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                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ  ΓΗΖΜΔΡΗΓΑ 2014 

                                                    ΑΒΒΑΣΟ 22/11 

 

09.00 –10.00  Δγγξαθέο / Γειψζεηο ζπκκεηνρήο ζε εξγαζηήξηα 

 

10.00 –12.00  ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ - ΔΝΑΡΞΖ 

ΦΑΝΖ  ΞΔΝΟΤ, Κνηλ. Λεηηνπξγφο, χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο, Πξφεδξνο Δ.Δ.. 

ΥΡΗΣΟ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ, χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο, Αληηπξφεδξνο Δ.Δ.. 

SEAMUS SHEEDY, MA MIACP ACI E.A.C. Masters Supervision Practice, 

 Πξφεδξνο E.A.C.  

YVONNE DE KRUIJFF, Counsellor, Aληηπξφεδξνο E.A.C. 

CHIARA  VENERI , Systemic Counsellor, member of the E.C. EAC,  Δζλ. Αληηπξφζσπνο 

Ηηαιίαο   

ΔYA METAΛΛΗΓΖ, πκβ. Φπρνιφγνο – Φπρνζεξαπεχηξηα,   Δζληθή Αληηπξφζσπνο Δ.Δ.. 

E.A.C. NAs Representative 

 

πληνληζκόο – Μεηάθξαζε : ΓΗΧΡΓΟ ΥΔΡΜΠΔΡΣΑΨΝ, Linceciatis Philosophicus 

Παλεπηζηεκίνπ Επξίρεο 

 

12.00 – 12.30: ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ- Καθέο ζην θπιηθείν ηεο Διιελνακεξηθαληθήο Έλσζεο 

 

 

12.30-15.00  ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ - ΑΒΒΑΣΟ ΠΡΧΗ 

 

 

1. «Σν Πξνζσπηθό είλαη Οηθνπκεληθό: 

Ζ Πλεπκαηηθή Γηάζηαζε ζηελ πκβνπιεπηηθή»  

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ απηνχ είλαη λα πξνζεγγίζεη ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε βησκαηηθφ 

επίπεδν ηελ πλεπκαηηθή δηάζηαζε ηεο χπαξμεο. Όιν θαη ζπρλφηεξα ε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία 

θαη έξεπλα ηνικά λα αγγίδεη έλα ζέκα, πνπ κέρξη πξφζθαηα απνηεινχζε ηακπνχ γηα ηελ 

επηζηήκε θαη άξα δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ 

πξνζεγγίζεσλ. Απηφ, θαζψο θαη ε πξνθαηάιεςε, άθελε έλα κεγάιν κέξνο ηεο χπαξμεο έμσ 

απφ ηα γξαθεία καο θαη ίζσο ζηεξνχζε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζε φινπο καο. ηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο πνιχ-πνιηηηζκηθφηεηαο θαινχκαζηε λα βξνχκε ηα νηθνπκεληθά 

ζεκεία αλαθνξάο καο γηα λα απνδερηνχκε θαη λα αγθαιηάζνπκε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα. 

ην ρξφλν πνπ έρνπκε ζα επηρεηξήζνπκε κηα ζθαηξηθή ζεψξεζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο 

(spirituality), δέλνληαο ηελ ζεσξία κε ην βίσκα κε κία πξνζσπνθεληξηθή ζέζε. Μέζα απφ 

βησκαηηθέο αζθήζεηο ζα δηεξεπλήζνπκε: 

 Σελ πλεπκαηηθή δηάζηαζε κέζα καο 

 Σελ δπλαηφηεηα καο λα ζπλαληήζνπκε ηελ πλεπκαηηθή δηάζηαζε ησλ πειαηψλ καο 

 

ΡΟΤΜΠΗΝΖ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ, MSc, ECP, Πξνζσπνθεληξηθή ςπρνζεξαπεχηξηα, εθπαηδεχηξηα 

θαη επφπηξηα  

Δίλαη πηπρηνχρνο Βηνινγίαο θαη Management. Έρεη εθπαηδεπηεί ζηελ  Πξνζσπνθεληξηθή 

Φπρνζεξαπεία, Δπνπηεία θαη Δθπαίδεπζε (Pg.D θαη MSc,) θαη ζε EFT ζπκβνπιεπηηθή 

δεπγαξηψλ, ζεξαπεπηηθή χπλσζε θαη Focusing. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε ην ICPS (2005-2013) ζαλ 

εθπαηδεχηξηα θαη επφπηξηα θαη αζθεί ηδησηηθά Πξνζσπνθεληξηθή ςπρνζεξαπεία θαη επνπηεία. 

Μέινο ΔΔ θαη EAC, ηεο EAP θαη WAPCEPC. 
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ΒΗΒΗΑΝ ΑΥΠΑΕΖ, BA, PGD, MSc., P.C. χκβνπινο Φπρ. Τγείαο  

Ζ Βίβηαλ είλαη πηπρηνχρνο Γαιιηθήο Φηινινγίαο θαη θάηνρνο ηνπ Master of Science in Person 

Centred Counselling, κε εθπαίδεπζε ζηε ζεξαπεπηηθή χπλσζε, focusing θαη «Mindfulness 

Stress Reduction». Δίλαη κέινο ηεο Δ.Δ.. θαη ηεο E.A.C. Δξγάδεηαη σο πξνζσπνθεληξηθή 

ζχκβνπινο θαη νινθιεξψλεη ηελ εθπαίδεπζε ηεο ζαλ εθπαηδεχηξηα ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθήο 

ηνπ I.C.P.S. 

 

 

 

2. «Οκάδεο ππνζηήξημεο αλέξγσλ θαη αηόκσλ κε ρακειό εηζόδεκα» 

 Ζ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε έρεη επεξεάζεη βαζχηαηα ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, βάδνληαο ηνπο εηδηθνχο ηεο ςπρηθήο πγείαο κπξνζηά ζε θαηλνχξγηα θαηλφκελα 

θαη θαζήθνληα. ηα πιαίζηα κηαο θνηλσληθήο δξάζεο ηεο πκβνπιεπηηθήο  πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη  ζηηο λέεο δχζθνιεο ζπλζήθεο ζηελ ρψξα καο, δεκηνπξγήζακε  έλα 

Πξφγξακκα, κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζεη ηηο ηδηαίηεξεο ςπρνινγηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ 

πνπ έρνπλ ράζεη ην εηζφδεκά ηνπο.  

Θα γίλεη βησκαηηθή παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε γηα ηηο κεζφδνπο  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

θαζψο  θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ Οκάδσλ απηψλ. 

 

ΜΑΡΗΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΣΑΦΤΛΑΚΖ, χκβνπινο Φπρ. Τγείαο 

Ζ Μαξία Υξηζηίλα ηαθπιάθε είλαη απφθνηηε χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Διιεληθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ Νεπξνθπηνζεξαπείαο θαη Αλάιπζεο ηνπ Υαξαθηήξα (Δ.Η.Ν.Α.). Έρεη νινθιεξψζεη 

ηελ Μεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε (επηπέδνπ master‟s) κε ζέκα: «ηάζε ηνπ ψκαηνο θαη 

Υαξαθηήξαο», θαη παξαθνινχζεζε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θχθιν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ 

Δπφπηε. Δξγάδεηαη κε αηνκηθή θαη νκαδηθή πκβνπιεπηηθή.  

 

 

 

3. « Βηώλνληαο ηε Γεκηνπξγηθόηεηα: Focusing & Thinking At the Edge (TAE)» 

Ζ αλαζηνιή ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη ζπρλά δείγκα ςπρηθήο αληζνξξνπίαο, ελψ, ε πξναγσγή 

θαη δηεπθφιπλζή ηεο, δείγκα ςπρηθήο πγείαο θαη επδσίαο. ην πξνηεηλφκελν εξγαζηήξην ζα 

παξνπζηαζηεί, κέζα απφ ηελ Γηαδηθαζία Δζηίαζεο (Focusing)  θαη Σελ Αηρκή ηεο Δπίγλσζεο 

(Thinking at the Edge –ΣΑΔ),  έλαο κεζνδηθφο ηξφπνο αλαγλψξηζεο, πξνζέγγηζεο θαη 

έθθξαζεο ηεο εγγελνχο δεκηνπξγηθφηεηαο, ν νπνίνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνκείο ηεο 

πκβνπιεπηηθήο (ςπρηθή πγεία, εθπαίδεπζε, επηρεηξήζεηο, ηέρλε …). Αξρηθά ζα γίλεη κηα 

ζχληνκε βησκαηηθή εμνηθείσζε κε ηε Γηαδηθαζία Δζηίαζεο, ηε δεκηνπξγία Αζθαινχο ή 

Διεχζεξνπ (Δζσηεξηθνχ) Υψξνπ θαη ηε εκθάληζε ηεο Βησκέλεο Αίζζεζεο. ηε ζπλέρεηα 

«εζηηαδφκελνη» (πρ. δνπιεχνληαο ζε δεπγάξηα) ζα πξνζδηνξίζνπκε ηα ζέκαηα ησλ «αλνηθηψλ» 

εθθξαζηηθψλ / δεκηνπξγηθψλ αλαδεηήζεσλ καο. ηελ θχξηα θάζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα 

πξνρσξήζνπκε, ζηαδηαθά, ζηα πέληε βήκαηα ηεο 1εο θάζεο ηεο κεζφδνπ ΣΑΔ. 

 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΤΠΡΗΧΣΑΚΖ,  Δθπαηδεπηηθφο, χκβνπινο Πξνζσπνθεληξηθήο 
θαη Focusing Βησκαηηθήο πκβνπιεπηηθήο. Αγαπάεη γεληθά θαη εθαξκφδεη εηδηθά ηελ άηππε πξν-
ζσπνθεληξηθή εθπαίδεπζε/κάζεζε θαη ην e-Learning. Αζρνιείηαη κε ηε ζπγγξαθή ςεθηαθψλ 
εθπαηδεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη πξνζνκνηψζεσλ, ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηηο νκάδεο 
δηακεζνιάβεζεο ζρεηηθά κε ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, θαη, θπξίσο, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Focusing, 
ηνπ NVC θαη ηεο κεζφδνπ TAE ζηε ζρνιηθή ηάμε. 
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4. «Οη ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην άηνκν θαη ηελ 

νηθνγέλεηα. ηξαηεγηθέο επηβίσζεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο» 

ηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη κηα ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε ζηελ αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Ζ παξνπζίαζε ζα εζηηάζεη ζηα αίηηα ηεο θξίζεο κε ζηφρν ηελ ςπρνινγηθή ηεο εξκελεία 

κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ Hallowell (“Delivered from Destruction”) θαζψο θαη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο 

θξίζεο ζαλ επθαηξία γηα αθχπληζε, κάζεζε θαη εμέιημε. Έκθαζε ζα δνζεί ζηηο ςπρνινγηθέο θαη 

ςπρνζσκαηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζην άηνκν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο θαη ζα παξνπζηαζηνχλ πξαθηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηεο. Σέινο ζα ζπδεηεζνχλ 

ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο κέζσ ζεξαπεπηηθήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο.  

 

 Dr. GINA THANOPOULOU, Ph.D., Ed.M. HARVARD University, Counseling Psychologist 

Ζ Dr. Σδίλα Θαλνπνύινπ, είλαη πκβνπιεπηηθή Φπρνιφγνο. Δίλαη απφθνηηνο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ  HARVARD, κε εμεηδίθεπζε ζηε „Φπρν-εθπαηδεπηηθή πκβνπιεπηηθή 

Παηδηώλ, εθήβσλ θαη  ελήιηθσλ’. Δίλαη Γηεπζχληξηα ηνπ Κέληξνπ πκβνπιεπηηθήο ηνπ 

International School of Athens (ISA). Δπίζεο δηαηεξεί ην πξνζσπηθφ ηεο γξαθείν. Δίλαη Έγθξηην 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο θαη Διιεληθήο Δηαηξείαο πκβνπιεπηηθήο &  ηεο Ακεξηθαληθήο 

Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο (ΑPΑ). 

 

MARIA PROTOPAPA, B.A, M.Sc., Counseling Psychologist 

Mαξία Πξσηνπαπά, B.A., M.Sc., πκβνπιεπηηθή Φπρνιφγνο, χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο.  

πλεξγάδεηαη κε ην Κέληξν πκβνπιεπηηθήο ηνπ International School of Athens (ISA) ζηνλ ηνκέα 

ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο εθήβσλ, αηνκηθά θαη νκαδηθά, ελψ παξάιιεια είλαη θαη ε ΗΒ 

Diploma Coordinator ηνπ ζρνιείνπ. ηελ ηδησηηθή πξαθηηθή ηεο αζρνιείηαη κε ηελ αηνκηθή 

ζπκβνπιεπηηθή ελειίθσλ, δεπγαξηψλ θαη εθήβσλ θαη εμεηδηθεχεηαη ζηε νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή 

γνλέσλ.  

 

 

 

5.« Ζ Διιεληθή πκβνπιεπηηθή ηζόηηκα ζην Δπξσπατθό Γίγλεζζαη: 

Αλαπαξάζηαζε ηεο ζρέζεο Δπξώπεο – Διιάδαο»  

Ζ ΔΔ εληάζζεηαη πιένλ ηζφηηκα ζηελ Δπξσπατθή Δηαηξία πκβνπιεπηηθήο. Αλαγλσξίδεηαη έηζη 

ε επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ πεδίνπ γλψζεο ηεο κνληέξλαο δπηηθήο επηζηήκεο ζηελ ειιεληθή 

ζπκβνπιεπηηθή. Δκείο φκσο θαινχκαζηε λα πξνβάινπκε θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο καο, πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ Αξραηνειιεληθή παξάδνζε, θνηλή πιένλ επξσπατθή θιεξνλνκηά. 

