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Διάλειμμα καφέ

«Θεσμοί»
Στρογγυλό τραπέζι

Διάλειμμα καφέ

Θεματική ενότητα

Διάλειμμα φαγητού

11:30 – 12:00

12:00 – 14:00

14:00 – 15:00

Θεματική ενότητα

17:00 – 18:30

Συντονισμός: Νικόλαος Κυπριωτάκης

Διάλειμμα καφέ

Εργαστήρια

Παράλληλα

16:30 – 17:00

15:00 – 16:30

Συντονισμός: Χρυσούλα Γιαλυράκη

Προσφώνηση: Άννα Καραλή

4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.

Λύο Καλοβυρνάς, Ειρήνη Σεραφείμ
Συζήτηση

«Θέματα Φύλου»
Στρογγυλό τραπέζι

Διάλειμμα φαγητού
Κατερίνα Αλεξοπούλου
Ρίτα Βεντούρα-Μιχάλης Καλλιφρονάς
Δημήτρης Κατσικαδέλης, Μαργαρίτα Κατσικαδέλη, Αντώνιος Γκλιόγκος,
Δήμητρα Κατσικαδέλη
Δρ. Ιωάννα Κουστένη, Πάτρικ Ακριβός
Βασίλης Μπλίτσας, Κυριακή Κεντιγκελένη, Κυριακή Τσιλιγκαρίδου
Δρ. Πηνελόπη Μωραΐτου (ακυρώθηκε)
Νάνσυ Παπαθανασίου, Έλενα-Όλγα Χρηστίδη
Γιάννης Σιδηροκαστρίτης
Διάλειμμα καφέ

Γιώργος Δίπλας, Παύλος Ζαρογιάννης, Δρ Ιωάννα Κουστένη
Συζήτηση

Συζήτηση

Ομότιμη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Πολυπολιτισμική συμβουλευτική επάρκεια ψυχοθεραπευτών
μπροστά στις ποικίλες και διαρκώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις του σήμερα»
Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου

Κεντρική Ομιλία

Συντονισμός: Έλλη Αυγερινού

10:30 – 11:30

9:00 – 10:00
Χαιρετισμός-Εναρκτήρια Ομιλία της Προέδρου της ΕΠΒΕ, Έλλης Αυγερινού
«Η προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία ως κοινωνική θεραπεία»

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019

10:00 – 10:30

Διημερίδα 2019

Εγγραφές
Έναρξη

ΕΠΒΕ

Ελληνική Προσωποκεντρική & Βιωματική Εταιρεία
http://hapcea.weebly.com
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Hellenic Association for Person-centered & Experiential Approach

Πρόγραμμα
παρουσιάσεων & εργαστηρίων

Ελληνική Προσωποκεντρική & Βιωματική Εταιρεία
3η Διημερίδα, 2 & 3 Μαρτίου 2019

Κοινωνικές Ταυτότητες, Αξίες, Θεσμοί, Σχέσεις
σε μια Νέα Πραγματικότητα

Η σύγχρονη ψυχοθεραπευτική πρακτική μπροστά
στις ποικίλες και διαρκώς μεταβαλλόμενες διαμορφώσεις
του σήμερα
# Η Διημερίδα απευθύνεται σε Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, φοιτητές όλων των
προσεγγίσεων και σε λοιπούς επιστήμονες και επαγγελματίες που τους ενδιαφέρει η συγκεκριμένη
θεματική.
# Σε ένα διαρκώς και ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, πολλές παλιές σταθερές αναθεωρούνται ρητά
ή άρρητα, δημιουργώντας πιέσεις στα άτομα που επηρεάζονται από αυτό, αλλά και το απαρτίζουν.
Σημαντικές αλλαγές εμφανίζονται σε:
Κοινωνικές ταυτότητες: φύλο, φυλή, εθνική ταυτότητα, πολιτισμική ταυτότητα κ.ά. # Σύμφωνα με τους Tajfel και Turner (1979), η κοινωνική ταυτότητα αποτελείται από εκείνες τις όψεις της αυτοεικόνας ενός
ατόμου που προέρχονται από τις κοινωνικές κατηγορίες ή ομάδες στις οποίες θεωρεί το άτομο ότι ανήκει.
Αξίες: κρίση οικονομική ή αξιών; Αξίες κοινωνικές και ατομικές. # Οι αξίες εκφράζουν τις πραγματικές και
βαθύτερες ανάγκες της κοινωνίας και αποτελούν θεμελιώδες συστατικό για την συνοχή και την πρόοδο
της. Αποκρυσταλλώνονται σε γενικές αρχές και ιδέες που προσανατολίζουν και καθοδηγούν την κοινωνία
και τα άτομα. Επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των ατόμων και λειτουργούν ως κατευθυντήριοι άξονες για την
αξιολόγηση του εαυτού και των άλλων.
Θεσμοί: οικογενειακοί, θρησκευτικοί, εκπαιδευτικοί, πολιτικοί κ.ά. # Ο όρος Θεσμός προέρχεται από το
ρήμα τίθημι. Αυτό που έχει τεθεί, και ισχύει ως δίκαιο. Φέρεται με κύρια σημασία ως κανόνας Δικαίου, Νόμος.
Επίσης φέρεται και ως σύστημα το οποίο δημιουργεί ηθική και νομική κατάσταση. Στον πληθυντικό φέρεται
ως σύνολο θεμελιωδών καταστάσεων νόμου.
Σχέσεις: διαπροσωπικές, κοινωνικές, διαδικτυακές κ.ά. # Σχέση ορίζεται ως η ύπαρξη επαφής, επικοινωνίας,
αμοιβαίας εξάρτησης μεταξύ προσώπων ή ομάδων. Σε μια εποχή όπου η αντίληψη για την επαφή και την
επικοινωνία έχουν αλλάξει ριζικά, πώς διαμορφώνεται η σχέση;

Περιεχόμενα
Χρονοδιάγραμμα Σαββάτου

(σελ. 2)

Χρονοδιάγραμμα Κυριακής

(σελ. 25)

Έναρξη

Χαιρετισμός-Εναρκτήρια ομιλία, Έλλη Αυγερινού (σελ. 4)

Σάββατο:

Κυριακή:
Κλείσιμο
Σύντομα Βιογραφικά

Σημειώματα

Κεντρική Ομιλία, Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου
(σελ. 4)
1η Θεματική ενότητα (Θεσμοί) 			
(σελ. 5-6)
Παράλληλα Εργαστήρια Α 				
(σελ. 7-9)
2η Θεματική Ενότητα (Θέματα Φύλου) 		
(σελ. 10)
3η Θεματική Ενότητα (Σχέσεις, Οικογένεια)
(σελ. 11)
Κεντρική Ομιλία, Διονύσιος Σακκάς 		
(σελ. 12)
Παράλληλα Εργαστήρια Β				(σελ. 13-15)
4η Θεματική Ενότητα (Κοινωνικές ταυτότητες) (σελ. 16)
(σελ. 17)
(σελ. 18-24)

