
 
 

1η διάλεξη. Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012  
Η οικογένεια σύμπτωμα 
Νίκος Παπαχριστόπουλος    

 
2η διάλεξη. Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 

Παιδί, γονείς, σχολείο:                                    
το τρίγωνο των Βερμούδων; 

Νίκος Σιδέρης 
 

3η διάλεξη. Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013  
Οικογένεια και κρίση:                               
νέες μορφές απώλειας  

Κυριακή Σαμαρτζή 
 

4η διάλεξη. Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013  
Κληρονομικότητα και ψυχική νόσος  

Θανάσης Χατζόπουλος 
 

5η διάλεξη. Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013  
Ειδική αγωγή  

Μαρία Δροσινού 
 

6η διάλεξη. Τετάρτη 10 Απριλίου 2013  
Ψυχοπαθολογία του εφήβου και                       

νέα συμπτώματα  
 Νίκος Παπαχριστόπουλος 
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Πρόγραμμα  

 

Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, 
Πλατεία Γεωργίου 

O Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 

οργανώνει σειρά διαλέξεων με θέμα 

Έφηβος, Οικογένεια, Σχολείο, με 

την συμμετοχή ψυχολόγων, ψυχιά-

τρων και ψυχαναλυτών. Επιμελείται 

και συντονίζει ο υπεύθυνος του 

Συμβουλευτικού Σταθμού, ψυχολό-

γος-ψυχαναλυτής και πανεπιστημι-

ακός, Νίκος Παπαχριστόπουλος.  

 

 
Πληροφορίες:  

Γραμματεία Συμβουλευτικού Σταθμού, 
Κανακάρη 46-52, Πάτρα 

2610 274900   
http://ssn.ach.sch.gr 

 

Έφηβος Έφηβος Έφηβος    
Οικογένεια Οικογένεια Οικογένεια 
ΣχολείοΣχολείοΣχολείο   

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  
ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ  

 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ        
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  

Διαλέξεις 



4
η διάλεξη. 13 Φ

εβρουαρίου 2013 
Κληρονομικότητα και ψυχική νόσος 

Τ ο  ζ ή τ η μ α  τ η ς 

κληρονομικότητας, καθώς είναι 

περιορισμένο στο γονιδιακό πεδίο, 

αποτελεί πεδίο επιστημονικής 

έρευνας.  Ιδωμένο όμως από τη 

σκοπιά του κληρονόμου και όχι του 

κληροδότη γίνεται ακόμη πιο 

σκοτεινό. Ωστόσο αυτό το οποίο 

βρίσκεται στον πυρήνα του και 

απωθείται είναι το ζήτημα της 

μετάδοσης. 

Γύρω από το ζήτημα αυτό τα 

ερωτήματα που αναφύονται 

περνούν από το ποιος μεταδίδει σε 

ποιον, στο τι είναι αυτό που 

Ο Θανάσης Χατζόπουλος είναι 

ποιητής, παιδοψυχίατρος και 

ψυχαναλυτής, μέλος της 

Société de Psychanalyse 

Freudienne. Έχει εκδώσει 

δεκατρία βιβλία με ποιήματα, 

μεταφράσεις Γάλλων ποιητών 

(Bonnefoy, Jaccottet, 

Claudel, Jouve, Char) και 

Άγγλων ψυχαναλυτών (D.W. 

Winnicott, Hanna Segal). 

Τελευταίο του βιβλίο η 

ποιητική συλλογή “Πρόσωπο με 

τη γη” (Γαβριηλίδης, 2012).  

 

 

 

www.thanassishatzopoulos.com  

μεταδίδει, και στο πώς το 

μεταδίδει, αφήνοντας στην άκρη 

την ίδια την πράξη της μετάδοσης, 

το μεταδίδειν. Στην περιοχή 

μάλιστα του ψυχισμού τα 

πράγματα γίνονται ακόμη πιο 

πολύπλοκα καθώς τότε το 

ερώτημα για την τρέλα ζητά να 

διερευνήσουμε εκτός των άλλων 

και το επίπεδο της πρόσληψης 

αυτού που μεταδίδεται. Από εδώ, 

γ ι α  ά λ λ η  μ ι α  φ ο ρ ά ,  η 

αλληλεπίδραση  ατόμου και 

περιβάλλοντος συνιστούν πεδίο 

α ν ά λ υ σ η ς  μ ε  π ο λ λ α π λ έ ς 

συνιστώσες.  

 