 

Απηφ εθθξάδεη θαη ν κχζνο ηεο Δπξψπεο. Κφξε απφ ηελ  Φνηλίθε-Παιαηζηίλε αξπάδεηαη απφ 

ηνλ Γία θαη εγθαζίζηαηαη ζηελ Κξήηε, απαξρή γηα ηνλ πξψην εμειηγκέλν δπηηθφ πνιηηηζκφ, ηνλ 

Μηλσηθφ. Ο ηδξπηηθφο κχζνο ηεο Δπξψπεο απνηειεί έγγξακκα ηεο ζχλδεζεο ηεο Γχζεο κε ηηο 

ξίδεο ηεο ζηελ Αλαηνιή,. 

 

Σν κνληέξλν Παξάδεηγκα Φπρνζεξαπείαο, θαηά θαη κεηά Φξφπλη, θαη αθνινχζσο ε 

πκβνπιεπηηθή ζεζκνζεηεί ηελ Αηνκηθή Θεξαπεία, σο θαηάθηεζε ησλ θαηξψλ καο. 

Αληηπαξαβάιιεηαη έηζη κε ην Αξραηνειιεληθφ  Παξάδεηγκα ηεο Σπιινγηθήο Θεξαπείαο, κέζσ ηεο 

Μπζνινγίαο, ηνπ Θεάηξνπ (Σξαγσδίαο-Κσκσδίαο), ηεο Φηινζνθίαο σο ζεξαπεία θαη ηεο 

πνιηηηθήο δξάζεο θαη ζπκκεηνρήο, ηνπ „πνιηηηθνχ φληνο‟. Ο φξνο ‘Θεξαπεία’ φπνπ ην Θ 

εθπξνζσπεί ην Θείνλ, παξαπέκπεη ζηελ έλσζε κε έλα αλψηεξν επίπεδν, ζηελ ππέξβαζε σο 

κέζν θαη ζηφρν ζεξαπείαο. Σειηθά ε έλσζε κε ην Θείν νδεγεί ζηελ εζσηεξίθεπζή ηνπ, σο 

‘Eζωηεξηθό Θεξαπεπηή’. 
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Ζ Διιεληθή πκβνπιεπηηθή κπνξεί επνκέλσο λα πξνζθέξεη ζηελ επξχηεξε επξσπατθή 

πκβνπιεπηηθή ηελ δηεχξπλζε θαη εκβάζπλζε ηεο „ππέξβαζεο‟. Δηζη απνθηά λφεκα ε ζεκαζία 

ησλ Μχζσλ θαη ησλ Αξρεηχπσλ πνπ εκπεξηέρνπλ σο παξαθαηαζήθε, ηηο αξρέο, ηηο ηάμεηο, ηνπο 

λφκνπο θαη λνκνηέιεηεο πνπ δηέπνπλ ηελ αλζξψπηλε πξαγκαηηθφηεηα θαη θπβεξλνχλ ηειηθά ηελ 

„ζεξαπεία‟ ησλ αλζξψπσλ.   

ην εξγαζηήξη πξνηείλεηαη κηα πζηεκηθή Αλαπαξάζηαζε πνπ ζα πξνζεγγίζεη ζπλνιηθά ην 

παξαπάλσ ζέκα, κε εθπξνζψπνπο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Θα δηεξεπλεζεί ε  δπλακηθή 

Δπξσπατθήο έλαληη Διιεληθήο πκβνπιεπηηθήο, κε έκθαζε ζηνλ  Διιελα/Διιελίδα χκβνπιν 

θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ. 

 

ΓΡ ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ,  Κνηλσληνιφγνο-Φπρνιφγνο, πζηεκηθφο & Οηθνγελεηαθφο 

Θεξαπεπηήο EFTA & ΔΛΔΤΘ 

πνπδέο  Κνηλσληνινγίαο-Φπρνινγίαο-Φηινζνθίαο (Παλεπηζηήκην Μνλάρνπ). Ηδξπηήο ηνπ 

„Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ πζηεκηθήο Αλαπαξάζηαζεο‟ (Δ.Η..Α.), κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνάγεη, σο 

ζπζηεκηθφο ζεξαπεπηήο (EFTA), εθπαηδεπηήο θαη επφπηεο ηελ ‘Βηωκαηηθή Σπζηεκηθή’, ηελ 

ζχλδεζε ησλ Αξρεηχπσλ (Αξραηνειιεληθή Μπζνινγία-Σξαγσδία-Φηινζνθία) κε ηελ πζηεκηθή 

Θεξαπεία.  

 

 

 

6. «Πνηνο ζα ζεξαπεύζεη ηνπο ‘ζεξαπεπηέο’ ή ‘ν ζεξαπεπηήο’ σο ζεξαπεπόκελνο» 

Έλα εξγαζηήξη φπνπ ν Ησάλλεο Φάξξαο ζα θαηαζέζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ καξηπξία-βίσκα 

απφ ηα ρξφληα πνπ ππήξμε θαη είλαη αθφκα αλαιπφκελνο κέζα απφ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο θαη 

ζεξαπεπηέο. 

Οη παξεπξίζθνκελνη κπνξνχλ λα ζέζνπλ ειεχζεξα νπνηαδήπνηε εξψηεζε ,ηηο δηθέο ηνπο 

αγσλίεο θαη ζέζεηο σο πξνο ηε ζεξαπεία θαη σο πξνο ηε ζρέζε „ζεξαπεπηή-ζεξαπεπφκελνπ‟. 

Σν ζθεπηηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ βαζίδεηαη ζην φηη δελ πξέπεη λα ππάξρεη ηίπνηε θξπθφ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ζεξαπεπηή σο πξνο ην φηη σο αλζξψπηλν νλ θαη ν ίδηνο, ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο 

δηαβαζκίζεηο ησλ αλζξσπίλσλ πνηνηήησλ, απφ ηελ νδχλε θαη ηνλ πφλν κέρξη ηελ ραξά θαη ηελ 

επίηεπμε θαη φηη είλαη εμφρσο ζεξαπεπηηθφ γηα ηνλ ζεξαπεπφκελν λα γλσξίδεη φηη ν ζεξαπεπηήο 

ηνπ είλαη δηαξθψο θαη αελάσο ζηε ζέζε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ, σο ε ειάρηζηε έλδεημε επγέλεηαο, 

εππξέπεηαο θαη επαγγεικαηηθνχ ήζνπο γηα ην ιεηηνχξγεκα πνπ ππεξεηεί. 

 

ΗΧΑΝΝΖ ΦΑΡΡΑ, Δηζεγεηήο εκηλαξίσλ, χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο, Φπρνελεξγεηαθφο 

Αλαιπηήο 

Ο Ησάλλεο Φάξξαο γελλήζεθε ην 1955 ζηελ Νέα Κνχηαιε ηεο Λήκλνπ απφ γνλείο Μηθξαζηάηεο. 

Σν 1995 ηδξχεη ηνλ Υψξν Πνιηηηζκνχ θαη Έξεπλαο : „ΤΝΘΔΗ‟ www.e-synthesis.gr θαη ην 

1997 ηελ ζπκβνπιεπηηθή κέζνδν ηεο ΦΤΥΟΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Πξνζέγγηζεο. Δίλαη Δηζεγεηήο 

εκηλαξίσλ θαη χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο. 

 

 

 

7. «Σν άθνπζκα ηεο επηζπκίαο κε ηελ NDI» (Παξεκβαίλνπζα Με 

Καηεπζπληηθόηεηα) 

ε κηα Δπξψπε πνπ αιιάδεη θαη ζε κηα Διιάδα πνπ θηππηέηαη θαη παζρίδεη λα θξαηεζεί 

δσληαλή, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπκβάιινπκε, φζν γίλεηαη, κέζα απφ ηε δνπιεηά καο: 

  Πηζηεχνπκε φηη νη άλζξσπνη, είκαζηε δεμακελέο δπλαηνηήησλ. 

  Ζ επηζπκία είλαη ε πην θχξηα κνξθή ηνπο. Δπίζεο νη επηζπκίεο κάο ηξνθνδνηνχλ κε ην ζχλνιν 

http://www.e-synthesis.gr/


5 
 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη εκπεηξηψλ καο. πρλά φκσο δελ αλαγλσξίδνπκε νχηε ηηο δηθέο καο 

επηζπκίεο, γηαηί είλαη βαζηά θξπκκέλεο, πφζν κάιινλ ηηο επηζπκίεο ησλ άιισλ… 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα βνεζήζνπκε ηνπο αλζξψπνπο πνπ απεπζχλνληαη ζε εκάο, αιιά θαη ηνπο 

γχξσ απφ εκάο, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηηο επηζπκίεο ηνπο ψζηε λα δνπιέςνπκε καδί ηνπο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πινπνίεζεο ηνπο. 

  Πνηέ θαλέλα θαιφ δελ επηηπγράλεηαη κε θαηαλαγθαζκφ! 

Ζ Παξεκβαίλνπζα Με Καηεπζπληηθφηεηα, σο κέζνδνο επηθέληξσζεο ζηηο επηζπκίεο, δηαζέηεη 

εξγαιεία αλάδπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα αλάγλσζεο ησλ επηζπκηψλ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκα... 

 

ΓΗΧΡΓΟ ΑΣΡΗΝΑΚΖ, Φπρίαηξνο, Φπρνζεξαπεπηήο, Γηεπζπληήο ΦΝΑ Γξνκνθατηείνπ 

Δπηζηεκνληθά ππεχζπλνο ζε πξνγξάκκαηα ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο, 

 εθπαηδεπκέλνο ζηελ Ρατρηθή ςπρνζεξαπεία θαη ζηελ NDI, εθπαηδεπηήο ζηε Με Καηεπζπληηθή 

Παξεκβαηηθή ςπρνζεξαπεία –ζπκβνπιεπηηθή – εκςχρσζε νκάδσλ. 

. 

ΚΑΗΣΖ ΚΑΝΑΚΑΚΖ, Φπρνιφγνο, Φπρνζεξαπεχηξηα 

Δθπαηδεπκέλε ζηελ NDI θαη ζηε πζηεκηθή ζεξαπεία δεχγνπο θαη νηθνγέλεηαο, εθπαηδεχηξηα ζηε 

Με Καηεπζπληηθή Παξεκβαηηθή ςπρνζεξαπεία – ζπκβνπιεπηηθή – εκςχρσζε νκάδσλ. 

 

 

 

8. “Counselling: Coaching and Mentoring in Europe” (Μόλν ζηα Αγγιηθά) 

COACHING, MENTORING and Counselling find their roots in Greek history. However, these 

have developed in independent professions with different specific goals.  

The workshop aims at bringing out similarities and differences both in techniques and contexts 

whereby coaching, mentoring and counselling are used.  

Such similarities and differences could create a holistic approach towards helping the client in a 

way that the person feels more integrated in society, in the workplace and develops healthy 

relationships in all spheres of life. 

 

JESMOND FRIGGIERI 

At the moment in the 4th year of Master in Counselling at the University of Malta. Graduated 

from the University of Leicester in Master in Business Administration, in Sacred Theology from 

Institut Catholique de Toulouse, and Bachelor in Arts (Philosophy, Psychology and Sociology) 

from the  University of Malta. Has also a Diploma in Systemic Practice from the Tavistock Clinic 

in conjunction with Agenzija Appogg and Award in Understanding and Implementing Coaching 

and Mentoring from  CIPD-UK. 

 

 

15.00–16:00: ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ Καθέο ζην θπιηθείν ηεο Διιελνακεξηθαληθήο Έλσζεο.  

 

16.00– 18.30: ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ - ΑΒΒΑΣΟ ΑΠΟΓΔΤΜΑ 

 

1.«ηα πξέπεη θαη ζηε ινγηθή πήγε ε δσή κνπ όιε, θη απόηηζην ηζε πεζπκηάο 

άθεθα ην πεξβόιη…»     κε βάζε ηε κέζνδν  Παξεκβαίλνπζαο Με Καηεπζπληηθήο –

ςπρνζεξαπείαο ,Non Directive Intervention) 

Ο Γάιινο Michel Lobrot είλαη ςπρνζεξαπεπηήο, θαζεγεηήο παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο θαη 

ζπγγξαθέαο, έλαο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο  Γαιιηθήο ζεζκηθήο παηδαγσγηθήο ηνπ 60.  
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Μεηά απφ πνιιά ρξφληα ςπρνζεξαπεπηηθήο πξαθηηθήο αλέπηπμε ηελ Με Καηεπζπληηθή 

Παξεκβαηηθή ςπρνζεξαπεία (ή N.D.I), έλα πνιπζπιιεθηηθφ πξνζσπνθεληξηθφ κνληέιν. 

Ζ κέζνδνο πνπ αλαπηχζζεη, ηφζν γηα ηελ παηδαγσγηθή φζν θαη γηα ηελ εκςχρσζε νκάδσλ θαη 

ηελ ςπρνζεξαπεία, αλαδεηά ηξφπνπο θαη θαηαζηάζεηο δεκηνπξγίαο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ 

εκπινπηίδνπλ ηηο πεγέο ηνπ αηφκνπ θαη ζπγρξφλσο δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάδπζε επηζπκηψλ γηα 

κάζεζε, επηθνηλσλία, δεκηνπξγηθφηεηα θαη νινθιήξσζε. 