Ελληνική Προσωποκεντρική & Βιωματική Εταιρεία

http://hapcea.weebly.com

Αναλυτικό Πρόγραμμα
Κεντρικές Ομιλίες
Θεματικές Ενότητες
Εργαστήρια
Σύντομες περιλήψεις σε αλφαβητική και χρονολογική σειρά
& Σύντομα βιογραφικά σημειώματα

1η Ημέρα

Σάββατο 2 Μαρτίου 2019

09:00 - 10:00

Προσέλευση - Εγγραφές

Έναρξη
10:00 - 10:30

Κεντρική
Ομιλία
10:30 - 11:30 Τίτλος

Έλλη Αυγερινού

Πρόεδρος της ΕΠΒΕ

Χαιρετισμός - Εναρκτήρια ομιλία

«Η προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία ως κοινωνική θεραπεία»

Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου

Ομότιμη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Προσφώνηση: Άννα Καραλή

«Πολυπολιτισμική συμβουλευτική επάρκεια
ψυχοθεραπευτών μπροστά στις ποικίλες και διαρκώς
μεταβαλλόμενες προκλήσεις του σήμερα»

# Η έννοια της πολυπολιτισμικότητας εντάχθηκε στη συμβουλευτική όταν έγινε συνείδηση ότι ο κόσμος βρίσκεται
σε συνεχή αλλαγή και εξέλιξη. Ραγδαίες αλλαγές όπως τα μεταναστευτικά κινήματα, η ανεργία, οι πόλεμοι, η
βία, ο υπερπληθυσμός σε πολλές χώρες και η υπογονιμότητα σε άλλες, η αστυφιλία και η αστικοποίηση, καθώς
και ο πολιτισμικός διαμελισμός, οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων συνδρόμων και φαινομένων ψυχικής οδύνης και
διαταραχής και έθεσαν νέες προκλήσεις για τα επαγγέλματα ψυχικής υγείας.
# Με αυτή τη νέα επίγνωση, και στο πλαίσιο της αποδοχής της διαφορετικότητας και της υποκειμενικής εμπειρίας, η
συμβουλευτική ψυχολογία κλήθηκε να αναθεωρήσει τις μεθόδους, τους τρόπους κατάρτισης και τους κανόνες ηθικής
και δεοντολογίας της προκειμένου να ανταποκριθεί στις διεθνείς προκλήσεις. Η συμβουλευτική και η ψυχοθεραπεία
συνδέονται πλέον εκ των πραγμάτων με την κατανόηση του εκάστοτε πολιτισμικού πλαισίου, στο οποίο υπάγονται
όχι μόνο το έθνος ή η θρησκεία, αλλά και το φύλο, η ηλικία, η εργασία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η υγεία.
Ζητήματα που άπτονται της πολυπολιτισμικότητας στην ψυχοθεραπεία απασχολούν έντονα τους συμβουλευτικούς
ψυχολόγους της σημερινής εποχής.
# Η ανάπτυξη της πολυπολιτισμικής επάρκειας των συμβουλευτικών ψυχολόγων σε ζητήματα κατάρτισης,
πολιτισμικής ευαισθητοποίησης και ενσωμάτωσης αυτής της γνώσης στην κλινική πράξη, προβάλλει επιτακτική.
Είναι μια μακρόχρονη διαδικασία η οποία όμως θα εμβαθύνει την έρευνα, θα διευρύνει την χρησιμότητα και την
γενίκευση της γνώσης της συμβουλευτικής ψυχολογίας, θα προαγάγει τη συνειδητοποίηση ότι η συμβουλευτική
διεξάγεται σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο, και θα της επιτρέψει να χειρίζεται τις ποικίλες ψυχολογικές ανάγκες
που αντιμετωπίζουν άνθρωποι διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της.

Θα ακολουθήσει συζήτηση
σελ. 4

Έναρξη - Χαιρετισμός, Κεντρική ομιλία, Σάββατο 3 Μαρτίου, 3η Διημερίδα ΕΠΒΕ 2019
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Θεματική
ενότητα

Συντονισμός: Χρυσούλα Γιαλυράκη

12:00 - 14:00 Τίτλος

«Θεσμοί»

•

Ομιλητές: Γιώργος Δίπλας, Παύλος Ζαρογιάννης, Δρ Ιωάννα Κουστένη
Στρογγυλό τραπέζι

1η Ομιλία

Γιώργος Δίπλας

12:00 - 12:30 Τίτλος «Φαινομενολογία και κοινωνική ευθύνη»
# Ὁ Newton, ὁ Decartes καὶ ὁ Bacon προώθησαν μία συγκεκριμένη ἄποψη τοῦ «ἐπιστημονικοῦ ἀντικειμενισμοῦ» ποὺ
ἀναπτύχθηκε παράλληλα μὲ τὴ «μηχανική ἐποχή». Κατέληξε στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀνθρώπων ὡς ἀντικειμένων.
Ἡ τάση τῆς ἀντικειμενοποίησης τῶν ἄλλων, καὶ ὕπουλα τῆς ἀπανθρωποποίησής τους, μὴν ἀναγνωρίζοντας ἢ
ἐξευτελίζοντας τὴν ὑποκειμενική τους ἐμπειρία, ἀποτέλεσε μέρος αὐτοῦ ἐνάντια στὸ ὁποῖο ἀντιτάχθηκε ἡ θεραπεία
Gestalt. Μὲ τὴν ἔμφαση στὴ φαινομενολογική ἐξερεύνηση, τὸν διάλογο καὶ τὸν βιωματικό πειραματισμό, ἡ θεραπεία
Gestalt τίμησε τὴν ἀξία τῆς μοναδικῆς ὑποκειμενικῆς ἐμπειρίας, τὴν αὐθεντικότητα, τὴν ἀνάληψη προσωπικῆς
εὐθύνης, τὴν ἱκανότητα καὶ τὸ δικαίωμα ἀμφισβήτησης κάθε θεσπισμένης όρθοδοξίας, καθώς καὶ τῆς ἀντίστασης
ἀπέναντι στὴν κοινωνική πίεση γιὰ ὑπακοή. Ἦταν ἕνα ἀνθρωπιστικός παράγοντας σὲ παραλληλία μὲ ὑπαρξιακές
ἰδέες καὶ ἀποτέλεσε ἰσχυρή ἀντίσταση τοῦ ἀτόμου ἀπέναντι στὶς «ἀπάνθρωπες» τάσεις μέσα στὴν κοινωνία, ὅπως
ἡ κρατική καταστολή, ἡ μαζική συμμόρφωση καὶ ἄλλοι περιορισμοί τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας. Αὐτό ὕπῆρξε μιὰ
σαφής στροφή τοῦ ἕως τότε ἰσχύοντος παραδείγματος.
# Ὡστόσο, οἱ κοινωνικά κυρίαρχοι κατόρθωσαν νὰ ἐργαλειοποιήσουν τὴν ἀνάδυση τῆς ἀτομικότητας, τῆς
ὑποκειμενικότητας καὶ τῆς διαφορετικότητας καὶ νὰ τὶς στρέψουν πρός τὸν ἀτομικισμό τύπου «ὅλοι ἐναντίον ὅλων»,
τὴν κτητικότητα, τὸν ἡδονισμό καὶ τὸν καταναλωτισμό.
# Ἡ ἀνάγκη νέας στροφῆς τοῦ παραδείγματος αὐτοῦ εἶναι σήμερα ἐπιτακτική.

