινώζεις ζε πολλά ζσνέδρια και 

ημερίδες. Έτει ζσγγράυει περί ηις 35 μελέηες ζηον τώρο ηης Κλινικής Ψστολογίας 

ζηην ελληνική και γαλλική γλώζζα. 
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