ηφρνο καο είλαη ε εξγαζία ζηνλ εαπηφ, ε αλαδήηεζε ηεο επηζπκίαο, ε ελεξγνπνίεζε θαη ε 

επαθή κε ην ζψκα θαη ε δηεξεχλεζε ζεκάησλ πνπ ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπο επηδξά ζηνλ ηξφπν 

πνπ βηψλνπκε ηελ δσή καο  

Ζ επεμεξγαζία εκπεξηέρεη βησκαηηθέο δξάζεηο θαη δηεξεχλεζε νλείξσλ καθξηά απφ εξκελείεο 

θαη αλαιπηηθά ζρήκαηα, κε θέληξν θαη αθεηεξία ηνλ άλζξσπν θαη ηελ ηζηνξία ηνπ.  

Δηζεγεηέο- εκςπρσηέο:  

 

ΝΔΚΣΑΡΗΑ ΠΑΣΔΡΑΚΖ,  ζχκβνπινο, Με θαηεπζπληηθή ςπρνζεξαπεχηξηα 

 

ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΣΟΤΡΝΑΡΑ, ςπρίαηξνο παηδηψλ θαη εθήβσλ, Με θαηεπζπληηθφο 

ςπρνζεξαπεπηήο 
 

Οη ζπκκεηέρνληεο λα θνξνύλ άλεηα ξνύρα θαη λα έρνπλ καδί ηνπο ζηξωκαηάθη γπκλαζηηθήο. 

 

 

2. «Βηώλνληαο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο αιιαγέο: ν ξόινο θαη νη ηερληθέο ηνπ 

ζπκβνύινπ κέζα από ηε καηηά ηεο γλσζηαθήο- ζπκπεξηθνξηθήο πξνζέγγηζεο 

θαη ηεο πξνζέγγηζεο Gestalt» 

Ζ αλζξψπηλε θχζε παξακέλεη ίδηα, φζν θη αλ δηαθνξνπνηνχληαη νη επνρέο, νη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο ή ν ηφπνο δηαβίσζεο. Οη αιιαγέο απηέο επεξεάδνπλ ηηο αλάγθεο, ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ- ζπκβνχινπ θαη ζπκβνπιεπφκελνπ. Αο δηεξεπλήζνπκε ινηπφλ ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα αθνπγθξαζηνχκε θαη λα δηαρεηξηζηνχκε ηελ επίδξαζε 

ησλ εμσηεξηθψλ αιιαγψλ ζηνλ εζσηεξηθφ καο θφζκν. Μαθξηά απφ θαηεγνξηνπνηήζεηο 

αλζξψπσλ θαη ζεσξεηηθψλ κνληέισλ, αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο θαη εζηηάδνληαο ζην βίσκα, αο 

ελψζνπκε ηηο δπλάκεηο καο γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηηο πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα.  

 

ΑΜΑΛΗΑ ΚΑΠΟΤΛΔΑ, Φπρνιφγνο 

Φπρνιφγνο, πηζηνπνηεκέλε Φπρνζεξαπεχηξηα Gestalt, κέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Φπρνζεξαπείαο Gestalt θαη ηεο EAGT 

 

ΝΑΣΑΛΗΑ ΚΟΤΣΡΟΤΛΖ, MSc, Φπρνιφγνο 

Φπρνιφγνο, ππ. Γηδάθησξ Φπρνινγίαο Τγείαο, Γλσζηαθή-πκπεξηθνξηθή Φπρνζεξαπεία θαη 

πκβνπιεπηηθή, Γηεπζχληξηα πνπδψλ ζην Κέληξν Δθαξκνζκέλεο Φπρνζεξαπείαο θαη 

πκβνπιεπηηθήο 

 

 

3. «Γνπιεύνληαο κε ηνλ Ηδαληθό Μαο Δαπηό» 

Αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηεο δσήο απφ ηε γέλλεζε κέρξη ην ζήκεξα θάλνπκε έλα ηαμίδη ζηνλ 

πξνζσπηθφ καο ρσξνρξφλν. Ξεθηλψληαο απφ ηελ παηδηθή ειηθία, ζπλερίδνπκε ηελ πνξεία πξνο 

ηελ εθεβεία, μαλαδνχκε ζηηγκέο απφ ην παξειζφλ, ζπλαληάκε ηνλ εαπηφ ζην παξφλ θαη 

πξνζαλαηνιηδφκαζηε ζην κέιινλ. Δπαλαπξνζδηνξίδνπκε πξφζσπα, αλζξψπνπο θαη γεγνλφηα 

δσήο, ελψ θάλνπκε κηα «βαζηά βνπηηά» ζηα νηθνγελεηαθά καο δπλακηθά θαη ην γελεαινγηθφ καο 

δέληξν. 
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Σν εξγαζηήξην απηφ έρεη ραξαθηήξα απηνγλσζηαθφ θαη ζεξαπεπηηθφ, ζηνρεχεη ζηελ απνδνρή 

ηεο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο ηνπ θαζελφο ,αιιά θαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ εαπηνχ καο θαη 

ηνπ Ηδεψδνπο καο Δγψ ζην εδψ θαη ην ηψξα. 

Μέζα απφ ηερληθέο Φπραλαιπηηθνχ Φπρνδξάκαηνο θαη Οπκαληζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ν 

ζπκκεηέρνληαο «δνπιεχεη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία» ζ‟ έλα αέλαν παηρλίδη εζσηεξηθήο 

αλαδήηεζεο, φπνπ ε αλάκλεζε, ε ζηηγκή θαη ν ιφγνο θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε ηνπ ηαμηδηνχ. 

                                                                                                                                                 
ΑΝΑΣΑΗΟ Λ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΖ, Φπρνιφγνο, M.Sc.-Prof.Certif. 
Φπρνδπλακηθφο Φπρνζεξαπεπηήο. 
 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΣΗΡΗΓΧΣΖ, Φπρνιφγνο, M. Sc., Prof. Certif. πζηεκηθφο Φπρνζεξαπεπηήο 

 

 
4. «Θεκαηηθή επεμεξγαζία θαη ζπδήηεζε πάλσ ζην πξστλό εξγαζηήξη, αζθήζεηο 

αλαπαξάζηαζεο κε βάζε αηηήκαηα» 

Δηζήγεζε εηο βάζνο πάλσ ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πξνεγνχκελν εξγαζηήξη. πδήηεζε 

θαη επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ πνπ πξνέθπςε, κε ζηφρν λα μεθαζαξίζνπλ νη δπλακηθέο 

ελαξκφληζεο ηνπ Διιεληθνχ κε ην Δπξσπατθφ επηζηεκνληθφ Παξάδεηγκα. Ηδηαίηεξα ελδηαθέξεη ν 

πξνβιεκαηηζκφο ηνπ ΄Διιελα/Διιελίδαο πκβνχινπ, πψο λνηψζεη, ηη ρξεηάδεηαη λα κάζεη, πψο 

λα εμειηρζεί, ηη πξνζέγγηζε ηνλ δπλακψλεη θ.ά. Απηφ ζα εληζρπζεί θαη κε αζθήζεηο 

αλαπαξάζηαζεο κε βάζε αηηήκαηα πνπ ζα ηεζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

ΓΡ ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ,  Κνηλσληνιφγνο-Φπρνιφγνο, πζηεκηθφο & Οηθνγελεηαθφο 

Θεξαπεπηήο EFTA & ΔΛΔΤΘ. πνπδέο  Κνηλσληνινγίαο-Φπρνινγίαο-Φηινζνθίαο 

(Παλεπηζηήκην Μνλάρνπ). Ηδξπηήο ηνπ „Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ πζηεκηθήο Αλαπαξάζηαζεο‟ 

(Δ.Η..Α.), κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνάγεη, σο ζπζηεκηθφο ζεξαπεπηήο (EFTA), εθπαηδεπηήο θαη 

επφπηεο ηελ ‘Βηωκαηηθή Σπζηεκηθή’, ηελ ζχλδεζε ησλ Αξρεηχπσλ (Αξραηνειιεληθή Μπζνινγία-

Σξαγσδία-Φηινζνθία) κε ηελ πζηεκηθή Θεξαπεία.  

 

 

5. «Οη επηπηώζεηο ηεο ηδξπκαηνπνίεζεο ζηελ πξώηκε  ειηθία. Θεσξία 

Πξνζθόιιεζεο» 

Ζ πξψηε καο ζρέζε,  ε ζρέζε κε ηε κεηέξα ή ην βαζηθφ καο θξνληηζηή φπσο ηελ νλνκάδνπλ νη 

επηζηήκνλεο, επεξεάδεη φιεο ηηο ππφινηπεο ζρέζεηο πνπ θάλνπκε ζηε δσή καο.  Γηακνξθψλεη 

ηνλ ηξφπν πνπ ζρεηηδφκαζηε κε ηνλ εαπηφ καο αιιά θαη κε ηνπο άιινπο. ην ζεκηλάξην απηφ ζα 

κειεηήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεηηδφκαζηε σο βξέθε αιιά θαη πσο εμειηζζφκαζηε σο 

ελήιηθεο θαη ηηο αζθαιείο αιιά θαη κε αζθαιείο ζρέζεηο πξνζθφιιεζεο πνπ δεκηνπξγνχκε. Θα 

αλαθέξνπκε παξαδείγκαηα απφ ηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ ζε ηδξχκαηα θαη ζηεξνχληαη έλαλ 

βαζηθφ θξνληηζηή θαη ζα δείμνπκε πσο απηφ επεξεάδεη ηε ζσκαηηθή ηνπο θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπο εμέιημε. 

Θα κηιήζνπκε φκσο θαη γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ζρέζεηο πνπ αιιάδνπλ ην δεζκφ πξνζθφιιεζεο 

θαη εμειίζζνπλ ην «ζρεηίδεζζε» γηα ηνλ θάζε ελήιηθα αιιά θαη γηα ην θάζε παηδί πνπ κεγαιψλεη 

ζε έλα ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο θξνληίδαο. 

 

 

ΣΑΣΗΑΝΑ ΔΛΔΝΖ ΓΚΟΡΝΤ,  ΒΑ Φπρνινγίαο, P.C χκβνπινο Φπρ. Τγείαο 

Ζ Σαηηάλα έρεη πηπρίν ςπρνινγίαο θαη P.G. Dipl. ζηελ Πξνζσπνθεληξηθή πκβνπιεπηηθή. Δίλαη 

επηζηεκνληθή ζχκβνπινο ζην Κέληξν Δξεπλψλ Ρίδεο ΑΜΚΔ, κέινο ηνπ δηθηχνπ Eurochild.  
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6. H πλζεηηθή πκβνπιεπηηθή & Φπρνζεξαπεία ζηηο γπλαίθεο κε θαξθίλν ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

 

O θαξθίλνο αλακθηζβήηεηα απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο απεηιέο γηα ηε δεκφζηα πγεία ζε 

παγθφζκην επίπεδν, ηφζν γηα ηελ νξγαληθή φζν θαη γηα ηελ ςπρνινγηθή πγεία.  Πνιιέο είλαη νη 

έξεπλεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ζχγρξνλε ηαηξηθή κπνξεί λα πξνιάβεη αθφκα θαη λα 

εμνπδεηεξψζεη ηνλ θαξθίλν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο.  Κάπνπ εδψ, δηαδξακαηίδεη θνκβηθφ ξφιν 

θαη ε επηζηήκε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο , ε ηέρλε ηεο επνηθνδνκεηηθήο 

επηθνηλσλίαο, ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο αιιά θαη ηεο παξέκβαζεο – εξκελείαο φηαλ απηέο 

θξίλνληαη ζθφπηκεο θαη αλαγθαίεο απφ ηνλ χκβνπιν.  Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε πκβνπιεπηηθή 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ δηέπνπλ, φπσο Δγγχηεηα, Δλζπλαίζζεζε, αιιά θαη ηερληθέο 

θαηάιιειεο θαη άξηηεο λα εθαξκφδνληαη ζηελ θάζε πεξίπησζε, ζηνλ θάζε άλζξσπν μερσξηζηά 

κπνξεί λα ζπκβάιινπλ δηαθξηηά ψζηε λα βειηησζεί ε πγεία ησλ αλζξψπσλ έρνληαο βάζε φηη ην 

άηνκν απνηειεί κία νιφηεηα θαη δελ θαηαηεκαρίδεηαη ζε κέξε (φπσο ζψκα , ςπρηζκφο θηι). ην 

ζπγθεθξηκέλν βησκαηηθφ εξγαζηήξη πξφθεηηαη λα αλαθεξζεί ν ηξφπνο πνπ ε πλζεηηθή 

πκβνπιεπηηθή θαη Φπρνζεξαπεία κπνξεί λα βνεζήζεη γπλαίθεο κε θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο. Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο απνηειεί ηε δεχηεξε θαηά ζεηξά αηηία ζαλάηνπ 

κεηά ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζην γπλαηθείν πιεζπζκφ έρνληαο 500.000 λέα θξνχζκαηα 

εηεζίσο.  Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, Γλσζηαθά Γηαγξάκκαηα θαη ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο πξφθεηηαη 

λα ζπδεηεζνχλ κε ην θνηλφ.   

 

ΣΤΛΗΑΝΟ ΚΟΤΣΔΛΗΔΡΖ, CPsychol,ASFbps 

Ο Κνπηειηέξεο ηπιηαλφο είλαη ςπρνιφγνο, έγθξηην κέινο ζην Βξεηαληθφ χιινγν Φπρνιφγσλ, 

Λέθηνξαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Derby, ζπλζεηηθφο ςπρνζεξαπεπηήο, επηζηεκνληθά 

ππεχζπλνο ζηελ Δ.Φ.Τ.ΘΔ θαη δηεπζπληήο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην Πεηξατθφ 

Ηλζηηηνχην πλζεηηθήο Φπρνζεξαπείαο. 