2η Ομιλία

Παύλος Ζαρογιάννης

«Αποτελεί η προσωποκεντρική θεραπευτική πρακτική μια
12:30 - 13:00 Τίτλος αναγκαία και επαρκή πρόταση στην ποικίλη και διαρκώς
μεταβαλλόμενη πραγματικότητα του σήμερα;»
# Το ανθρωπιστικό παράδειγμα, το οποίο εμφανίστηκε στην θεραπευτική σκηνή κατά τις δεκαετίες του ‘40 και του ’50,
και στο οποίο πρωτοστατούσε η προσωποκεντρική θεραπευτική πρακτική, αποτελούσε μια νέα, μια άλλη πρόταση
για το θεραπευτικό κατεστημένο εκείνης της εποχής που κυριαρχείτο από τις ψυχαναλυτικές και συμπεριφοριστικές
σχολές αντίστοιχα.
# Τότε η προσωποκεντρική θεραπεία θεωρήθηκε μια ριζοσπαστική πρόταση· μια σιωπηλή επανάσταση.
Δικαίως. Γιατί η προσωποκεντρική θεραπευτική πρακτική κατάφερε να απαντήσει με έναν διαφορετικό τρόπο στην
πραγματικότητα της εποχής εμφάνισης της προσφέροντας ένα εναλλακτικό ανθρωπολογικό και θεραπευτικό μοντέλο.
Βέβαια η προσωποκεντρική θεραπευτική πρακτική, όπως και κάθε θεραπευτική πρακτική, δεν ανταποκρίθηκε μόνο
στις απαιτήσεις της εποχής εμφάνισης της, αλλά παράλληλα ήταν και απότοκος αυτής.
# Αν όμως ισχύει αυτή η υπόθεση, τότε είναι εύλογος και δικαιολογημένος ο ακόλουθος προβληματισμός, απο την
στιγμή που η σημερινή πραγματικότητα διαφέρει κατά πολύ από τις δεκαετίες του ‘40 και του ’50 του προηγούμενου
αιώνα:
# Είναι σε θέση η προσωποκεντρική θεραπευτική πρακτική να ανταποκριθεί επαρκώς στις ποικίλες και διαρκώς
μεταβαλλόμενες διαμορφώσεις του σήμερα, ήτοι στις απαρχές του 21ου αιώνα;
Επιπλέον είναι η ανθρωπιστική προσωποκεντρική θεραπευτική πρακτική αναγκαία στην, όπως χαρακτηρίζεται,
μετα-ανθρωπιστική εποχή μας;
Τέλος, μπορεί η προσωποκεντρική θεραπευτική πρακτική να παραμένει σχετικά αμετάβλητη, ενώ το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται έχει ήδη αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει ριζικά;

σελ. 5

Θεσμοί, Σάββατο 2 Μαΐου, 3η Διημερίδα ΕΠΒΕ 2019
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3η Ομιλία

Δρ. Ιωάννα Κουστένη

13:00 - 13:30 Τίτλος

«Επεκτείνοντας το μοντέλο της επιστημονικά
τεκμηριωμένης ψυχοθεραπείας:
κοινωνική προοπτική & διαφορετικότητα»

# Η φιλοσοφία του κινήματος για την επιστημονική τεκμηρίωση εστιάζει στην ποιότητα, την αποτελεσματικότητα
και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των ψυχολογικών θεραπειών. Η αναγκαιότητα αξιολόγησης της
γενικευσιμότητας των ψυχοθεραπειών σε συγκεκριμένους πληθυσμούς είναι απόρροια των σύγχρονων αξιών, των
κοινωνικών συνθηκών αλλά και αίτημα των ψυχοθεραπευτών/τριών, των εξυπηρετούμενων και των συστημάτων
υγείας. Όταν ωστόσο οι ψυχοθεραπευτές/τριες αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τεκμηριωμένες θεραπείες με
πελάτες που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες, προκαλούνται κλινικά διλήμματα και προβληματισμοί. Σε αυτό το
σημείο υπάρχει μία ξεκάθαρη απόσταση μεταξύ της κλινικής πρακτικής και της έρευνας, από την οποία προκύπτουν
σημαντικά ερωτήματα, που η ατομοκεντρική οπτική της τεκμηριωμένης ψυχοθεραπείας δεν μπορεί να απαντήσει. Το
περιβάλλον στο οποίο ζει ο θεραπευόμενος είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τόσο τον θεραπευτικό
σχεδιασμό, όσο και τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της ψυχοθεραπείας. Το (κοινωνικό) πλαίσιο αποτελεί την
τέταρτη ισοδύναμη διάσταση στο μοντέλο της επιστημονικά τεκμηριωμένης ψυχοθεραπείας, προσκαλώντας τους
συμμετέχοντες σε μια συνδιαλλαγή υπό διαφορετικό πρίσμα.

