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στο παιδί του: Αγάπη και κανόνες.

ψυχολόγο;».
Η εμπειρία και ο στοχασμός,
ωστόσο, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι,
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Όλο και συχνότερα, συνηθισμένοι

Ο Νίκος Σιδέρης είναι ψυχίατρος,
ψυχαναλυτής, διδάσκων
ψυχαναλυτής της Ψυχαναλυτικής
Σχολής του Στρασβούργου (EPS)
και μέλος της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Ψυχανάλυσης
(SEDEFY). Σπούδασε ιατρική στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκανε
μεταπτυχιακές σπουδές στην
ιστορία, την νευροψυχολογία και
την νευρογλωσσολογία στο Παρίσι.
Είναι διδάκτορας ψυχολογίας του
Παντείου Πανεπιστημίου. Κυριότερα
επιστημονικά του έργα: Ὁ

ερωτισμός στην τέχνη. Εικαστικές
φαντασιώσεις (2010), Δεν παίζεις
μόνο εσύ. Υπάρχουν κι άλλοι
(2010), Ὁ Φρόυντ κρυπτοκόκκινος; (2009), Τα παιδιά δεν
θέλουν ψυχολόγο. Γονείς θέλουν
(2009), Όπως ειπώθηκαν εκεί και
ακούστηκαν. Μυστικά και αλήθειες
από το ντιβάνι του ψυχαναλυτή
(2008), Αρχιτεκτονική και
φαντασίωση (2007), Και όμως
μιλάνε. Έφηβος λόγος (1999),
Εσωτερική διγλωσσία (1995).
Διδάσκει στην Σχολή Αρχιτεκτόνων
του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου. Εργάζεται ως
ψυχίατρος, ψυχαναλυτής,
οικογενειακός θεραπευτής
στην Αθήνα.