 

 

 

7. «Δξγαζηήξη γηα ηε γπλαηθεία ζεμνπαιηθή επηζπκία»  

«Αλ δελ ζέιω ζεμ είκαη αλέξαζηε, αλ ζέιω ζεμ είκαη ηζνύια. Αλ ην θάλνπκε ακέζωο είκαη 

εύθνιε, αλ θαζπζηεξήζω ην παίδω δύζθνιε.» ε κηα θνηλσλία πνπ νη γπλαίθεο εθπαηδεχνληαη 

απφ ηα παηδηθά ηνπο ρξφληα λα είλαη εξσηηθά επηζπκεηέο κε φπνην θφζηνο θαη ηαπηφρξνλα λα 

δηαθπιάζζνπλ ηελ «ηηκή» ηνπο σο φ,ηη πνιπηηκφηεξν έρνπλ, πνχ ππάξρεη ρψξνο γηα ηε 

γπλαηθεία ζεμνπαιηθή επηζπκία; ε απηφ ην εξγαζηήξη ζα εμεηάζνπκε ην πφζν απεηιεηηθή θαη 

εκπνδηζκέλε είλαη ε γπλαηθεία επηζπκία. Θα θνπβεληηάζνπκε γηα ηα αληηθαηηθά κελχκαηα κε ηα 

νπνία ληξεζάξνληαη νη γπλαίθεο σο πξνο ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο, θαζψο θαη ην πψο βηψλεη ε 

θαζεκία ηελ επηζπκία ή ηελ έιιεηςή ηεο. Σν εξγαζηήξη απεπζχλεηαη ζε γπλαίθεο φισλ ησλ 

ειηθηψλ θαη ζεμνπαιηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ.  

 

ΛΤΟ ΚΑΛΟΒΤΡΝΑ, χκβνπινο Φπρ. Τγείαο 

Ο Λχν Καινβπξλάο εξγάδεηαη σο ζχκβνπινο ςπρηθήο πγείαο απφ ην 2006, αζθψληαο ηελ 

πξνζσπνθεληξηθή/ππαξμηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο Διεπζεξνπαηδείαο.  
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8. «Εώληαο κε ηελ αβεβαηόηεηα θαη ην απξόβιεπην από ηε ζθνπηά ηεο 

Τπαξμηαθήο πκβνπιεπηηθήο»  

Σν εξγαζηήξην απηφ έρεη ζαλ ζθνπφ ηνπ λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο 

ππαξμηαθέο έλλνηεο ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο χπαξμεο. Πσο αληηκεησπίδνπκε 

ην ηπραίν θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο; ε πνην βαζκφ είκαζηε ειεχζεξνη λα δηακνξθψζνπκε ηηο 

ζπλζήθεο ηεο δσήο καο θαη ζε πνην βαζκφ είκαζηε πεξηνξηζκέλνη; 

Πσο κπνξεί έλαο ζχκβνπινο ςπρηθήο πγείαο λα δηαηεξήζεη ηελ δηθή ηνπ ζηαζεξφηεηα κέζα ζε 

έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πιαίζην; Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ πιαηζίνπ θαη ε ζπλέπεηα ηνπ 

ζπκβνχινπ απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ζρέζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

ΔΤΓΔΝΗΑ ΓΔΧΡΓΑΝΣΑ, Psy.D., ECP 

Ζ Δπγελία  Γεσξγαληά, είλαη ηδξπηηθφ κέινο ηνπ «γίγλεζζαη», ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Τπαξμηαθήο Φπρνινγίαο, φπνπ είλαη εθπαηδεχηξηα θαη επφπηξηα. Δίλαη ζπλεξγάηεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, έρεη ζπγγξάςεη βηβιία ελψ άξζξα θαη νκηιίεο ηεο έρνπλ εθδνζεί ζε 

πεξηνδηθά ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Δίλαη γξακκαηέαο ηεο ΔΔΦΔ  θαη κέινο ηεο ΔΔ 

θαζψο θαη αληίζηνηρσλ ζπιιφγσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Γνπιεχεη κε ελήιηθεο αηνκηθά θαη νκαδηθά. 

 

ΔΤΖ ΓΑΛΛΑ, Ph.D 

Ζ Δχε Γάιια είλαη ηδξπηηθφ κέινο ηνπ "Γίγλεζζαη", ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Τπαξμηαθήο 

Φπρνινγίαο. Δίλαη δηδάθησξ Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Surrey (Αγγιίαο). Δξγάζηεθε 

σο ηαθηηθή Καζεγήηξηα Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ La Verne (ΖΠΑ) θαη άζθεζε ην 

επάγγεικα ηεο Φπρνιφγνπ ηδησηηθά θαζψο θαη ζην Υαηδεπαηέξεην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο 

παζηηθψλ Παηδηψλ. Ήηαλ κέινο ηνπ Διιεληθνχ πιιφγνπ Φπρνιφγσλ, ηεο Αmerican 

Psychological Association θαη ηεο British Psychological Society. 

 

ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΕΤΜΝΖ, MSc, ECP 

Ζ Καηεξίλα Εχκλε – Γεσξγάινπ θαηέρεη Masters ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία θαη είλαη 

ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ ηκήκαηνο Κιηληθήο Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Αζήλαο. Δξγάδεηαη σο ςπρνζεξαπεχηξηα κε άηνκαη θαη νηθνγέλεηεο Δίλαη ζπληδξπηήο θαη 

εθπαηδεχηξηα ηνπ «Γίγλεζζαη»,  ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Τπαξμηαθήο Φπρνινγίαο. 

 

ΑΝΝΑ ΚΟΤΡΣΖ, Post MA 

Ζ Άλλα Κνχξηε είλαη ζπκβνπιεπηηθή ςπρνιφγνο, ππαξμηαθή ςπρνζεξαπεχηξηα θαη ζπλ-

εθπαηδεχηξηα ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία Τπαξμηαθήο Φπρνινγίαο "γίγλεζζαη". Γνπιεχεη ηδησηηθά 

πξνζθέξνληαο ζπκβνπιεπηηθή βαζηζκέλε ζηελ ππαξμηαθή πξνζέγγηζε ζε ελήιηθεο 

 

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΗΑΓΖ, MSc 

O Αιέμεο Υαξηζηάδεο έρεη Masters ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία θαζψο θαη ζηε Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ (MBA) θαη είλαη ππνςήθηνο δηδάθησξ ηνπ ηκήκαηνο Κιηληθήο Φπρνινγίαο ηνπ 

Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αζήλαο. Δίλαη ζπληδξπηήο θαη εθπαηδεπηήο ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξείαο Τπαξμηαθήο Φπρνινγίαο «Γίγλεζζαη». 
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ΚΤΡΗΑΚΖ 23/11 

09.45-11.20: OΛΟΜΔΛΔΗΑ: 10ΛΔΠΣΔ ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ 

ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΣΟΤΡΝΑΡΑ, Φπρίαηξνο παηδηψλ θαη εθήβσλ, Με θαηεπζπληηθφο 

ςπρνζεξαπεπηήο  

Φπρνλαπηηθή ηέρλε-ars psyche-nautica- Θεσξία  (Με Καηεπζπληηθή Δξγαζία κέζσ ηεο 

Αλαπλνήο -Non Directive Breathwork) Μηα βησκαηηθή Δπξσπατθή  ςπρνζεξαπεπηηθή ηερληθή γηα 

ηε δηαρείξηζε θαη ηε ζεξαπεία ηνπ ηξαχκαηνο. 

Ζ Φπρνλαπηηθή ηέρλε ή Με Καηεπζπληηθή Δξγαζία κέζσ ηεο Αλαπλνήο (Non Directive 

Breathwork) απνηειεί έλα ζπλζεηηθφ νκαδηθφ ςπρνζεξαπεπηηθφ ζρήκα  πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ 

αλαπλνή ζαλ ζεξαπεπηηθφ φρεκα θαη ηελ δπλαηή βησκαηηθή εκπεηξία γηα ηελ αλάδπζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ εαπηνχ. Βαζίδεηαη εμ νξηζκνχ ζηηο αξραίεο ηερληθέο ζπλεηδεηήο  αλαπλνήο απφ 

δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο ζην ακαληθφ ηαμίδη, ζηελ  ηεξή Δγθνίκεζε ησλ Αζθιεπηείσλ, ζηελ Με 

Καηεπζπληηθή Παξέκβαζε  (NDI) ηνπ Michel Lobrot, ζην Rebirth ηνπ Leonard Orr αιιά θαη ζηελ 

Οινηξνπηθή Αλαπλνή (Holotropic Breathwork) ηνπ  Stanislav Grof. Καηά κία έλλνηα αθνινπζεί 

πξσηφγνλνπο ζεξαπεπηηθνχο δξφκνπο  φπσο  ε πξσηφγνλε θξαπγή (primal scream) ηνπ  

Janov.  Με νδεγφ ηελ αλαπλνή, ηελ βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, ην άηνκν 

ηαμηδεχεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία κε έλα ηειείσο μερσξηζηφ, δσληαλφ θαη αλεπαλάιεπην 

ηξφπν. Σν ηη ζα πξνθχςεη δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν θαη απφ ζπλεδξία ζε ζπλεδξία , αιιά 

απνηέιεζκα είλαη πάληα  ζεξαπεπηηθφ θαη ζπλνδεχεηαη απφ βηψκαηα βαζεηάο ραιάξσζεο, 

εξεκίαο, φμπλζεο ησλ αηζζήζεσλ θαη απειεπζέξσζεο πξνζνκνηάδνληαο ζε κία  κπζηηθηζηηθή 

εκπεηξία. Δπίζεο είλαη κηα επζεία ζεξαπεπηηθή νδφο πξνο ην εζσηεξηθφ ηξαχκα βαδίδνληαο κε 

αζθάιεηα ζε ζεξαπεπηηθά κνλνπάηηα πνπ ίζσο ε ιεθηηθή ζεξαπεία δελ ζα θηάζεη πνηέ.  

Ο ηειηθφο ζηφρνο είλαη  ε ελεξγνπνίεζε ηεο απηφ-ίαζεο, ε πξνζσπηθή αλάπηπμε, ε 

αληηκεηψπηζε ηξαπκάησλ, ε ζεξαπεπηηθή αλαθαηαλνκή ησλ  ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ην 

άηνκν, ε ελεξγνπνίεζε κέζα καο κηαο‟‟ άιιεο καηηάο απέλαληη ζηα πξάγκαηα‟‟.                                           

                                      * 
ΑΝΑΣΑΗΟ Λ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΖ, Φπρνιφγνο, M.Sc.-Prof.Certif. Φπρνδπλακηθφο 
Φπρνζεξαπεπηήο 
ΘΔΟΓΧΡΟ ΣΗΡΗΓΧΣΖ, Φπρνιφγνο, M. Sc., Prof. Certif. πζηεκηθφο Φπρνζεξαπεπηήο   
«Σν Φαηλόκελν ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο θαη νη Φπρνθνηλσληθέο ηνπ Δπηπηώζεηο»                    
«Ζ νηθνλνκηθή χθεζε απνηειεί έλα παγθφζκην θνηλσληθφ-πνιηηηθφ πξφβιεκα θαη ε δηεξεχλεζε 
ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο έρεη πξνθαιέζεη  ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ 
ζε ηνπηθφ θαη νηθνπκεληθφ επίπεδν.                                                                                              
Ζ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαλεξψλεη κηα δπλακηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 
νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ςπρηθήο πγείαο. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ ηελ ζηαδηαθή 
αχμεζε ησλ ςπρνπαζνινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε Δζληθφ θαη Δπξσπατθφ επίπεδν απφ ηελ 
εκθάληζε ησλ πξψησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ κέρξη ζήκεξα. Ζ αθνχζηα δηαθνπή ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο  αθελφο θαη ε απψιεηα εηζνδήκαηνο αθεηέξνπ έρνπλ ππξνδνηήζεη 
ζεηξά ςπρνινγηθψλ θαη ζσκαηηθψλ επηπηψζεσλ.                                                                  
Μειέηεο θαλεξψλνπλ φηη έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα  ε θαηάζιηςε,  ε 
αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ε θαηάρξεζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, ε πξφζεζε απηνθηνλίαο θαη ε 
αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ζηνπο αλέξγνπο. Δλψ έρεη επηηαζεί ην ςπρνθνηλσληθφ ζηξεο θαη ε 
δηαηάξαμε  ζηηο νηθνγελεηαθέο θαη επξχηεξα θνηλσληθέο ζρέζεηο. Σν άηνκν παξνπζηάδεηαη 
απνπξνζαλαηνιηζκέλν θαη ςπρνθνηλσληθά επάισην ζηελ δηαρείξηζε ησλ λέσλ νηθνλνκηθψλ 
δεδνκέλσλ. Γεγνλφο πνπ επηηείλεη ηελ ππαξμηαθή ηνπ κνλαμηά θαη απνθαζειψλεη ην ηδεψδεο 
Δγψ ηνπ, ην νπνίν δηακνξθψζεθε ζηα πιαίζηα ελφο θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

πλεπψο, ε αλάγθε γηα ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο θαη παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

ζε άηνκα θαη νκάδεο απνηειεί επείγνλ κέιεκα ησλ θξαηψλ πξφλνηαο ηεο ζχγρξνλεο 

Δπξψπεο.»                                           

                                       * 
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ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ ΒΡΔΣΣΟΤ, Μ.Α., Κιηληθή Φπρνιφγνο Παληείνπ παλ/κηνπ Μ.Α. Αλζξσπηζηηθήο 

πλζεηηθήο πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνζεξαπείαο, χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο, κε εηδίθεπζε ζηελ 

Αληιεξηαλή θαη ζηελ πλζεηηθή πξνζέγγηζε, Οηθνλνκνιφγνο.   
Ζ παξνπζίαζε είλαη κέξνο έξεπλαο πνπ έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλαζηάζην ηαιίθα, 

Καζεγεηή Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνλ Υξήζην Πεδεξθηαλίδε, ππνςήθην Γηδάθηνξα. 