13:30 - 14:00

σελ. 6

Θα ακολουθήσει συζήτηση
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Εργαστήρια

Σάββατο 3 Μαΐου 2019

15:00 - 16:30 Τίτλος

Εργαστήρια Α

• Κατερίνα Αλεξοπούλου
• Ρίτα Βεντούρα-Μιχάλης Καλλιφρονάς
• Δημήτρης Κατσικαδέλης, Μαργαρίτα Κατσικαδέλη, Αντώνιος
Γκλιόγκος, Δήμητρα Κατσικαδέλη
• Δρ. Ιωάννα Κουστένη, Πάτρικ Ακριβός
• Βασίλης Μπλίτσας, Κυριακή Κεντιγκελένη, Κυριακή
Τσιλιγκαρίδου
• Δρ. Πηνελόπη Μωραΐτου (ακυρώθηκε)
• Νάνσυ Παπαθανασίου, Έλενα-Όλγα Χρηστίδη
• Γιάννης Σιδηροκαστρίτης
Παράλληλα Εργαστήρια
1ο Εργαστήριο

Κατερίνα Αλεξοπούλου
«Κοινωνικές ταυτότητες: από το κοινωνικό αίσθημα στο κοινωνικό

15:00 - 16:30 Τίτλος ενδιαφέρον - Πώς το κοινωνικό αίσθημα οδηγεί στο Κοινωνικό Ενδιαφέρον,
που αποτελεί την βάση των καλών διαπροσωπικών σχέσεων»

# Η απόκτηση κοινωνικής ταυτότητας, στην διάρκεια της ζωής μας, πηγάζει από την βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου
να ανήκει. Ο άνθρωπος νιώθει ασφαλής όταν έχει τον δικό του χώρο, όταν αισθάνεται μέλος μιας ομάδας, όταν
ανήκει. Αυτή η αίσθηση ότι ‘είμαι μαζί με άλλους’, ότι μοιράζομαι αξίες, βιώματα, εμπειρίες, ότι ‘έχω το δικό μου
καταφύγιο και σκοπό’, ονομάζεται κοινωνικό αίσθημα. Το κοινωνικό αίσθημα χρειάζεται για να μπορεί ο άνθρωπος
να θέτει στόχους και να κτίζει συνεργατικές ανθρώπινες σχέσεις, ώστε να επιβιώνει και να εξελίσσεται. Σύμφωνα με
τον Adler, στην πραγματικότητα η δυστυχία του ανθρώπου έχει να κάνει με δύσκολες διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ η
ευτυχία του σχετίζεται με την δημιουργία αρμονικών σχέσεων.
# Στο βιωματικό αυτό εργαστήριο θα δούμε πόση σημασία έχει η ανθρώπινη κοινωνία στην ανάπτυξη της
προσωπικότητας του ατόμου. Θα διερευνήσουμε πώς το παιδί και ο ενήλικας μπορούν να αναπτύξουν και να
διευρύνουν το έμφυτο κοινωνικό τους αίσθημα, με στόχο την καλλιέργεια του Κοινωνικού Ενδιαφέροντος.Το
Κοινωνικό Ενδιαφέρον είναι απαραίτητο για την βελτίωση των σχέσεων με τον εαυτό μας και με τους άλλους
ανθρώπους στην καθημερινή μας διαδρομή και στο ταξίδι της ζωής.

2ο Εργαστήριο

Ρίτα Βεντούρα, Μιχάλης Καλλιφρονάς

15:00 - 16:30 Τίτλος

«Τα δυσλειτουργικά πρότυπα στις σχέσεις μας»

# Η ουσιαστική επαφή με τους κοντινούς μας ανθρώπους και κυρίως με τους συντρόφους μας προσφέρει ένα
μηχανισμό επιβίωσης και καλή ποιότητα ζωής, ενώ η αδυναμία επαφής φέρνει πολλή ένταση, ίσως και δυστυχία.
Όταν μοιραζόμαστε τον πόνο μας, τότε αυτός γίνεται πιο υποφερτός. Η κοντινότητα ηρεμεί το νευρικό μας σύστημα
ενώ η απομάκρυνση και η αποσύνδεση είναι αγχογόνος και φέρνει ευθραυστότητα, συχνά δε ακολουθεί και σειρά
οργανικών επιπτώσεων. # Στη διάρκεια αγχογόνων περιόδων ο τρόπος αντίδρασης μας υπαγορεύεται απο τα
πρότυπα και τις θεωρήσεις αντιμετώπισης με τα οποία έχουμε γαλουχηθεί απο τους “σημαντικούς μας άλλους”.
Πολύ συχνά αυτά τα πρότυπα είναι δυσλειτουργικά και δεν προσφέρουν ένα διαλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης και
ένα συναινετικό χέρι επίλυσης της κρίσης στον σύντροφό μας με αποτέλεσμα η ένταση ανάμεσα μας να αυξάνεται
και η αίσθηση μοναξιάς να κυριαρχεί. # Το εργαστήριο αυτό θα επικεντρωθεί σε βιωματικές ασκήσεις που θα μας
βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε, να μελετήσουμε και να συζητήσουμε τα πιθανά αρνητικά και επαναλαμβανόμενα
πρότυπα στις σχέσεις μας. # Επίσης θα διερευνήσουμε και θα εξηγήσουμε με τη βοήθεια της νευροβιολογίας τη
φυσιολογία του δεσμού και τον ρόλο του στην επιβίωση μας.
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3ο Εργαστήριο

Δημήτρης Κατσικαδέλης, Μαργαρίτα Κατσικαδέλη,
Αντώνιος Γκλιόγκος, Δήμητρα Κατσικαδέλη

15:00 - 16:30 Τίτλος

«Η σχέση των Ελλήνων
με την Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία»

# Η ενασχόλησή μας με τη Συμβουλευτική καθώς και η εμπειρία μας, μας δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με τον
τρόπο που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αντιμετωπίζουν τη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία στις αρχές της
3ης χιλιετηρίδας, εποχή όπου τίθενται σε επαναδιαπραγμάτευση οι Κοινωνικές Ταυτότητες , οι Αξίες και οι Θεσμοί
και όπου οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν μια νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται από την οικονομική κρίση , την
μετανάστευση και την μεταμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας σε πολυπολιτισμική, πράγμα που αναγκάζει τους
ανθρώπους να επαναπροσδιοριστούν. # Επιπλέον η μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας για την προσέλευση αντρών
και γυναικών και την αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας καθώς και η μελέτη προγενέστερων ερευνών μάς έδειξαν
ότι οι γυναίκες είναι αυτές που προσέρχονται κυρίως σε θεραπεία ή συμβουλευτική και ότι οι άνδρες είναι πιο
διστακτικοί για λόγους που έχουν κυρίως σχέση με τα χαρακτηριστικά του φύλου τους και τις ιδέες που κυριαρχούν
σε σχέση με τη ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική που δείχνουν ότι είναι περισσότερο γυναικοκεντρική καθώς και
τη λειτουργία των αρχέτυπων παλαιών και νέων για τη σχέση του άνδρα και της γυναίκας καθώς και τη θέση του στην
κοινωνία. Έτσι αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε το αποτέλεσμα μιας ποιοτικής έρευνας που πραγματοποιούμε βάσει
ερωτηματολογίου σε συνθήκες εργαστηρίου-έρευνας όπου τηρήθηκαν το θεραπευτικό πλαίσιο (χρόνος, προσέγγιση,
ο σύμβουλος, ο χώρος). Δεν ζητήθηκε ούτε αμοιβή ούτε υπήρξε χορηγία. Η υπόθεση της έρευνας ήταν «Η σχέση των
Ελλήνων με την Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία».
# Λέξεις Κλειδιά: Φύλο, Συμβουλευτική, Ψυχοθεραπεία, Μετακίνηση, Εξωτερικοί μάρτυρες

