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Ντοστογιέφσκυ: Ο διπλός άνθρωπος
Νίκος Παπαχριστόπουλος
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Aίθουσα εκδηλώσεων
του Γαλλικού Ινστιτούτου,
Φιλοποίμενος 54, Πάτρα

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
OPPORTUNA

Διαλέξεις

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.
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Ο ∆ιπλός άνθρωπος ή ο Σωσίας

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.