«Ζ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ επηπρία ησλ Διιήλσλ»  

Ζ παξνχζα έξεπλα αζρνιείηαη κε ηελ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην Τπνθεηκεληθφ 

Αίζζεκα Δπηπρίαο (Subjective Happiness) ησλ αηφκσλ, ηδίσο ζε ζρέζε κε θάπνηα δεκνγξαθηθά 

δεδνκέλα θαη ηελ αλεξγία. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνπλ πςειή ζεσξεηηθή θαη 

πξαθηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα ηνλ θιάδν ηεο Φπρνινγίαο θαη ηεο πκβνπιεπηηθήο κε ζηφρν ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα.  

                                          

                                       * 
 

Γξ. ΜΑΡΗΑ-ΔΡΖ ΚΟΛΗΡΖ, Ph.D. πκβνπιεπηηθή Φπρνιφγνο. Έρεη πείξα εξγαζίαο ζαλ 

πκβνπιεπηηθή Φπρνιφγνο ζε λνζνθνκεηαθέο, παλεπηζηεκηαθέο θαη κε-θπβεξλεηηθέο δνκέο ζε 

Αγγιία θαη Διιάδα. ήκεξα εξγάδεηαη σο ζεξαπεχηξηα/εθπαηδεχηξηα, είλαη θιηληθή επφπηξηα ζην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ, δηδάζθεη Φπρνινγία θαη 

είλαη ππεχζπλε ηνπ θέληξνπ ζπκβνπιεπηηθήο θνηηεηψλ ζην Hellenic-

American University/Hellenic American College. Αζρνιείηαη εξεπλεηηθά κε ηελ ελζπλεηδεηφηεηα 

(Mindfulness), ηελ εθπαίδεπζε ζπκβνχισλ θαη ηα δηαπνιηηηζκηθά ζέκαηα ζηε ζεξαπεία. 

ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΝΓΤΛΖ, MSW, MPH, Κιηληθή Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο & Δηδηθφο ζηελ Γεκφζηα 

Τγεία. Έρεη εξγαζηαθή εκπεηξία ζαλ ζχκβνπινο γηα άηνκα θαη νηθνγέλεηεο ζε ζρνιεία, 

λνζνθνκεία, θαη κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ζηηο Ζ.Π.Α. θαη Διιάδα.  Γηδάζθεη ζηα 

πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Hellenic American University/Hellenic 

American College.  πλεξγάδεηαη επίζεο κε εμσηεξηθνχο θνξείο, ΜΚΟ, ζρνιεία σο ζχκβνπινο 

γηα ζέκαηα πγείαο φπσο ην θάπληζκα, ζρνιηθφ θνβηζκφ, θαη εγγξακαηνζχλε ζε ζέκαηα πγείαο 

(health literacy). 

«Καιιηεξγώληαο ηελ Γηαπνιηηηζκηθή πλείδεζε ζε Πξνπηπρηαθνύο & Μεηαπηπρηαθνύο 

Φνηηεηέο: ε εκπεηξία ηνπ Hellenic American College» 

 Ζ δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε απνηειεί έλα πεδίν ην νπνίν δηαξθψο εκπινπηίδεηαη θαη 

κεηαβάιιεηαη, θαζψο νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηελ πξφ(ζ)θιεζε 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. ε κηα επνρή θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θξίζεο φπνπ νη ζρέζεηο ησλ 

αλζξψπσλ δνθηκάδνληαη, νη πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζην «Όκνην» θαη ην «Γηαθνξεηηθφ» 

δηακνξθψλνπλ θνηλσληθά θαηλφκελα. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» πξνυπνζέηεη, ηελ 

εμηζηφξεζε ηνπ ηη απνηειεί ην «Όκνην» (Sperry, 2013). Θα αλαθεξζνχκε ζε ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πάλσ ζην ζέκα απηφ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην «κχζν ηεο νκνηφηεηαο» (Hardy, 

1989), θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ε αληίιεςε ηνπ «Όκνηνπ/Γηαθνξεηηθνχ» θαζνξίδεη ηε 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε (Totton, 2009) θαη ζα ζπδεηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

ηθαλφηεηαο ζηε ζπκβνπιεπηηθή (Sue, Arrenondo & Mc Davis, 1994; Sue, Zane, Nagayama & 

Berger, 2009).  Θα παξνπζηάζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο φζνλ αθνξά ζηε δηαηήξεζε ελφο 

δηαιφγνπ πάλσ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ππφ ηηο παξνχζεο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο 

πξνζεγγίδνληαο απηφ ην ζέκα απφ δχν δηαθξηηέο νπηηθέο γσλίεο: πξψηνλ απφ ηηο παξακέηξνπο 

πνπ νξίδνπλ  ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ζπνπδαζηψλ ςπρηθήο 

πγείαο (κε αλαθνξά ζην πξφγξακκα καο ςπρνινγίαο κε θιηληθή θαηεχζπλζε) θαη απφ ηελ άιιε, 

κέζσ ηεο ελεξγήο εκπινθήο ησλ λέσλ αλζξψπσλ κε ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο/ζεκηλαξίνπ Global Citizen Seminar & Politis Program of Civic Engagement ηνπ 

Hellenic American College/Hellenic American University.                                                                           
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                                       * 
ΔΛΔΝΖ ΜΑΚΡΟΓΗΑΝΝΖ, Π.Δ. Φ.Π.Φ.-Γξακαηνζεξαπεχηξηα.  
Ζ Διέλε Μαθξνγηάλλε  (πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Φ.Π.Φ., κε θαηεχζπλζε Φπρνινγία, Δ.Κ.Π.Α. 

) εξγάδεηαη σο  δξακαηνζεξαπεχηξηα-ςπρνζεξαπεχηξηα  κε εηδηθφηεηα ζηηο εμαξηήζεηο θαη  

ζπληνλίδεη  ηηο  δξάζεηο ηεο Δηαηξείαο Θεαηξηθήο ΄Δθθξαζεο  «DRAMATHERAPY STUDIO». 

Αξζξα ηεο έρνπλ δεκνζηεπηεί  ζηα «Σεηξάδηα Φπρηαηξηθήο». Δίλαη κέινο ηεο ΄Δλσζεο 

Γξακαηνζεξαπεπηψλ θαη Παηγληνζεξαπεπηψλ Διιάδνο (Δ.Γ.Π.Δ.) (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ 

Γ.. ηεο  Δλσζεο). 

«Ρόινο θαη ακθηζπκία: θαηαλνώληαο ηνλ αλζξώπηλν ςπρηζκό» 

ηφρνο ηεο εηζήγεζεο, είλαη λα πξνζεγγίζνπκε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ζηε «ζεσξία ησλ ξφισλ» 

ηνπ R. Landy. Θα έξζνπκε ζε επαθή κε ηα ζπζηαηηθά πνπ ζπλζέηνπλ  ηνπο ξφινπο πνπ 

δηαδξακαηίδνπκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Ζ ακθηζπκία θαη ην παξάδνμν,  θεληξηθέο έλλνηεο 

ζηε ζεσξία ηνπ,  καο δείρλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηειηθά, ην  αλζξψπηλν νλ ηζνξξνπεί 

αλάκεζα ζε αληηθαηηθέο επηζπκίεο θαη δπλάκεηο. Ο ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηηο πνηθίιεο θαη 

πνιπδηάζηαηεο θνηλσληθέο πηέζεηο  απέλαληη ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ην άηνκν ζε 

κία Δπξψπε πνπ δηαξθψο αιιάδεη είλαη θαη ην αίηεκα ζην νπνίν ελδερνκέλσο θαιείηαη λα 

αληαπνθξηζεί ε ζχγρξνλε πκβνπιεπηηθή πξαθηηθή.                                           

                                        * 
ΝΔΦΔΛΖ ΣΑΜΠΑΚΖ, MSc.  Φπρνιφγνο Τγείαο-Φπραλαιχηξηα.  

Ζ Νεθέιε Σακπάθε είλαη ζχκβνπινο θαη ςπρνζεξαπεχηξηα ςπραλαιπηηθήο θαηεχζπλζεο. 

πνχδαζε ςπρνινγία ζην Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην Διιάδνο (B.A.) θαη απέθηεζε κεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν ζπνπδψλ ζηελ ςπρνινγία Τγείαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Bath ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο 

(MSc). Δίλαη ηαθηηθφ κέινο ηεο Διιεληθήο εηαηξίαο πκβνπιεπηηθήο θαη κέινο ηεο ειιεληθήο 

νκάδαο ηεο International Winnicott Association. 

«Ζ ζπλάληεζε κε ηνλ «μέλν»: κηα ςπρηθή πεξηπέηεηα» 

Οη δπζθνιίεο ηεο ζχγρξνλεο δσήο, φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

θαζηζηνχλ ζπρλά ηνλ άλζξσπν αλήκπνξν λα δηαρεηξηζηεί ηε δσή ηνπ. Δξσηήκαηα ηαπηφηεηαο, 

νξίσλ θαη αληνρψλ ράλνληαη κέζα ζηελ πξνζπάζεηα δηαβίσζεο θαη ζπκβίσζεο κε ηνπο άιινπο 

ζε θνηλσληθέο ζπλζήθεο φπνπ ν παληθφο θαη ηα αδηέμνδα «παγψλνπλ» ηε ζθέςε θαη ηελ έιινγε 

δξάζε. Ζ ζπλάληεζε κε ηνλ «μέλν» αλαπφθεπθηα αγγίδεη ηα ειιείκκαηα θαη ηηο αδχλακεο 

πιεπξέο ηνπ εαπηνχ κε απνηέιεζκα ηελ παιηλδξφκεζε ζε ζρεδφλ αξρατθνχ ηχπνπ αληηδξάζεηο 

ζην πξαγκαηηθφ: είηε «ζα ζε θάσ πξηλ κε θαο» είηε «δελ επηζπκψ ηίπνηα». ε απηέο ηηο 

θαηαζηάζεηο θαίλεηαη λα ιείπεη «ν ηξίηνο φξνο» πνπ κε ηα ιφγηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπ ζα κπνξέζεη 

λα κεζνιαβήζεη ζε απηή ηε ζπλάληεζε θαη λα κεηαβνιίζεη ηελ επίζεζε ζε αιιειεγγχε, ηελ 

απφζπξζε ζε δεκηνπξγία. Πνηα ζέζε άξαγε ζα κπνξέζεη λα πάξεη ν ζχκβνπινο ή ν ςπρνιφγνο 

απέλαληη ζε απηή ηελ έιιεηςε;  

                                           

                                       * 

 
ΡΟΤΜΠΗΝΖ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ, MSc, ECP, P.C. Φπρνζεξαπεχηξηα, επφπηξηα 
Δίλαη πηπρηνχρνο Βηνινγίαο θαη Management. Έρεη εθπαηδεπηεί ζηελ  Πξνζσπνθεληξηθή 

Φπρνζεξαπεία, Δπνπηεία θαη Δθπαίδεπζε (Pg.Dipl θαη MSc,) θαη ζε EFT ζπκβνπιεπηηθή 

δεπγαξηψλ, ζεξαπεπηηθή χπλσζε θαη Focusing. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε ην ICPS (2005-2013) ζαλ 

εθπαηδεχηξηα θαη επφπηξηα θαη αζθεί ηδησηηθά Πξνζσπνθεληξηθή ςπρνζεξαπεία θαη επνπηεία. 

Μέινο ΔΔ θαη EAC, ηεο EAP θαη WAPCEPC. 
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ΟΦΗΑΝΑ ΜΖΛΗΧΡΗΣΑ M.A., MSc. Pg. Dip, P.C χκβνπινο Φπρ. Τγείαο 

Δίλαη Πξνζσπνθεληξηθή χκβνπινο, Καζεγήηξηα Φπρνινγίαο New York College. ΜΑ ζηελ 

Κιηληθή θαη πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία, La Salle University,USA &  PG Dip. ζηελ 

Πξνζσπνθεληξηθή πκβνπιεπηηθή,  University  of Strathclyde, UK. Δξγάδεηαη ηδησηηθά ελψ 

δηδάζθεη ηα ηειεπηαία 7 ρξφληα καζήκαηα Φπρνινγίαο γηα ηα Παλεπηζηήκηα SUNY-Empire State 

College θαη Greenwich University ζην New York College.   

«Μηα ρξνληά κε ηνπο ROMA» 

Απηή ε δεθάιεπηε νκηιία έρεη ζαλ ζηφρν λα θέξεη ζε επαθή ην θνηλφ κε έλαλ ηδηαίηεξν 

πιεζπζκφ, ηνπο Roma. Θα αλαθεξζνχκε  ζε έλα project, πνπ έιαβε ρψξα ηελ ρξνληά 2011-

2012, ζηελ ΜΚΟ «Κνηλσληθή θαη Δθπαηδεπηηθή Γξάζε» θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Body 

Shop Foundation.  Σν project απηφ είλαη κνλαδηθφ ζηελ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία θαη ε 

παξέκβαζε βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο Πξνζσπνθεληξηθήο Πξνζέγγηζεο. Ζ παξνπζίαζε ζα ζίμεη 

ηα εμήο ζέκαηα: 

 Μηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ θνπιηνχξα ησλ Roma 

 Σηο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο πνπ παξνπζίαζε απηή ζην ζπκβνπιεπηηθφ πιαίζην θαη πσο 

αληηκεησπίζηεθαλ 

 Μηα ζχλνςε ηνπ ςπρν-εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνινπζήζεθε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ 

 Σηο πξνθιήζεηο ζηελ ζπλεξγαζία ησλ δχν ζπκβνχισλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

                                       * 
 

ΗΧΑΝΝΖ ΦΑΡΡΑ, Δηζεγεηήο εκηλαξίσλ, χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο, Φπρνελεξγεηαθφο 

Αλαιπηήο 

Ο Ησάλλεο Φάξξαο γελλήζεθε ην 1955 ζηελ Νέα Κνχηαιε ηεο Λήκλνπ απφ γνλείο Μηθξαζηάηεο. 