4ο Εργαστήριο

Δρ. Ιωάννα Κουστένη, Πάτρικ Ακριβός

15:00 - 16:30 Τίτλος «‘Πολλαπλές’ ταυτότητες και Δια-πολιτισμικότητα»
# H έννοια της δια-πολιτισμικότητας διαρκώς αλλάζει και επεκτείνεται σε έναν κόσμο όλο και πιο πολύπλοκο. Σήμερα
πολλά από τα ερωτήματα και τις δυσκολίες που συναντά ο/η ψυχοθεραπευτής/τρια στη θεραπευτική διαδικασία
έχουν σχέση με το δια-πολιτισμικό στοιχείο και τις πολλαπλές (κοινωνικές) ταυτότητες του/της ίδιου/ίδιας και των
συμμετεχόντων. Η διαρκής εκπαίδευση και προσωπική ανάπτυξη του/της θεραπευτή/τριας είναι αδιαμφισβήτητα
ένα από τα σημαντικά εργαλεία για να διατηρήσει μια ευελιξία και κατανόηση για την πολύπλοκη συν-ύπαρξη
των ταυτοτήτων κάθε πελάτη και να έχει τη δυνατότητα να συμπορευτεί μαζί του/της. Σε αυτό το εργαστήριο θα
εξερευνήσουμε την έννοια της δια-πολιτισμικότητας και τη διαθεματικότητα των κοινωνικών ταυτοτήτων. Πρόσκληση
του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με τις δικές τους ταυτότητες, να τις αναγνωρίσουν, να
συναντήσουν τις προκαταλήψεις τους και να δοκιμάσουν να μοιραστούν αυτή την εμπειρία, «μεγαλώνοντας» με
αυτό τον τρόπο σαν Πρόσωπα και σαν Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας.

5ο Εργαστήριο

Βασίλης Μπλίτσας, Κυριακή Κεντιγκελένη,
Κυριακή Τσιλιγκαρίδου

15:00 - 16:30 Τίτλος

«Το παιχνίδι ως σταθερός και συνδετικός κρίκος του ανθρώπου
σε έναν διαρκώς και ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο»

# Το διαρκώς και με σημαντικά ραγδαίο ρυθμό, μεταβαλλόμενο περιβάλλον, βιώνεται συχνά ως απειλή και γεννά
την τάση για έλεγχο και κατ’ επέκταση για κατακερματισμό του ανθρώπου. Μέσα από αυτήν την τάση, απειλείται
η σημασία και η φύση του ελεύθερου παιχνιδιού από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του ανθρώπου. Το
ελεύθερο παιχνίδι άλλωστε μην έχοντας στόχο και σκοπό, δίνει στο παιδί άπειρες δυνατότητες για ανάπτυξη και
διαφοροποίηση μέσα στην πραγματικότητα την οποία βιώνει κάθε στιγμή. # Στη φιλοσοφία και τη φύση αυτού του
ελεύθερου παιχνιδιού στηρίζεται και η Προσωποκεντρική Play Therapy, που αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση,
όπου σύμβουλος και παιδί-πελάτης, συναντιούνται μέσω του παιχνιδιού, με τρόπο όπου το παιδί καταφέρνει να
διαπραγματευτεί τη ζωή του, τις σχέσεις του και να ωριμάσει ταιριαστά και σύμφωνα με τις ανάγκες του. Η Virginia
Axline βασίστηκε στη θεωρία θεραπείας του Carl Rogers για τις αναγκαίες και επαρκείς θεραπευτικές συνθήκες,
δηλαδή την ενσυναίσθηση, την αυθεντικότητα και την άνευ όρων αποδοχή. # Το παιχνίδι ως αναγκαία και βασική
σταθερά του παιδιού και του ανθρώπου γενικότερα, μέσα στον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, θα αποτελέσει και το
βασικό εργαλείο αυτού του εργαστηρίου. Θα χρησιμοποιηθούν παιχνίδια και υλικά, που χρησιμοποιούνται στην μη
κατευθυντική παιγνιοθεραπεία κατά την Virginia Axline. Με αυτό τον τρόπο θα έχει την δυνατότητα ο καθένας να
διερευνήσει βιωματικά τη σχέση του, αφενός με το παιχνίδι, αλλά και το ρόλο του παιχνιδιού στη σχέση του με την
πραγματικότητά του στο εδώ και τώρα.

σελ. 8

Εργαστήρια Α, Σάββατο 2 Μαΐου, 3η Διημερίδα ΕΠΒΕ 2019

hapcea.epve@gmail.com

Hellenic Association for Person-centered & Experiential Approach

6ο Εργαστήριο

Δρ. Πηνελόπη Μωραΐτου

15:00 - 16:30 Τίτλος

«Σχολικός εκφοβισμός, ταυτότητα
και παιδική λογοτεχνία» (ακυρώθηκε)

# Η σχολική τάξη αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας μας και για το παιδί το κορυφαίο πεδίο αναζήτησης ταυτότητας,
αλλά και μια «αρένα» καθημερινού αγώνα για επαφή, επικοινωνία και αποδοχή.
Κορυφαίο φαινόμενο τις τελευταίες δεκαετίες στο χώρο της σχολικής κοινότητας ο εκφοβισμός.
# Ποιος ο ρόλος της παιδικής λογοτεχνίας σε όλα αυτά;
# Πώς μπορεί το παιδί να ταυτιστεί με έναν ήρωα και να παλέψει;
# Το εργαστήρι αυτό θα αναζητήσει απαντήσεις μέσα από ένα study case ενός παιδικού βιβλίου.

