
 
 
 

Συµπόσιο του Πράσινου Σπιτιού 
 
 

Η υποδοχή του παιδιού σήµερα:  
το Πράσινο Σπίτι γιορτάζει 40 χρόνια λειτουργίας 

 
Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019 

Στο Δηµαρχείο του 15ου Διαµερίσµατος 
Αίθουσα τελετών 

31,rue Peclet, 75015 Παρίσι 
 
 

Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, το Πράσινο Σπίτι αισθάνεται υπερήφανο που συνεχίζει 
να εµψυχώνει αυτό το εγχείρηµα, πρωτοπόρο το 1979, πάντα ανατρεπτικό το 2019, και 
όπου ο λόγος του παιδιού, καθώς φωτίζεται από τη διδασκαλία της ψυχανάλυσης 
υποστηρίζεται και µεταδίδεται ακούραστα. 
 
Με τους φίλους µας από την Αθήνα, θα θέσουµε ακόµη µια φορά το ερώτηµα της 
συνάρθρωσης του κοινωνικού, της παιδαγωγικής και της ψυχανάλυσης  κατά το χρόνο της 
υποδοχής. 
 
Θα διερευνήσουµε τις έννοιες της φιλοξενίας, της ανωνυµίας, της χρονικότητας, του 
αφηγήµατος. Θα επανέλθουµε στο πώς ο χώρος  λειτουργεί ως τρίτος όρος και στο πώς 
επιτρέπει να αποκαλυφθεί η ασυνείδητη ψυχική µετάδοση. Τέλος, θα γίνει λόγος τόσο για 
την ιδιαίτερη σηµασία της ενεργής ανδρικής παρουσίας στην υποδοχή όσο και για 
ορισµένες πολιτισµικού τύπου παραµέτρους. 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
ΠΡΩΙ 
 
8:30 – Υποδοχή 
9:15 – Έναρξη – Patrick BOULAND – Πρόεδρος 
9:25 – «Οι χώροι υποδοχής παιδιών/γονέων: µικρές νησίδες επιθυµίας στην κοινωνία. Η 
ανωνυµία, η µετάδοση, η διαµόρφωση και η δραστηριότητα της σκέψης στο µικρό παιδί», 
Marie-Hélène MALANDRIN 
9:50 – «Η υποδοχή του δεσµού», Isabelle BIGUET 



10:05 –  «Το Πράσινο Σπίτι», ερωτήµατα που απευθύνονται στο κοινωνικό, ερωτήµατα 
που απευθύνονται στην ψυχανάλυση», Anne-Marie CANU, Marc VAUCONSANT, Léa 
DIDIER 
 
10:25 – ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
 
10:45 – «“Δεν είναι τίποτα, αγάπη µου”: Η αποφυγή της συνάντησης µε τον ευνουχισµό... 
και τις συνέπειές του», Ziad YOUAKIM 
11:00 – Από την υποδοχή γένους αρσενικού στην υποδοχή του ανδρικού», Dominique 
DESPLECHIN 
40 χρόνια µετά, µολονότι έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος υποδοχής του παιδιού, εξακολουθεί 
κατά βάθος να σηµατοδοτείται από το ερώτηµα της διαφοράς των φύλων και από τη 
δυναµική της εγγραφής του παιδιού σε µια τριγωνοποίηση. Η διαφορά των φύλων το 
εγγράφει στην πρώτη καταγωγή του, στην ετερότητά του, στο ενικό του γίγνεσθαι ως 
υποκειµένου. Η εκπροσώπηση και των δυο φύλων, συστατικό στοιχείο της οργάνωσης του 
Πράσινου Σπιτιού, παραπέµπει υπόρρητα σ’ αυτή τη θεµελιακή τριγωνοποίηση. Και 
επιτρέπει την υποδοχή, το άνοιγµα ερωτηµάτων και τις σχετικές µε το συγκεκριµένο θέµα 
µετακινήσεις.  
11:15 –  «Ο χρόνος της υποδοχής, η υποδοχή του χρόνου», Christine ROY 
11:30 –  Συζήτηση 
 
12:30 – ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΓΕΥΜΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ) ΣΤΟΥΣ 
ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ   
 