Σν 1995 ηδξχεη ηνλ Υψξν Πνιηηηζκνχ θαη Έξεπλαο : „ΤΝΘΔΗ‟ www.e-synthesis.gr θαη ην 

1997 ηελ ζπκβνπιεπηηθή κέζνδν ηεο ΦΤΥΟΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Πξνζέγγηζεο. Δίλαη Δηζεγεηήο 

εκηλαξίσλ θαη χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο. 

«Ο ζεξαπεπηήο , ε ηζηνξία θαη ν ζάλαηνο» 

Ζ ζρέζε ηνπ ζεξαπεπηή, φζν θαη ηνπ ζεξαπεπφκελνπ  κε ηελ αηνκηθή ηνπο ηζηνξία θαη ηελ 

ηζηνξία ηεο θπιήο ζηελ νπνία αλήθνπλ , θαζψο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ην θαηλφκελν ηνπ ζαλάηνπ 

, ηφζν ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, φζν θαη ζηε ζπιινγηθή κλήκε. 

                                           
ΤΝΣΟΝΗΣΖ: ΥΡΗΣΟ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ, χκβνπινο Φπρ. Τγείαο, Αληηπξφεδξνο Δ.Δ.. 
 

 

11.20-11.50: ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ- Καθέο ζην θπιηθείν ηεο Διιελνακεξηθαληθήο Έλσζεο  

 

 

12:00-14.30: ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ-ΚΤΡΗΑΚΖ ΠΡΧΗ 

 

 

1.  «Ζ ζεσξία ηνπ πλαηζζεκαηηθνύ Γεζκνύ (attachment theory) θαη ε ζεκαζία 

ηεο ζηε ζεξαπεία ηνπ δεύγνπο» 

ηελ επνρή καο πνιιά πξάγκαηα πνπ ζεσξνχζακε δεδνκέλα αιιάδνπλ ξαγδαία. Απηέο νη 

αιιαγέο βάιινπλ ην θαζέλα καο αηνκηθά, αιιά θαη ηηο ζρέζεηο καο. Ζ ζπληξνθηθή, κηα απφ ηηο 

http://www.e-synthesis.gr/
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βαζηθφηεξεο ζρέζεηο ηεο δσήο καο, δελ είλαη δπλαηφλ λα κείλεη αιψβεηε ζηηο ζχγρξνλεο 

πξνθιήζεηο. Καινχκαζηε ζαλ ζχκβνπινη λα θξνληίζνπκε απηή ηελ ζρέζε, κε κηα πξνζέγγηζε 

πην ζπλζεηηθή θαη βξαρχρξνλε, αιιά εμίζνπ πνηνηηθή, αληαπνθξηλφκελνη θη εκείο κε ηελ ζεηξά 

καο ζηηο απαηηήζεηο  ηεο επνρήο καο. 

ε απηφ ην εξγαζηήξην ζα παξνπζηαζηεί ε ζεσξία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ attachment 

theory (Bowlby, 1979, Ainsworth, 1962) θαζψο θαη ε εμέιημε θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηε  ζεξαπεία 

ησλ δεπγαξηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο (Johnson, 2004).   

ηόρνο απηήο ηεο παξνπζίαζεο-εξγαζηήξην είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ: 

 ηε ζεσξία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ (attachment)  

 ηελ θαηαλφεζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα δεπγάξηα φηαλ απεηιείηαη ε 

αζθάιεηα ηεο ζρέζεο. 

 ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαχινπ θχθινπ πνπ κπαίλνπλ ζπλήζσο ηα δεπγάξηα. 

 Μέζα απφ κηα βησκαηηθή άζθεζε, ζα γίλεη αληηιεπηή ε ζέζε πνπ παίξλεη ν θαζέλαο 

καο φηαλ κπιέθεηαη ζε έλα θαχιν θχθιν, είηε ζαλ ζεξαπεπηήο είηε ζαλ ζχληξνθνο. 

 

ΡΗΣΑ ΝΑΥΜΗΑ ΒΔNΣΟΤΡΑ, ΜΑ, ECP, Certified EFT couples Therapist & Supervisor 

B.A. ζηελ Φπρνινγία, M.A. ζηελ πκβνπιεπηηθή, Pg.D ζηελ Πξνζσπνθεληξηθή Πξνζέγγηζε, 

εθπαηδεχηξηα θαη επφπηξηα. Φπρνζεξαπεχηξηα ECP,  Αλαγλσξηζκέλε EFT Θεξαπεχηξηα 

Εεχγνπο & Δπφπηξηα (iceeft Καλαδά).  Ηδξπηηθφ κέινο θαη η. πξφεδξνο ηεο  Διιεληθήο Δηαηξίαο 

πκβνπιεπηηθήο. Μέινο ηεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο Δηαηξίαο Φπρνζεξαπείαο. 

 

2. « Δθπαηδεύνληαο πνιίηεο κε θνηλσληθή ζπλείδεζε. Ο ύκβνπινο – 

Δθπαηδεπηηθόο ζην «θνηλσληθό ζρνιείν»  

Σν ζρνιηθφ πξφγξακκα,  φιν θαη πεξηζζφηεξν, εκπινπηίδεηαη κε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ηελ παξαβαηηθφηεηα, ηελ 

πξφιεςε ησλ εμαξηήζεσλ, ην ξαηζηζκφ, ηελ πξφιεςε ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο. Οη δξάζεηο απηέο 

πινπνηνχληαη ζην πιαίζην νκάδσλ καζεηψλ, φπνπ αμηνπνηνχληαη νη κέζνδνη ηεο ζπκκεηνρηθήο 

θαη ελεξγεηηθήο κάζεζεο. Ο βησκαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε αμηψλ 

αιιειεγγχεο, αλζξσπηάο, δεκηνπξγηθφηεηαο, ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ θαζνξηζηηθψλ γηα ην θνηλσληθφ κέιινλ ησλ λέσλ θαη ηε δηεθδίθεζε 

βειηησκέλσλ ζπλζεθψλ δσήο. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο, κέζα απφ ηελ ηδηαίηεξε ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη κε 

ηνπο καζεηέο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο-ηάμεο θαιείηαη θαζεκεξηλά λα ιεηηνπξγεί ζπκβνπιεπηηθά. 

 Γηα ην ιφγν απηφ δηαηππψλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε αλάγθε εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ ζπκβνπιεπηηθήο  πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλνχλ πην απνηειεζκαηηθά κε 

ηνπο καζεηέο ηνπο. 

 Στότος τοσ βιωματικού εργαστηρίοσ είλαη λα αλαδείμνπκε  ηε ζεκαζία ηεο χπαξμεο 

ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ν εκπινπηηζκφο ηνπ 

ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο κε πεξηζζφηεξεο δξάζεηο γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή πγεία είλαη πην 

απνηειεζκαηηθφο φηαλ  ζπλνδεχεηαη  απφ ζπλερή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

δεμηφηεηεο ζπκβνπιεπηηθήο. 

 Δπίζεο, ζα πξνζεγγίζνπκε βησκαηηθά έλα παξάδεηγκα ζπγθξφηεζεο   νκάδαο 

εθπαηδεπηηθψλ, κε πξσηνβνπιία ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην αζθαιέο πιαίζην απηήο ηεο 

νκάδαο ζα κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, κέζα ζε θιίκα ζπλεξγαζίαο, 

εκπηζηνζχλεο, επηθνηλσλίαο, φρη ινγνθξηζίαο λα ζπδεηήζεη γηα φια απηά ηα πεξηζηαηηθά πνπ 

γελλά ε ίδηα ε δσή ηνπ ζρνιείνπ θαη λα αλαγλσξίζεη θαη λα επεμεξγαζηεί ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

ηνπ δηαθηλνχλ. Θα έρεη, αθφκα, ηελ επθαηξία  λα έξζεη ζε επαθή κε ηηο  βαζηέο πξνζσπηθέο ηνπ 

ζηάζεηο γηα ην ζέκα ην νπνίν επεμεξγάδεηαη κε ηνπο καζεηέο ηνπ.  
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ΑΝΑΣΑΗΑ ΜΠΔΝΣΔΒΖ, Κνηλσληνιφγνο, χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο 

Ζ Αλαζηαζία Μπεληεβή είλαη Κνηλσληνιφγνο θαη χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο. Δξγάδεηαη ζην 

Κέληξν Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο Αξθαδίαο, σο 

Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε. Χο κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο, ζπκκεηέρεη σο εθπαηδεχηξηα 

ζηα  εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα θαη ζην ζπληνληζκφ βησκαηηθψλ νκάδσλ Δθπαηδεπηηθψλ, Γνλέσλ, 

Παηδηψλ, Δθήβσλ θαη Δπαγγεικαηηψλ. Δπίζεο, παξέρεη αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή. 

 

 

3.«Ζ πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ αλζξώπσλ» 

      Σν θαηλφκελν ηεο καδηθήο αλεξγίαο ζηελ ζχγρξνλε επξσπατθή θνηλφηεηα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ εμψζεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ζην θνηλσληθφ πεξηζψξην.  

     Σν ζπγθεθξηκέλν βησκαηηθφ εξγαζηήξην απνζθνπεί ζηελ θαηάζεζε εκπεηξηψλ θαη 

πξνβιεκαηηζκψλ ζε ζρέζε κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή  πξάμε αλζξψπσλ θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλσλ, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θξαηνπκέλσλ ησλ 

θπιαθψλ Κνξπδαιινχ θαη ρξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε πξνγξάκκαηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ 

ΟΚΑΝΑ κέζα απφ δπν ζπκβνχινπο ςπρηθήο πγείαο πνπ εξγάδνληαη κε ην πξνζσπνθεληξηθφ 

κνληέιν. 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ KANABITΑ, MSc, Pg.Dipl, Φπρνιφγνο 

Ο Δπάγγεινο Καλαβηηζάο ζπνχδαζε Φπρνινγία ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη ζπλέρηζε ηηο 

ζπνπδέο ηνπ ζηελ Δθαξκνζκέλε Φπρνινγία (University of Ulster - Msc) θαη Πξνζσπνθεληξηθή 

πκβνπιεπηηθή (ICPS - Pg. Dipl.). ην παξειζφλ εξγάζηεθε ζαλ ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο θαη 

ζε δνκέο ππνζηήξημεο επάισησλ θνηλσληθά αλζξψπσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα απαζρνιείηαη ζαλ 

ςπρνιφγνο ζην Καηάζηεκα Κξάηεζεο Κνξπδαιινχ θαη ζαλ εθπαηδεπηήο ζην ICPS.  

 

ΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, ΒΑ, Pg.Dipl, Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο, χκβνπινο Φπρ. Τγείαο 

Ο Γεκεηξίνπ Γηάλλεο ζπνχδαζε θνηλσληθή εξγαζία ζην ΣΔΗ ηεο Πάηξαο θαη ζπκβνπιεπηηθή θαη 

ςπρνζεξαπεία ζην ICPS ζε ζπλεξγαζία κε ην Strathclyde University. 

Δξγάζηεθε ζηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Νέαο κχξλεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηνλ ΟΚΑΝΑ 

ζαλ θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο θαη ζεξαπεπηήο.  

 

 

4. «Κνηλσλία θαη άηνκν: ρέζε…  δεκηνπξγίαο; Πνιώζεσλ; Αλαξρίαο; 

Δλόηεηαο; Αδξάλεηαο;» 

Μπνξεί ε θνηλσλία λα εκπινπηίδεηαη κέζα απφ ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

ησλ αηφκσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ; 

 Μπνξεί ην άηνκν λα ελζσκαηψλεηαη ζε κηα θνηλσλία δηαηεξψληαο ηελ απηνηέιεηα 

ηνπ; 

 χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο ςπρνζεξαπείαο Gestalt, ην άηνκν θαη ε θνηλσλία δελ 

απνηεινχλ δπν μερσξηζηέο νληφηεηεο, είλαη δχν κέξε πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

νληφηεηα θαη έρνπλ ακνηβαία αιιειεπίδξαζε. 

 Ζ επαθή θαη ε δεκηνπξγηθή πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ ζπλφινπ 

είλαη ην ζεκείν ζπλάληεζεο φπνπ νξγαληζκφο θαη πεξηβάιινλ, άηνκν θαη θνηλσλία, 

αιιεινεπεξεάδνληαη θαη αιιάδνπλ κέζα απφ ηε ζχγθξνπζε, ηνλ αγψλα, ηελ 

επηξξνή, ηελ αγάπε θαη ηελ ζπκθηιίσζε! 
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ΓΔΠΟΗΝΑ MΠΑΛΛΗΟΤ, M.Sc., ECP Φπρνζεξαπεχηξηα, Δθπαηδεχηξηα & 

Δπφπηξηα  Gestalt 

Μπάιιηνπ Γέζπνηλα, M.Sc. πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο, Φπρνζεξαπεχηξηα, Δθπαηδεχηξηα & 

Δπφπηξηα  Gestalt. Κάηνρνο ECP. Μέινο ησλ EAGT, APA. θαη Δ.Δ.. Ηδξπηηθφ κέινο ηνπ 

Κέληξνπ Φπρνζεξαπείαο & Δθπαίδεπζεο Gestalt Foundation. Ηδξπηηθφ κέινο θαη κέινο ηνπ Γ.. 

ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Φπρνζεξαπείαο Gestalt. 

 

  

5. «Παηρλίδηα ξόισλ ζηε Γξακαηνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία: έλα ρξήζηκν εξγαιείν 

ζε θαηξνύο θξίζεο» 

      Ζ  Γξακαηνζεξαπεία  είλαη  κία  ζχγρξνλε  κέζνδνο  ςπρνζεξαπεπηηθήο  πξνζέγγηζεο πνπ 

ιεηηνπξγεί  εκςπρσηηθά γηα ην άηνκν θαζψο εληζρχεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγηθήο  έθθξαζεο. 

Υξεζηκνπνηψληαο  ην  ζέαηξν, ηε δσγξαθηθή,  ην παξακχζη,  ηελ απζφξκεηε ζσκαηηθή 

έθθξαζε, ην άηνκν επεμεξγάδεηαη, δηαπξαγκαηεχεηαη, εθθξάδεη ζέισ θαη επηζπκίεο, 

αλαθαιχπηεη ηαιέληα θαη θιίζεηο, δεκηνπξγεί λέεο πξννπηηθέο. Απέλαληη ζηηο θνηλσληθέο πηέζεηο 

ηεο ζεκεξηλήο θνηλσληθν –νηθνλνκηθν -πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο Δπξψπεο, ην άηνκν 

ζπγθξνχεηαη κε επηζπκίεο, πξνζδνθίεο θαη αλάγθεο, θάηη πνπ εληείλεη ηελ ακθηζπκία ηνπ Ρφινπ 

ηνπ , ζην εδψ θαη ηψξα. 

      Μέζα απφ παηρλίδηα θαη πεηξακαηηζκνχο κε ξφινπο απφ γλσζηά θαη αγαπεκέλα 

παξακχζηα, ζα πξνζεγγίζνπκε ηελ πνιχπιεπξε δηάζηαζε πνπ έρεη «ν ξφινο» ζηε 

Γξακαηνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, κηα δηάζηαζε πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ηε 

πκβνπιεπηηθή. 

 

ΔΛΔΝΖ ΜΑΚΡΟΓΗΑΝΝΖ, Π.Δ. Φ.Π.Φ.-Γξακαηνζεξαπεχηξηα 

Ζ Διέλε Μαθξνγηάλλε (πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Φ.Π.Φ., κε θαηεχζπλζε Φπρνινγία, Δ.Κ.Π.Α.)  

εξγάδεηαη σο  δξακαηνζεξαπεχηξηα-ςπρνζεξαπεχηξηα  κε εηδηθφηεηα ζηηο εμαξηήζεηο θαη  

ζπληνλίδεη  ηηο  δξάζεηο ηεο Δηαηξείαο Θεαηξηθήο ΄Δθθξαζεο  «DRAMATHERAPY STUDIO». 

Αξζξα ηεο έρνπλ δεκνζηεπηεί  ζηα «Σεηξάδηα Φπρηαηξηθήο». Δίλαη κέινο ηεο Δλσζεο 

Γξακαηνζεξαπεπηψλ θαη Παηγληνζεξαπεπηψλ Διιάδνο (Δ.Γ.Π.Δ.) (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ 

Γ.. ηεο  Δλσζεο). 

 

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΒΗΓΑΛΖ, Γξακαηνζεξαπεχηξηα 

Ζ Βηδάιε ηαπξνχια ζπνχδαζε Δηδηθή Αγσγή θαη Γξακαηνζεξαπεία ζην Ηλζηηηνχην 

Γξακαηνζεξαπείαο «ΑΗΧΝ.  

Δξγάδεηαη ζαλ Γξακαηνζεξαπεχηξηα ζε Μνλάδα Απεμάξηεζεο. Δίλαη κέινο ηεο ζεαηξηθήο 

νκάδαο «Φίρα» θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δηαηξεία Θεαηξηθήο ΄Δθθξαζεο «Dramatherapy 

Studio».  

 

 

6. «Αλαθαιύπηνληαο ηε Πνιπθσληθή Οκνθσλία: Οη δηαθνξεηηθνί εαπηνί καο, 

όπσο απηνί ζπλππάξρνπλ ζηνλ εζσηεξηθό καο θόζκν θαη αληηπξνζσπεύνληαη 

ζηνλ εμσηεξηθό»  

Οκνθσλία  ή  Πνιπθσλία;  Οκνηνκνξθία  ή  Γηαθνξεηηθφηεηα;  πκπφξεπζε  ή  χγθξνπζε; 

Έλλνηεο  αληίζεηεο  ή  ζπκπιεξσκαηηθέο;  Μέζα  απφ  ηελ  πνιπθσληθή  νκνθσλία  ησλ 

Θεξαπεπηψλ ηνπ Φ-Γηθηχνπ, αλαδχεηαη ε εηθφλα ελφο πνιιαπινχ Δαπηνχ ζε ζπλερή εμέιημε 

κέζα απφ ηε ζπλδηαιιαγή, ηελ απνδνρή, ηε ζχγθξνπζε θαη ηελ  πεξηζσξηνπνίεζε φισλ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ  αιιά  ηαπηφρξνλα  ζεκειησδψλ  πιεπξψλ  ηνπ.  Πσο  ζπλππάξρνπλ  νη 

δηαθνξεηηθνί εαπηνί καο, πσο δηαπξαγκαηεχνληαη  ηηο  επηζπκίεο ηνπο, πψο ζπγθξνχνληαη θαη 

πσο ελζαξξχλνπλ ή ππνζθάπηνπλ ηελ απηνπξαγκάησζε ηνπ Δαπηνχ; ‟ απηφ ην βησκαηηθφ 
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εξγαζηήξη ζα  αλαθαιχςνπκε  ηνπο  δηαθνξεηηθνχο  εαπηνχο  καο,  φπσο  απηνί  ζπλππάξρνπλ  

ζηνλ εζσηεξηθφ καο θφζκν θαη αληηπξνζσπεχνληαη ζηνλ εμσηεξηθφ. Μέζα απφ ηελ δνπιεηά κε 

ηνλ πνιιαπιφ εαπηφ  εληζρχεηαη ε νκαδηθή δηεξγαζία αθνχ φ,ηη είλαη κέζα βξίζθεηαη θαη έμσ, φ, 

ηη είλαη δηθφ ζνπ είλαη θαη δηθφ κνπ θαη φ,ηη νλεηξεχεηαη ζε κηα ζηηγκή «ν πνιιαπιφο „Δλαο» 

πξαγκαηψλνπλ ζε βάζνο ρξφλνπ «νη ζπλεξγαδφκελνη Πνιινί». 

 

Φ-Γίθηπν, Γίθηπν Δπαγγεικαηηψλ Φπρηθήο Τγείαο: 

ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΠΔΣΔΗΝΑΚΖ, Μ., Psy.D.(cand.), PostMa, MSc, BA.  

Δίλαη ςπρνιφγνο- ςπρνζεξαπεχηξηα, κέινο ηνπ πιιφγνπ Διιήλσλ Φπρνιφγσλ, ηνπ 

Βξεηαληθνχ πιιφγνπ Φπρνιφγσλ θαη ηνπ International Association for Relational 

Psychoanalysis and Psychotherapy. Ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Φ-Γηθηχνπ, εξγάδεηαη ηδησηηθά 

παξέρνληαο ςπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία ζε ελήιηθεο, θιηληθή επνπηεία ζε εθπαηδεπφκελνπο 

ςπρνιφγνπο, θαη δηδάζθεη ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα MA Counselling & Psychotherapy ηνπ 

Metropolitan College. 

ΦΧΣΔΗΝΖ ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ,  Post-MScDip, MSc, Bsc,  

Δίλαη ζπκβνπιεπηηθή ςπρνιφγνο-ςπρνζεξαπεχηξηα  ζπλζεηηθήο πξνζέγγηζεο θαη κέινο ηνπ 

Βξεηαληθνχ πιιφγνπ Φπρνιφγσλ. Έρεη εθπαηδεπηεί ζηελ αλζξσπνθεληξηθή, ςπρνδπλακηθή θαη 

γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ςπρνζεξαπεία. Δξγάδεηαη ηδησηηθά ζηελ Αζήλα παξέρνληαο 

ςπρνζεξαπεπηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε εθήβνπο θαη ελήιηθεο. Ηδξπηηθφ κέινο ηνπ 

Φ-Γηθηχνπ θαη παξάιιεια δηδάζθεη ζην ΜΑ Counselling Psychology ηνπ Metropolitan College. 

ΗΟΤΛΗΑ ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ, Ph.D, M.Sc., BA, είλαη Φπρνιφγνο-Φπρνζεξαπεχηξηα. 

Εεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Αζήλα θαη απφ ην 2014 δηδάζθεη ζην Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην 

Διιάδνο, Deree College. Ζ θιηληθή ηεο εκπεηξία πεξηιακβάλεη ςπρνζεξαπεπηηθή θαη 

ςπρνπαηδαγσγηθή ζηήξημε ζε παηδηά θαη εθήβνπο, θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε 

γνλείο θαη δεχγε. Σα „εξγαιεία‟ ηεο  είλαη ην παηρλίδη, ε δσγξαθηθή θαη ε 'ζεξαπεπηηθή ζρέζε' 

πνπ ρηίδεηαη ζην ρψξν ηεο ζεξαπείαο. Παξάιιεια παξαθνινπζεί επνπηεία Φπρνδπλακηθήο θαη 

πζηεκηθήο θαηεχζπλζεο. Iδξπηηθφ κέινο ηνπ Φ-Γηθηχνπ. 

 ΣΑΝΗΑ ΜΠΑΓΔΡΖ, Post-MA , MA,Graduate Dip, είλαη ςπρνιφγνο κε κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία θαη ηελ Τπαξμηαθή πκβνπιεπηηθή. Ζ θιηληθή ηεο 

εκπεηξία πεξηιακβάλεη ςπρνζεξαπεία ελειίθσλ, αμηνιφγεζε θαη ππνζηήξημε παηδηψλ θαη 

εθήβσλ, ζπκβνπιεπηηθή ζεξαπεία αηφκνπ θαη νηθνγέλεηαο θαζψο θαη ςπρν-εθπαηδεπηηθέο 

νκάδεο γνλέσλ. Δπί ηνπ παξφληνο εξγάδεηαη ηδησηηθά αιιά θαη ζε παηδηθνχο 

ζηαζκνχο/λεπηαγσγεία, φπσο θαη ζηελ Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Μεηέξα. Aπφ ηα ηδξπηηθά κέιε 

ηνπ Φ-δηθηχνπ. 

ΒΗΚΤ ΚΟΤΜΠΟΤ, Φπρνιφγνο B.Sc(Hons), ζπζηεκηθήο–νηθνγελεηαθήο θαηεχζπλζεο, κε 

εμεηδίθεπζε ζηελ αληηκεηψπηζε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Δξγάδεηαη ηδησηηθά παξέρνληαο 

ζπκβνπιεπηηθή ζε ελήιηθεο, ζπληνλίδεη νκάδεο γνλέσλ, δνπιεχεη ςπρνπαηδαγσγηθά κε παηδηά 

πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο ή/θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη αζρνιείηαη κε ηελ 

παξέκβαζε ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Iδξπηηθφ κέινο ηνπ Φ-Γηθηχνπ θαη κέινο ηνπ πιιφγνπ 

Διιήλσλ Φπρνιφγσλ (.Δ.Φ.).  

ΑΝΝΑ ΚΟΤΡΣΖ, Post-M.A., Msc,Δίλαη πκβνπιεπηηθή Φπρνιφγνο θαη δνπιεχεη κε βάζε ηελ 

ππαξμηαθή πξνζέγγηζε. Δίλαη εθπαηδεχηξηα ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία Τπαξμηαθήο Φπρνινγίαο 

"γίγλεζζαη". Γνπιεχεη ηδησηηθά κε ελήιηθεο θαη πξνζθέξεη επνπηεία ζε εθπαηδεπφκελνπο θαη 

επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ. Δίλαη κέινο ηνπ British Psychological Society θαη ηνπ πιιφγνπ 

Διιήλσλ Φπρνιφγσλ. Δίλαη ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Φ-Γηθηχνπ. 
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7. «Ζ πκβνπιεπηηθή & Tα ‘Αιια Δπαγγέικαηα Αξσγήο: Δπαγγεικαηηθά Όξηα θαη 

Ζζηθά Γηιήκκαηα γηα ηνλ ύκβνπιν» 

Σα ηειεπηαία 15 ρξφληα ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή θαη πεξίπνπ ηελ ηειεπηαία 5εηηα θαη ζηελ 

Διιάδα παξαηεξείηαη κηα δηεχξπλζε ηεο γθάκαο ησλ επαγγεικαηηψλ απφ δηαθφξνπο θιάδνπο 

πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο. Άξαγε ηζρχεη απηφ πνπ 

ιέλε νη άμνλεο φηη «φηαλ έρσ έλα ζθπξί ηφηε φια γχξσ είλαη έλα θαξθί»? Μπνξνχλ φινη λα ηα 

θάλνπλ φια? Πνηεο πεξηπηψζεηο βξίζθνληαη ζε «γθξίδα» δψλε? Πσο απηφ επεξεάδεη ηνλ 

ζχκβνπιν ςπρηθήο πγείαο θαη πσο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα δεηήκαηα επαγγεικαηηθψλ νξίσλ? 

