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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 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  
ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ  

 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ        
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  

Διαλέξεις 



1
η διάλεξη. 7 Δεκεμβρίου 2012  

Η οικογένεια σύμπτωμα 

Τ ο  π α ι δ ί ,  ε ρ ή μ η ν  β ο υ λ ή σ ε ω ς , 

εγγράφεται εντός της οικογενειακής του 

ιστορίας, εντός μιας θεμελιώδους 

οιδιποδείας δομής: είναι ένα αντικείμενο 

το οποίο συμπληρώνει την επιθυμία της 

γονεϊκής φαντασίωσης· και μονάχα τότε, 

ως αντικείμενο της φαντασίωσης των 

γονέων του, μπορεί να μεταβεί σε 

καθεστώς υποκειμένου το οποίο επιθυμεί. 

Το παιδί κατασκευάζει για την 

οικογένειά του μια μυθοπλασία, μια 

ιστορία. Ο Φρόυντ την ονόμασε 

οικογενειακό μυθιστόρημα: όταν έρχεται 

αντιμέτωπο με την ανεπάρκεια των 

γονέων της πραγματικότητας επινοεί 

άλλους γονείς, άλλα γονεϊκά πρότυπα, 

εξιδανικευμένα.  

 

Ο Νίκος Παπαχριστόπουλος είναι 
ψυχολόγος-ψυχαναλυτής. Σπούδασε 

ψυχολογία στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, φιλοσοφία στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, κοινωνιολογία 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έκανε 

μεταπτυχιακές σπουδές στην 
ψυχανάλυση στο Πανεπιστήμιο Paris 

VIII-Saint Denis, στην 
ψυχοπαθολογία στο Πανεπιστήμιο 
Paris VII-Denis Diderot, στην 

σημειολογία και την λογοτεχνία στο 
Πανεπιστήμιο Paris VII-Denis 

Diderot, στην ιστορία στο 
Πανεπιστήμιο Paris I-Panthéon 

Sorbonne. Είναι διδάκτορας του 
τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου και του τμήματος 
Κοινωνιολογίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου. Κυριότερα 
επιστημονικά του έργα: Το 

ψυχαναλυτικό ίχνος. Κείμενα για τη 
νέα ελληνική λογοτεχνία (2010), 
Υγεία, ασθένεια και κοινωνικός 
δεσμός (2009, επιμ., με την Κ. 
Σαμαρτζή), Οικογένεια και νέες 

μορφές γονεϊκότητας (2009, επιμ., 
με την Κ. Σαμαρτζή), Ψυχανάλυση 
και κοινωνικά συμπτώματα (2006, 
επιμ.), Ψυχανάλυση και γραφή. Η 
μετουσίωση στον Φρόυντ και τον 

Λακάν (2005), Ρεμπέτικα τραγούδια. 
Η τέχνη των σημείων (2004). 

Διδάσκει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
και στο Πανεπιστήμιο Πατρών.  

  

Το παιδί φέρει το οικογενειακό του 

μυθιστόρημα, το αναπαράγει, διατηρεί σε 

κάθε  του  επιλογή  την  αρχική 

φαντασίωση των γονέων του για εκείνο. 

Εν ολίγοις: το παιδί είναι ό,τι επιθυμούν 

οι γονείς του για εκείνο. Ακόμη και το 

σύμπτωμα της οικογενείας του: το 

σύμπτωμα του παιδιού ανταποκρίνεται 

στο σύμπτωμα της οικογενειακής δομής 

αναφέρει ο Λακάν.  

Το ερώτημα: ποια είναι η επιθυμία 

των γονέων σε σχέση με το παιδί στην 

σημερινή εποχή; Εποχή της κρίσεως 

αλλά και εποχή, ήδη, του αποδεκατισμού 

των γονεϊκών προτύπων.  ∆ιαφορετικά, τι 

θέλει σήμερα ένα παιδί από τους γονείς 

του; Και επ’ αυτού: με ποιον τρόπο η 

πρωταρχική αυτή σχέση μεταβιβάζεται 

στον κατ’ εξοχήν συμβολικό φορέα, το 

σχολείο;     

 


