
 
1η διάλεξη. 13 Δεκεμβρίου 2012 

Παράδοξο και γοητεία στον Κ.Π. Καβάφη 
Νίκος Σιδέρης  

 
 

2η διάλεξη. 14 Φεβρουαρίου 2013 
Είναι το ασυνείδητο δημιουργικό;  

Θανάσης Χατζόπουλος 
 
 

3η διάλεξη. 18 Απριλίου 2013 
Ντοστογιέφσκυ: Ο διπλός άνθρωπος  

Νίκος Παπαχριστόπουλος 
 
       

Ώρα έναρξης: 20:00 

Πρόγραμμα  

Aίθουσα εκδηλώσεων  
του Γαλλικού Ινστιτούτου,  

Φιλοποίμενος 54, Πάτρα 

Το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Κέντρο 
Ψυχικής Υγείας OPPORTUNA  

διοργανώνουν σειρά διαλέξεων,      
από τον Δεκέμβριο του 2012 έως τον 
Απρίλιο του 2013, με αντικείμενο την  
λακανική ψυχανάλυση και την ερμηνεία 

της τέχνης, με την συμμετοχή        
Ελλήνων ψυχαναλυτών.  

Επιμελείται και συντονίζει  
ο ψυχολόγος-ψυχαναλυτής και  

πανεπιστημιακός  
Νίκος Παπαχριστόπουλος.  

Ψυχανάλυση Ψυχανάλυση Ψυχανάλυση 
και τέχνηκαι τέχνηκαι τέχνη   

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΤΡΑΣ 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ   
OPPORTUNA 

Διαλέξεις 



2
η διάλεξη. 14 Φ

εβρουαρίου 2013 
Είναι το ασυνείδητο δημιουργικό; 

Η  σ χ έ σ η  λο γοτεχν ί ας  κ α ι 

ψυχανάλυσης κατάγεται από τις 

ίδιες τις απαρχές της ψυχανάλυσης, 

ως ενός ερευνητικού πεδίου που ευθύς 

εξαρχής επερωτά τη λογοτεχνία. 

Μόνον που η επερώτηση αυτή 

πηγαίνει βαθύτερα από το ίδιο το 

αντικείμενο της λογοτεχνίας, 

δηλαδή τα κείμενα, και κινείται στον 

ίδιο τον χώρο της δημιουργίας τους 

που συνδέεται με το ίδιο το 

ασυνείδητο, φροϋδική ανακάλυψη 

που η στοιχειοθέτησή του με το 

αρνητικό πρόσημο του στερητικού 

άλφα λέει πολλά για τις ίδιες τις 

πηγές της.  

 

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  

Ωστόσο το ερώτημα παραμένει: είναι 

το ίδιο το ασυνείδητο δημιουργικό, ή 

απλώς αποτελεί την πηγή άντλησης 

των ναμάτων της δημιουργίας; Θα 

μπορούσε να υπάρξει δημιουργία 

χωρίς ασυνείδητο; Ή αντίστροφα, 

δημιουργεί το ασυνείδητο ή κάποιος 

άλλος μέσω αυτού;  Με τα 

ερωτήματα  αυτά  ως  οδηγό 

αναζητάμε τη σχέση ψυχανάλυσης 

και λογοτεχνίας, γυρεύοντας τις ίδιες 

τις απαρχές της δημιουργικότητας.  

 