Σν εξγαζηήξην απηφ πξνζδνθά λα δψζεη ηηο απαληήζεηο κέζα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε ηελ ρξήζε case studies πνπ ζα είλαη ην έλαπζκα γηα κηα ζπδήηεζε βάζεη ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπ θαζελφο.  

 

ΜΑΡΗΑΛΔΞΗΑ ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ, Φπρνζεξαπεχηξηα ECP, Executive Coach PCC 

Οξγαλσζηαθή ςπρνιφγνο κε 18 ρξφληα εκπεηξίαο ζε  επξχ θάζκα επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε πνιπεζληθφ πεξηβάιινλ.  Δξγάδεηαη ηδησηηθά παξέρνληαο αηνκηθή θαη 

νκαδηθή ςπρνζεξαπεία ζε ελήιηθεο κε ζπλζεηηθή κεζνδνινγία κε βάζε ηελ ππαξμηαθή 

πξνζέγγηζε. Αζρνιείηαη κε ζέκαηα ππνζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ κέζσ 

coaching, κε νκάδεο Group Coaching θαη εξγαζηήξηα πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο γηα εηαηξίεο θαη γηα ηδηψηεο.  

 

8. «Φπρνλαπηηθή ηέρλε-ars psyche-nautica»  (Με Καηεπζπληηθή Δξγαζία κέζσ ηεο 

Αλαπλνήο -Non Directive Breathwork) Μηα βησκαηηθή Δπξσπατθή  ςπρνζεξαπεπηηθή ηερληθή γηα 

ηε δηαρείξηζε θαη ηε ζεξαπεία ηνπ ηξαχκαηνο. 

Ζ Φπρνλαπηηθή ηέρλε ή Με Καηεπζπληηθή Δξγαζία κέζσ ηεο Αλαπλνήο (Non Directive 

Breathwork) απνηειεί έλα ζπλζεηηθφ νκαδηθφ ςπρνζεξαπεπηηθφ ζρήκα  πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ 

αλαπλνή ζαλ ζεξαπεπηηθφ φρεκα θαη ηελ δπλαηή βησκαηηθή εκπεηξία γηα ηελ αλάδπζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ εαπηνχ. Βαζίδεηαη εμ νξηζκνχ ζηηο αξραίεο ηερληθέο ζπλεηδεηήο  αλαπλνήο απφ 

δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο, ζην ακαληθφ ηαμίδη, ζηελ  ηεξή Δγθνίκεζε ησλ Αζθιεπηείσλ, ζηελ Με 

Καηεπζπληηθή Παξέκβαζε  (NDI) ηνπ Michel Lobrot, ζην Rebirth ηνπ Leonard Orr αιιά θαη ζηελ 

Οινηξνπηθή Αλαπλνή (Holotropic Breathwork) ηνπ  Stanislav Grof. Καηά κία έλλνηα αθνινπζεί 

πξσηφγνλνπο ζεξαπεπηηθνχο δξφκνπο  φπσο  ε πξσηφγνλε θξαπγή (primal scream) ηνπ  

Janov.  Με νδεγφ ηελ αλαπλνή, ηελ βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, ην άηνκν 

ηαμηδεχεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία κε έλα ηειείσο μερσξηζηφ, δσληαλφ θαη αλεπαλάιεπην 

ηξφπν. Σν ηη ζα πξνθχςεη δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν θαη απφ ζπλεδξία ζε ζπλεδξία , αιιά 

απνηέιεζκα είλαη πάληα  ζεξαπεπηηθφ θαη ζπλνδεχεηαη απφ βηψκαηα βαζεηάο ραιάξσζεο, 

εξεκίαο, φμπλζεο ησλ αηζζήζεσλ θαη απειεπζέξσζεο πξνζνκνηάδνληαο ζε κία  κπζηηθηζηηθή 

εκπεηξία. Δπίζεο είλαη κηα επζεία ζεξαπεπηηθή νδφο πξνο ην εζσηεξηθφ ηξαχκα βαδίδνληαο κε 

αζθάιεηα ζε ζεξαπεπηηθά κνλνπάηηα πνπ ίζσο ε ιεθηηθή ζεξαπεία δελ ζα θηάζεη πνηέ.  Ζ 

νκάδα ιεηηνπξγεί ζε δεχγε ηαμηδηψηε-βνεζνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αλαπλνψλ, θαη ν 

αλαπλεπζηηθφο θχθινο δηαξθεί απφ κηζή έσο δχν ψξεο αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο νκάδαο. 

Υξεζηκνπνηείηαη ε  κνπζηθή ζαλ βησκαηηθφ εξέζηζκα, θπξίσο  παξαδνζηαθή θαη εθζηαηηθνί, 

ππνβιεηηθνί ξπζκνί απφ φιν ηνλ θφζκν.  

  Αθνινπζεί πάληα, ε επεμεξγαζία ηνπ βηψκαηνο κε ηελ ρξήζε εηθαζηηθψλ ηερληθψλ (καληάια, 

κάζθα θ.α.), βησκαηηθά ή ιεθηηθά ,νκαδηθήο ζεξαπεπηηθήο εξγαζίαο  θαη απηναλαθνξάο ζηελ 

εκπεηξία. Ο ηειηθφο ζηφρνο είλαη  ε ελεξγνπνίεζε ηεο απηφ-ίαζεο, ε πξνζσπηθή αλάπηπμε, ε 

αληηκεηψπηζε ηξαπκάησλ, ε ζεξαπεπηηθή αλαθαηαλνκή ησλ  ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ην 

άηνκν, ε ελεξγνπνίεζε κέζα καο κηαο‟‟ άιιεο καηηάο απέλαληη ζηα πξάγκαηα‟‟.  
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Δηζεγεηήο- εκςπρσηήο: ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΣΟΤΡΝΑΡΑ, ςπρίαηξνο παηδηψλ θαη εθήβσλ, Με 

θαηεπζπληηθφο ςπρνζεξαπεπηήο 
Πξνηείλνληαη άλεηα ξνύρα  από ηνπο ζπκκεηέρνληεο.                    

 

14.30-15.30 ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 

 

15.00-17.00: ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ  ηξνγγπιφ Σξαπέδη κε ζέκα: 

 «Ζ πκβνπιεπηηθή ζε κηα Δπξώπε πνπ αιιάδεη» 

Οη Οκηιεηέο αιθαβεηηθά: 

 

ΓΗΧΡΓΟ ΚΛΔΦΣΑΡΑ, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Κιηληθήο Φπρνινγίαο – Φπρνπαζνινγίαο 

ζην Παλεπηζηεκίν Θεζζαιίαο 

Ο Γηψξγνο Κιεθηάξαο είλαη Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Κιηληθήο Φπρνινγίαο – Φπρνπαζνινγίαο 

ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, κε ζπνπδέο ζηελ 

Διιάδα, ηνλ Καλαδά θαη ηελ Γαιιία. Δίλαη Γηεπζπληήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ: «Σπκβνπιεπηηθή ζηελ Εηδηθή Αγωγή, ηελ Εθπαίδεπζε θαη ηελ Υγεία» θαη Γηεπζπληήο 

ηνπ «Εξγαζηεξίνπ Ψπρνινγίαο θαη Εθαξκνγώλ ζηελ Εθπαίδεπζε» πνπ έρεη αλαιάβεη ην 

πκβνπιεπηηθφ ηαζκφ πκβνπιεπηηθήο ησλ Φνηηεηψλ φισλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο. 

 Έρεη ζεκαληηθφ ζπκβνπιεπηηθφ – ςπρνζεξαπεπηηθφ έξγν θαη είλαη ζπγγξαθέαο πνιιψλ 

δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη βηβιίσλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: α) πνιηηηζκηθή, πνιππνιηηηζκηθή θαη ππαξμηαθή 

ζπκβνπιεπηηθή κε έκθαζε ζην λφεκα δσήο, ηελ πλεπκαηηθφηεηα, ηε κνλαμηά, ηελ θαηάζιηςε θαη 

ηνπο εζηζκνχο θαη β) ζπκβνπιεπηηθή/ςπρνζεξαπεπηηθή αμία ησλ δψσλ. 

 

ΜΑΡΗΑ ΜΑΛΗΚΗΧΖ-ΛΟΨΕΟΤ, Καζεγήηξηα πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο  ζην Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ. 

Ζ Μαξία Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ είλαη Καζεγήηξηα  πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο  ζην Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ. Έρεη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο κε εξεπλεηηθά θαη επηζηεκνληθά θέληξα ηεο Δπξψπεο θαη 

ησλ ΖΠΑ.   Σν εξεπλεηηθφ ηεο έξγν επηθεληξψλεηαη  ζε ζέκαηα  ζπκβνπιεπηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, επνπηείαο,  επηθνηλσλίαο, ζηάζεσλ, πξνζσπηθφηεηαο θ.α. Σν ζπκβνπιεπηηθφ  

ηεο έξγν πεξηιακβάλεη εκςπρψζεηο νκάδσλ απηνβνήζεηαο, νκαδηθή θαη αηνκηθή  ζπκβνπιεπηηθή 

θαη  επνπηεία.  Έρεη νξγαλψζεη, πξνεδξεχζεη θαη ζπκκεηάζρεη ζε πιεζψξα ζπλεδξίσλ ζηελ 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Γηεπζχλεη ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Σπκβνπιεπηηθή Ψπρνινγία 

θαη Σπκβνπιεπηηθή ζηελ Εθπαίδεπζε, ηελ Υγεία, ηελ Εξγαζία» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Δίλαη ππεχζπλε ηνπ πκβνπιεπηηθνχ Κέληξνπ 

Οκειίθσλ  (ΤΚΔΟΜ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, πνπ ηδξχζεθε ην 1995 κε πξσηνβνπιία ηεο. 

Δίλαη κέινο ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ επαγγεικαηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ εηαηξηψλ θαη 

ζπγγξαθέαο πνιιψλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ θαη ζπγγξακκάησλ,  θαζψο θαη επηζηεκνληθή 

επηκειήηξηα κεγάινπ αξηζκνχ ζπιινγηθψλ ειιελφγισζζσλ θαη μελφγισζζσλ ηίηισλ. 

 

ΒΑΧ ΠΑΠΑΓΗΧΣΖ- ΑΘΑΝΑΗΟΤ, Αλ. Καζεγήηξηα Παλ/κηνπ Ησαλλίλσλ, Οηθνγελεηαθή-

πζηεκηθή ζεξαπεχηξηα, πγγξαθέαο 

Έρσ θχγεη απφ ην Παλ/κην πξηλ απφ ηξία πεξίπνπ ρξφληα θαη έθηνηε αζρνινχκαη κε ηελ έξεπλα 

θαη ηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ απφ ην ρψξν ςπρηθήο πγείαο ζηε πζηεκηθή – Οηθνγελεηαθή 

ζεξαπεία, σο επηζηεκνληθή ππεχζπλε ηνπ ΔΤΘΔΠΑ, παξάξηεκα Ησαλλίλσλ. 
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ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΛΗΚΑ, Καζεγεηήο ζην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ο Γξ Αλαζηάζηνο ηαιίθαο, Καζεγεηήο ζην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ (Αζήλα, Διιάδα) θαη Κιηληθφο ςπρνιφγνο, απέθηεζε ην 

βαζηθφ πηπρίν ηνπ (BA) ζηε Φπρνινγία απφ ην Παλεπηζηήκην Concordia (Μφληξεαι, Καλαδάο) 

θαη ην δηδαθηνξηθφ ηνπ δίπισκα απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Οηάβα (Καλαδάο). Γηεηέιεζε 

Δπίθνπξνο θαη Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ζηε ρνιή Δθπαηδεπηηθήο θαη πκβνπιεπηηθήο 

Φπρνινγίαο ζην παλεπηζηήκην McGill θαη δηεπζπληήο ηεο Φπρν-εθπαηδεπηηθήο θιηληθήο ηνπ ηδίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ.  

Σα θιηληθά, εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

θαηαζθεπήο ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ, ζηε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ζην ξφιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζην εθπαηδεπηηθφ, θιηληθφ θαη νξγαλσηηθφ 

πιαίζην. Δλδηαθέξεηαη, θπξίσο, γηα ην ξφιν ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Δίλαη έλαο 

ππαξμηαθφο-βησκαηηθφο ςπρνζεξαπεπηήο πνπ έρεη εθπαηδεπηεί θαη ζπνπδάζεη ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ Alvin Mahrer, ελφο εθ ησλ εμερφλησλ ζεσξεηηθψλ, εξεπλεηψλ θαη 

ςπρνζεξαπεπηψλ ζηε Βφξεηα Ακεξηθή.  

Έρεη δεκνζηεχζεη πεξηζζφηεξα απφ 40 άξζξα, 10 θεθάιαηα, 7 βηβιία, είλαη κέινο αξθεηψλ 

ζπληαθηηθψλ επηηξνπψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ Φπρνινγίαο, αλαπιεξσηήο δηεπζπληήο 

έθδνζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Φπρνινγία, δηεηέιεζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο, ζπλ-ζπληνληζηήο ηνπ θιάδνπ Κιηληθήο 

Φπρνινγίαο θαη Φπρνινγίαο ηεο Τγείαο, θαη ηνπ Κιάδνπ Θεηηθήο Φπρνινγίαο ηεο Διιεληθήο 

Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο, θαη είλαη πξφεδξνο ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο ζεηηθήο ςπρνινγίαο. 

 

ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ: ΔΤΓΔΝΗΑ ΓΔΧΡΓΑΝΣΑ, Psy.D., ECP  Φπρνιφγνο, Φπρνζεξαπεχηξηα 

Τπαξμηαθήο πξνζέγγηζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