7ο Εργαστήριο

Νάνσυ Παπαθανασίου, Έλενα-Όλγα Χρηστίδη

«Η επιβεβαιωτική (affirmative) προσέγγιση: Σύγχρονες επιστημονικές
15:00 - 16:30 Τίτλος προσεγγίσεις και καλές πρακτικές στην ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ
άτομα»

# Στόχοι του προτεινόμενου εργαστηρίου είναι να αποσαφηνίσουμε τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για
τα ζητήματα του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, να παρουσιάσουμε τις καλές και
συμπεριληπτικές πρακτικές στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία και να διερευνήσουμε τις καλά εδραιωμένες
προσωπικές μας κατασκευές και αναπαραστάσεις που μας βοηθούν ή μας δυσκολεύουν στη συνάντησή μας με
ΛΟΑΤΚΙ άτομα.
# Θα έρθουμε σε επαφή με τις πρακτικές και τη σημασία της «επιβεβαιωτικής» (affirmative) θεραπευτικής προσέγγισης
σε ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας και θα αναστοχαστούμε με βιωματικό τρόπο τους φραγμούς, αλλά και
τα εργαλεία κάθε θεραπευτή/τριας στο καθρέφτισμα του αυθεντικού και πλήρους βιώματος κάθε θεραπευόμενου
ατόμου.
# Διαφοροποιούνται οι ομόφυλες σχέσεις από τις ετερόφυλες;
# Υπάρχει λόγος να διαφοροποιούμε τους gay από τους straight θεραπευόμενους σε κάποιο κομμάτι της θεραπευτικής
διαδικασίας;
# Πώς αναγνωρίζει ένα άτομο ότι είναι τρανς, σε ποια ηλικία και πώς μπορούμε εμείς να το στηρίξουμε;
# Έχει νόημα η αυτοαποκάλυψη του θεραπευτή/ριας για τη σεξουαλικότητα ή το φύλο του, και αν ναι, σε ποια
σημεία;
# Ένα βιωματικό εργαστήρι που θα συνδυάζει τον προσωπικό αναστοχασμό με την επιστημονική πληροφορία, που
στόχο έχει να μας βοηθήσει να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις και να ενισχύσει την προσωπική μας μετακίνηση και
το ακόμα βαθύτερο άνοιγμα στο αυθεντικό μοίρασμα κάθε βιώματος.

8ο Εργαστήριο

15:00 - 16:30

Γιάννης Σιδηροκαστρίτης
«Η αποτελεσματικότητα της πρακτικής της προσωποκεντρικής
προσέγγισης στην κοινωνική πολυμορφία και στις νέες προκλήσεις της
Τίτλος
εποχής μας. Η περαιτέρω εξέλιξη του ψυχοθεραπευτή και η δύναμη της
αμφιβολίας, διερεύνησης και απορίας»

# Στην εποχή μας, η πολυμορφία, πολυπλοκότητα και ανάγκες της κοινωνίας μας έχουν πολλαπλασιαστεί, με
αποτέλεσμα να απαιτείται ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών.
# Το λειτούργημα ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας συνδέεται άμεσα με τις αντιλήψεις, αξίες, ηθική και προσωπική
φιλοσοφία του κάθε ανθρώπου. Αυτό που είμαστε ως άνθρωποι είναι αυτό που φέρνουμε στην θεραπευτική
διαδικασία. Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι ο διάλογος και η επικοινωνία αυτών των χαρακτηριστικών και η
ανάγκη για τρόπους αυτό-βελτίωσης τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
# Θέματα που θα αναφερθούν συμπεριλαμβάνουν περιπτώσεις κρίσης πανικού και σοβαρής ψυχοπαθολογίας και η
διαχείριση τους, όπως επίσης προτερήματα, όρια και δυσκολίες στην προσωποκεντρική προσέγγιση. Επιπλέον θα
αναφερθούμε στην αναθεώρηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης, την αμφιβολία, επανεξέταση και επιβεβαίωση της
γνώσης αυτής και ο ρόλος της εποπτείας ως το μέσο επαφής με τον συμβουλευόμενο και τις ανάγκες του, όσο και
με τον εαυτό μας.

σελ. 9

Εργαστήρια Α, Σάββατο 2 Μαΐου, 3η Διημερίδα ΕΠΒΕ 2019

Ελληνική Προσωποκεντρική & Βιωματική Εταιρεία

Θεματική
ενότητα

Συντονισμός: Νικόλαος Κυπριωτάκης

17:00 - 18:30 Τίτλος

«Θέματα φύλου»

•

http://hapcea.weebly.com

Ομιλητές: Λύο Καλοβυρνάς, Ειρήνη Σεραφείμ
Στρογγυλό τραπέζι

1η Ομιλία

Λύο Καλοβυρνάς

17:00 - 17:30 Τίτλος

«Ανδρική και γυναικεία ερωτική επιθυμία: Πώς τα
στερεότυπα που έχουμε ως ψυχοθεραπεύτριες βλάπτουν
τους θεραπευόμενούς μας»

# Είναι η ερωτική επιθυμία ταυτόσημη με την ερωτική διέγερση;
Αρκούν η μία ή η άλλη για να κάνουμε σεξ;
Πώς ως άντρες και γυναίκες αντιλαμβανόμαστε και επεξεργαζόμαστε τα ερωτικά ερεθίσματα;
Πώς οι ανεξέταστες στερεοτυπικές αντιλήψεις που έχουμε για τη σεξουαλικότητα του κάθε φύλου εμποδίζουν εμάς
ως ψυχοθεραπεύτριες να βοηθήσουμε τους θεραπευόμενούς μας να εξερευνήσουν τη βιωμένη και την επιθυμητή
σεξουαλικότητά τους;
# Διδασκόμαστε ότι άντρες και γυναίκες διαφέρουμε ριζικά ως προς τον τρόπο που βιώνουμε τη σεξουαλικότητα:
υποτίθεται ότι οι άντρες μπορούμε (και θέλουμε) να κάνουμε μόνο σεξ, χωρίς συναίσθημα, ενώ οι γυναίκες για να
κάνουμε σεξ χρειαζόμαστε πρώτα συναίσθημα – μάλιστα, προτιμάμε τη συναισθηματική επαφή σε σύγκριση με μια
σκέτη σεξουαλική συνεύρεση. Ισχύει πράγματι ή είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία;
# Στην παρουσίαση θα εξετάσω το πώς γυναίκες και άντρες ανταποκρινόμαστε ίδια και διαφορετικά στα ερωτικά
ερεθίσματα, το διπλό σύστημα σεξουαλικής διέγερσης/αναστολής και τα στερεότυπα γύρω από την αντρική και
γυναικεία σεξουαλικότητα, με βάση επιστημονικές έρευνες και την πολυετή ψυχοθεραπευτική δουλειά μου σε
βιωματικές ομάδες για τη γυναικεία σεξουαλική επιθυμία και ομάδες αυτογνωσίας γκέι αντρών.