 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
 
14:00 – Στρογγυλό τραπέζι µε πρόσωπα υποδοχής από την οµάδα του Μεγάλου µας 
Σπιτιού (Αθήνα) και τους Christine ROY, Michèle MEXME, Dominique DESPLECHIN 
από την οµάδα του Πράσινου Σπιτιού. 
• «To  Μεγάλο µας Σπίτι : σχετικά µε τη λειτουργία  της  συνάντησης ως τρίτου  όρου», 
Νίκος ΠΑΥΛΑΤΟΣ 
Το κλινικό πλαίσιο του Μεγάλου µας Σπιτιού είναι ένας τόπος εγκάρδιας συνύπαρξης όπου 
υπάρχει η επίγνωση, είναι δηλαδή ενήµερος για την πραγµατική εµβέλεια της οµιλίας και τη 
σηµασία της παρουσίας στον άλλο. Η υποδοχή του παιδιού µε τη συνοδεία των οικείων του 
δηµιουργεί το χώρο µιας συνάντησης όπου µπορεί να συναφθεί ο διάλογος και µια 
κατάσταση, δυνητικά παθογενής, να ξεµπλοκάρει, έτσι ανάλαφρα, σχεδόν παίζοντας µαζί, 
ανά τρεις. 
• «Η υποδοχή του µικρού παιδιού και των οικείων του σε έναν κοινωνικό χώρο: 
ναρκισσιστικές επαναδιαπραγµατεύσεις», Διονυσία ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ 
Πρόκειται για αυτή την «ελαφρότητα» στην υποδοχή και την ιδιαίτερη ατµόσφαιρα του 
Μεγάλου µας Σπιτιού που επιτρέπουν τις αυθόρµητες συνδιαλλαγές και, δυνητικά, τον 
επαναπροσδιορισµό των σχέσεων. Αυτή η φυσική και  χωρίς απαίτηση συνάντηση µε τον 
άλλο διευκολύνει να αναγνωριστεί η έλλειψη και η ετερότητα. Και, τότε, να µπορέσει ένα 
παιδί, οι οικείοι του, να ανακαλύψουν τη µοναδικότητά τους.  



15:00 – «Αδράχνοντας την ευκαιρία (τον καιρό) όταν παρουσιάζεται. Στιγµιότυπο ενός 
χρόνου υποδοχής στο Πράσινο Σπίτι», Martine LUROL 
Ξεκινώντας από ένα στιγµιότυπο χρόνου υποδοχής στο Πράσινο Σπίτι, θα αναφερθώ στον 
Καιρό, τη µικρή αυτή θεότητα του ελληνικού πάνθεου και προσωποποίηση της κατάλληλης 
στιγµής, της ευ-καιρίας. Θα µιλήσω για το πώς, σε ένα συγκεκριµένο περιστατικό, αδράξαµε 
την ευκαιρία και για τις επιπτώσεις που είχε αυτό εκ των υστέρων. 
 
15 :15 – ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
 
15:35 –  «Το Πράσινο Σπίτι και το πολιτικό: από την παιδεία στη φιλοξενία», Dimitri 
WEYL 
15:55 – «Αφήγηµα και ασυνείδητη ψυχική µετάδοση στο Πράσινο Σπίτι», Frédéric 
AUBOURG, Patricia TROTOBAS   
Από πολιτικής απόψεως, η ιδιοµορφία του Πράσινου Σπιτιού έγκειται στο ότι είναι ένας από 
τους σπάνιους χώρους στην πόλη όπου το αφήγηµα, η δυνατότητα δηλαδή να µιλήσει κανείς 
(παιδί ή γονέας) για τον εαυτό και αυτοπροσώπως, υποστηρίζεται από ένα σκηνικό όπου, 
λόγω της αναφοράς στην ψυχανάλυση, λαµβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις του ασυνειδήτου 
και, κατ’ επέκταση, ευνοούνται οι ψυχικές µετατοπίσεις. 
16:35 – Συζήτηση 
17:30 – Κλείσιµο των εργασιών – Patrick BOULAND – Πρόεδρος 
 
Κατόπιν – ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΝΑ ΠΟΤΟ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ  
 
 
 
 


