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Βιογραφικό σημείωμα 

Η Βασιλική Λίσσυ Κανελλοπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ψυχαναλύτρια. Σπούδασε Ψυχολογία στο 
Πανεπιστήμιο Louis Pasteur (Στρασβούργο I) και στη συνέχεια ειδικεύτηκε στην 
Κλινική Ψυχολογία και την Ψυχοπαθολογία. Αναγορεύτηκε διδάκτωρ του ίδιου 
Πανεπιστημίου εκπονώντας διατριβή με θέμα: «Οι επιπτώσεις του γονεϊκού λόγου 
στη συγκρότηση του υποκειμένου». Διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
μαθήματα Κλινικής και Ψυχανάλυσης. Έκανε την ψυχαναλυτική της εκπαίδευση 
στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Είναι μέλος του SIUEERPP (Séminaire inter-
universitaire Européen d’Enseignement et de Recherche de la Psychanalyse et de la 
Psychopathologie), του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Angers, 
του δια-ομαδικού ερευνητικού σεμιναρίου «Pandora-Psychanalyse et processus de 
création» του Πανεπιστημίου Paris 7-UFR SHC, του Επιστημονικού Συλλόγου για 
την ψυχαναλυτική κλινική «Jacques Lacan», της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας 
και ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των 
Δημιουργικών, Χαρισματικών, Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων. Ανήκει στην 
επιστημονική και συντακτική επιτροπή του περιοδικού Ψυχανάλυσης, Φιλοσοφίας 
και Τέχνης Αληthεια. Είναι επιστημονική υπεύθυνη πολλών ερευνών για την 
πατρότητα, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, τον πόνο, την ψύχωση, το 
ψυχοσωματικό φαινόμενο. Συμμετέχει στην έρευνα του Εργαστήριου Ψυχολογίας 
του Πανεπιστημίου του Angers με θέμα «Διαγενεακή αλληλοσύνδεση, γονεϊκότητα 
και κοινωνικός δεσμός» και στην έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: 
«Πολιτισμικές διαστάσεις της ψυχικής υγείας: ψυχοπαθολογία, αποχωρισμός-
εξατομίκευση, μηχανισμοί άμυνας και αυτοεκτίμηση σε νέους ενήλικες». Έχει 
οργανώσει συνέδρια και ημερίδες με πιο πρόσφατο το Διεθνές Συνέδριο 
Ψυχανάλυσης: «Δημιουργία και Θάνατος. Ο θάνατος επί τω έργω: ετερότητα και 
μνήμη πένθους» (2008). Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε πολλά συνέδρια και 
ημερίδες. Έχει συγγράψει περί τις 35 μελέτες στον χώρο της Κλινικής Ψυχολογίας 
στην ελληνική και γαλλική γλώσσα.  
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