2η Ομιλία

Ειρήνη Σεραφείμ

17:30 - 18:00 Τίτλος

«Σεξουαλικές και Έμφυλες Ταυτότητες: Διαφορετικότητα
και Διακρίσεις στη Σύγχρονη Πραγματικότητα»

# Τα στοιχεία που διακρίνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και συγχρόνως αυτά που τα συγκροτούν σε μία κοινότητα,
είναι αφενός ο σεξουαλικός προσανατολισμός, και αφετέρου η ταυτότητα ή έκφραση φύλου. Ως σεξουαλικός
προσανατολισμός, ορίζεται η συναισθηματική, προσωπική και/ή σεξουαλική έλξη ενός ανθρώπου για άτομα
διαφορετικού ή του ίδιου κοινωνικού φύλου ή περισσοτέρων του ενός κοινωνικών φύλων. Η ταυτότητα φύλου
αναφέρεται στην προσωπική εμπειρία του φύλου, στο οποίο τα άτομα αισθάνονται ότι ανήκουν, το οποίο μπορεί να
συνάδει ή να μη συνάδει με το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση.
# Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιαστούν δεδομένα από το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα: «Βγες Μπροστά:
Ενδυνάμωση και Υποστήριξη ΛΟΑΤ Θυμάτων Εγκλημάτων Μίσους» και θα συζητηθούν κατευθυντήριες γραμμές
και τρόποι για την αναγνώριση και αντιμετώπιση περιστατικών βίας ή διακρίσεων σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων.
Τελικός στόχος, είναι η ευαισθητοποίηση καθενός από εμάς, ανεξαρτήτως ταυτότητας/έκφρασης φύλου ή/και
σεξουαλικού προσανατολισμού, ενάντια στη βία και στις διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

18:00 - 18:30
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2η Ημέρα

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019

09:00 - 10:00

Προσέλευση - Εγγραφές

Θεματική
ενότητα

Συντονισμός: Σπύρος Κασιμάτης

10:00 - 11:30 Τίτλος

«Σχέσεις, Οικογένεια»

•

Ομιλητές: Άννα Τατσάκη, Κλεοπάτρα Τσουχνικά
Στρογγυλό τραπέζι

1η Ομιλία

Άννα Τατσάκη

10:00 - 10:30 Τίτλος

«Πώς μπορεί η σχέση να λειτουργήσει στην νέα
πραγματικότητα της κοινωνικής δικτύωσης. Αβάσταχτη
η μοναξιά των πολλών.»

# Η αλληλεπίδραση επηρεάζει καθοριστικά τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα.
Στην παρουσίαση αυτή θα αναφερθούμε στην αλληλεπίδραση που βιώνει η ανθρώπινη υπόσταση εντός της (σώμα νους - ψυχή), αλλά και εκτός της που αφορά στο σχετίζεσθαι με τους άλλους. Επί χιλιετηρίδες η εύρυθμη λειτουργία
του ανθρώπινου οργανισμού εξασφαλιζόταν από την αρμονική του συνύπαρξη με το περιβάλλον. Το σώμα φτιαγμένο
για να δρα, συντονιζόταν με τις απαιτήσεις της ζωής. Από την άλλη μεριά η οικογένεια, οι φίλοι, οι γείτονες και η
κοινότητα γενικότερα πρόσφεραν στην ψυχή την ασφάλεια του “κάποιος είναι εκεί για μένα” σαν εφαλτήριο για την
ανάπτυξη της.
# Η τεχνολογική εξέλιξη μας οδηγεί σε έναν άλλο τρόπο ζωής που για να τον ακολουθήσουμε καταφεύγουμε σε
δραστικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης του σώματος και της ψυχή μας. Το σώμα κραυγάζει μέσω των συνεπειών
της καθιστικής ζωής: παχυσαρκία, μυοσκελετικά, καρδιαγγειακά νοσήματα κ.ο.κ. Η ψυχή από την άλλη μεριά
κραυγάζει πιο “σιωπηρά” με την κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές που είναι η μάστιγα της εποχής μας.
Για πρώτη φορά ο άνθρωπος μέσω του διαδικτύου έχει την δυνατότητα να αλληλεπιδρά άμεσα με απεριόριστο
αριθμό ατόμων αλλά αυτό δεν εξασφαλίζει το “κάποιος είναι εκεί για μένα”, κάτι το οποίο αποτελεί εγγενή
ανθρώπινη ανάγκη η οποία έχει παραμείνει αναλλοίωτη μέσα στις χιλιετηρίδες! Ως θεραπευτές καλούμαστε να
βρούμε αποτελεσματικούς τρόπους να καλύψουμε αυτή την ανάγκη εντός ή εκτός του διαδικτύου.

2η Ομιλία

Κλεοπάτρα Τσουχνικά

10:30 - 11:00 Τίτλος

«Ο ρόλος της νέας μητέρας
στη σύγχρονη πραγματικότητα»

# Είμαι μητέρα. Τι σημαίνει αυτό; Τι αλλάζει και τι παραμένει ίδιο; Πώς θα χωρέσει αυτή η νέα ταυτότητα παρέα
με τις ήδη υπάρχουσες, αυτή της συζύγου, της γυναίκας, της εργαζόμενης, της κόρης, της αδερφής. Τι απαιτεί η
σημερινή κοινωνία από μια μητέρα και ποιες είναι οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει;
Το να επιλέξει κανείς να γίνει γονιός στην Ελλάδα σήμερα δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Η οικονομική αλλά και
οι επιπτώσεις στην κοινωνία που αυτή έχει φέρει έχουν επηρεάσει την μορφή της οικογένειας. Παράλληλα, η νέα
μητέρα ενημερώνεται, διαβάζει, «μελετά» το πώς να είναι ένας καλός γονιός για το παιδί της και αυτό τη φέρνει
σε επαφή με τις δικές της αδυναμίες αλλά και με την αναγκαιότητα να προστατεύσει το παιδί της από πιθανούς
κινδύνους του περιβάλλοντος.
# Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν οι αλλαγές που βιώνει η νέα μητέρα του σήμερα, οι απαιτήσεις που έχει
το σύγχρονο περιβάλλον από εκείνη, οι ανησυχίες που της δημιουργούνται από την αστάθεια της καθημερινότητας.
Θα αναφερθούν οι προβληματισμοί που βιώνει η σύγχρονη μητέρα σχετικά με το μεγάλωμα του παιδιού και οι νέες
ανάγκες που αναδύονται.

