Σηδέξεο Νίθνο
Ο Νίθνο Σηδέξεο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1952 θαη ζπνύδαζε Ιαηξηθή ζην
Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Σηε ζπλέρεηα εγθαηαζηάζεθε ζην Παξίζη γηα
κεηαπηπρηαθέο

ζπνπδέο

(εηδηθόηεηα

Νεπξνςπρνινγία-Νεπξνγισζζνινγία).

Ψπρηαηξηθήο,

Δίλαη

δηδάθησξ

Ιζηνξία
ηνπ

θαη

Τκήκαηνο

Ψπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη δηδάζθσλ ςπραλαιπηήο, κέινο
ηεο Ψπραλαιπηηθήο Σρνιήο ηνπ Σηξαζβνύξγνπ (E.P.S.) θαη ηεο Δπξσπατθήο
Οκνζπνλδίαο Ψπραλάιπζεο

(FEDEPSY).

Δξγάδεηαη

ζηελ Αζήλα

σο

ςπρίαηξνο, ςπραλαιπηήο θαη νηθνγελεηαθόο ζεξαπεπηήο. Δίλαη Δπηζηεκνληθόο
Γηεπζπληήο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Ψπρηθήο Υγείαο θαη Πξνζσπηθήο Αλάπηπμεο
Γαιελόο. Έρεη δηδάμεη ζην Τκήκα Ψπρηαηξηθήο ηνπ Τκήκαηνο Ιαηξηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ζην Κνιιέγην Αζελώλ θαη ζην Deree College,
ζηελ Αλσηάηε Σρνιή Καιώλ Τερλώλ ην κάζεκα «Δηθαζηηθή Γεκηνπξγία θαη
Φαληαζίσζε ηνπ Καιιηηέρλε: Η πεξίπησζε ηνπ Δξσηηζκνύ», ζηε Σρνιή
Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Δ.Μ.Π. ην κάζεκα «Αξρηηεθηνληθή θαη Ψπραλάιπζε»,
θαζώο θαη ζην ΠΜΣ «Δθαξκνζκέλε Ψπρνινγία ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ
Δ.Κ.Π.Α. ην κάζεκα «Ψπρνινγία ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ: Βησκαηηθό Δξγαζηήξην».
Έρεη εθδώζεη, ζηηο Δθδόζεηο Καζηαληώηε, ηηο πνηεηηθέο ζπιινγέο Γθο (1983),
Περίπιοσς ή Αλαηροπή ηφλ ολοκάηφλ (1990), θαη Τρσθερός θφπειάηες
(2000), ηε κειέηε Η εζφηερηθή δηγιφζζία (1995), ην δνθίκην Καη όκφς κηιάλε –
Έθεβος ιόγος (1999), θαζώο θαη ηα κπζηζηνξήκαηα Ερφηηθό ηραγούδη (1998)
θαη Η κπαιάληα ηες ζθόλες (2003). Σηηο Δθδόζεηο Futura ηε κειέηε
Αρτηηεθηοληθή θαη Ψσταλάισζε: Φαληαζίφζε θαη Καηαζθεσή (2006) ε νπνία
θπθινθνξεί επίζεο ζηα αγγιηθά Architecture and Psychoanalysis: Fantasy
and Construction (Kindle Edition, 2013). Σηηο εθδόζεηο Opportuna ηε κειέηε Ο
Φρόσλη θρσπηο-θόθθηλος; Ιζηορία, Θεφρία, Φαληαζίφζε θαη ην δνθίκην
Οηθογέλεηα θαη λέες κορθές γολεχθόηεηας (2010). Σηηο Δθδόζεηο Μεηαίρκην ηελ
πνηεηηθή ζπιινγή Η ηέτλε ηοσ θόθθοσ (2011), ην κπζηζηόξεκα Έλα ηραγούδη
γηα ηολ Ορθέα (2011) θαη ηα δνθίκηα Όπφς εηπώζεθαλ εθεί θαη αθούζηεθαλ —
Μσζηηθά θαη αιήζεηες από ηο ληηβάλη ηοσ υσταλαισηή (2008), Τα παηδηά δελ
ζέιοσλ υστοιόγο. Γολείς ζέιοσλ! (2009), Δελ παίδεης κόλο εζύ. Υπάρτοσλ θη
άιιοη! Ήζος θαη ηέτλε ηες αλζρώπηλες ζτέζες (2010), Ο ερφηηζκός ζηελ

ηέτλε, εηθαζηηθές θαληαζηώζεης (2010), Μηιώ γηα ηελ θρίζε κε ηο παηδί.
Εκπηζηεσηηθή επηζηοιή ζε κεγάιοσς ποσ ζθέθηοληαη (2013), Το θαηά Δηαβόιοσ
εσαγγέιηο — Ποιηηηθή Ψστοιογία ηες θρίζες (2014), Bullying: Καη όκσο
ληθηέηαη! (2015).