11:00 - 11:30
σελ. 11
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Κεντρική
Ομιλία
12:00 - 13:00 Τίτλος

http://hapcea.weebly.com

Διονύσιος Λ. Σακκάς

Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής M.D, PH.D, E.C.P
Προσφώνηση: Παύλος Ζαρογιάννης

«Η Διαλεκτική Αλληλοεπίδραση Οικογενειακών και
Κοινωνικών Σχέσεων και η Επιρροή τους στη Θεραπευτική
Σχέση»

# Τα Κοινωνικά Συστήματα και οι ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις εξελίσσονται συνήθως αδρά σε τρεις φάσεις:
α) δημιουργίας, δόμησης ,παραγωγής
β) ανάπτυξης, συντήρησης, ροής
γ) μετασχηματισμού, αποδόμησης-αναδόμησης μέσα και από χαοτικές αλλά και ανοτροπικές διαδικασίες αυξανόμενης
συμπλοκότητας και σπειροειδούς ανέλιξης.
# Οι Γιώργος και Βάσω Βασιλείου ορίζουν τον Άνθρωπο ως συναπετολούμενο από διεργασίες βιολογικές,
ψυχοκοινωνικές, κοινωνικοοικονομικές και κοινωνικοπολιτισμικές διεργασίες σε αμοιβαία μεταξύ τους
αλληλεπίδραση.
# Η Ισομορφικότητα σε δομές και λειτουργίες κοινωνικών, οικογενειακών και θεραπευτικών σχέσεων διαπιστώνεται
σε κάθε ευκαιρία και μας οδηγούν σε μία πολυεπίπεδη και πολυεστιακή προσέγγιση.
Άλλοτε η ποικιλότητα των συστημάτων (εξού και η επανεμφάνιση των εννοιών της διαλογικότητας και της
πολυφωνικότητας), και άλλοτε οι αναπτυσσόμενες συνθετικές διεργασίες φαίνεται να συνιστούν προϋποθέσεις
επιβίωσης και ανάπτυξής τους.
Η φιλότης και το νείκος του Εμπεδοκλή κάνουν εμφανή τη διαλεκτική σχέση τους σε διπολικότητες όπως έργοσχέση, Ιθάκη-διαδρομή, άτομο-ομάδα κ.α. σε αναζήτηση του «άμα Άνθρωπος άμα Ομάδα» των αρχαίων.
# Όταν οι θεραπευτές, οι προσεγγίσεις τους, τα θεραπευτικά πλαίσια, οι συμβουλευόμενοι - θεραπευόμενοι και τα
προβλήματά τους είναι σε ένα συνεχές γίγνεσθαι, τότε η μη προβλεψιμότητα καθίσταται προβλέψιμη.
Παρά ταύτα, κι ενώ φαίνεται ότι όλα αλλάζουν κάποια σαν να μένουν ίδια, κλασσικά, αρχετυπικά, επανεμφανιζόμενα
φρακταλ μέσα στην γενικότερη απροσδιοριστία τους, όπως θα μας έλεγαν οι σύγχρονες επιστήμες.
Κοινές πανανθρώπινες ανάγκες, επιθυμίες και ερωτήματα αναδύονται αναζητώντας απαντήσεις σε μεταβαλλόμενα
πλαίσια.
Η ανάδυση νέων νοημάτων και ατομικών αλλά και συλλογικών οραμάτων είναι αναπόφευκτη.
Η κλειστότητα αλλά και η υπερβολική ανοικτότητα είναι κίνδυνος για τα συστήματα (σκέψεις, δράσεις κ.λ.π)
που ούτως ή άλλως , κατά τη θεωρία της μη πληρότητας, είναι καταδικασμένα να πορεύονται μεταξύ σκύλας και
Χάρυβδης, δηλαδή ελλειμματικότητας και αντιφάσεων.
# Ο διάλογος, η αντοχή στην αποσταθεροποίηση και στην αβεβαιότητα, η αυτονόμηση μέσα από και για την
αλληλεξάρτηση, η οικειότητα -κοντινότητα των ανθρώπων που δουλεύουν με τον Άνθρωπο, το “γνώθι σαυτώ’’, όπως
έγραφε στη προμετωπίδα το μαντείο των Δελφών και οι διεργασίες σύνθεσης των διαφορών, όπου αυτό είναι δυνατό,
μπορούν να προσφέρουν κάποια από τα χρειαζούμενα.
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Εργαστήρια

Κυριακή 4 Μαΐου 2019

14:00 - 15:30 Τίτλος

Εργαστήρια Β

•
•
•
•
•
•
•

Ρουμπίνη Βασιλοπούλου, Βίβιαν Σαχπάζη
Λύο Καλοβυρνάς
Γεωργία Καλτσίδου
Άννα Καραλή
Ντόρα Μίνου
Δρ. Νατάσα Παπαζαφειροπούλου, Γαβριέλλα Πραγκάστη
Ειρήνη Σεραφείμ
Παράλληλα Εργαστήρια

1ο Εργαστήριο

Ρουμπίνη Βασιλοπούλου, Βίβιαν Σαχπάζη

14:00 - 15:30 Τίτλος

«Κρέοντας και Αντιγόνη»

# Δύο πρόσωπα μιας κλασσικής τραγωδίας αντιμέτωπα.
Από την μια ο Κρέοντας, υπέρμαχος και αντιπρόσωπος των κρατικών θεσμών.
Εφαρμόζει, ως όφειλε τον νόμο, αλλά διαχωρίζει άραγε ανάμεσα στην ουσία και το γράμμα του νόμου;
Μπορεί να το κάνει, ή είναι παγιδευμένος από την θέση του;
Από την άλλη η Αντιγόνη, υπερασπιζόμενη μέσα από φαινομενικά θρησκευτικούς θεσμούς, την πνευματικότητα, τα
συναισθήματα και τις ατομικές αξίες της.
# Αφορά άραγε η ιστορία τους την απείθεια στην εξουσία ή μια πάλη ανάμεσα σε θεσμούς και αξίες;
Και τελικά αυτή η πάλη είναι μια διαλεκτική, που αλλάζει και εξελίσσει και τα δύο ή μια στείρα αντιπαράθεση;
Και πιο το όφελος και το κόστος της;
# Πόσο συχνά σαν επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουμε τέτοια διλήμματα;
Πώς τα διαχειριζόμαστε;
Σε αυτό το εργαστήριο θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε αμφιθυμίες, αμφισημίες, εσωτερικές αντιπαραθέσεις που
αφορούν τους ψυχοθεραπευτικούς θεσμούς, το πλαίσιο και τις προσωπικές μας αξίες.

2ο Εργαστήριο

Λύο Καλοβυρνάς

14:00 - 15:30 Τίτλος

«Μητρότητα: επιλογή η επιβολή;
Ένα βιωματικό εργαστήρι για την (μη) μητρότητα»

# Θέλω πραγματικά παιδί; Θα το μετανιώσω αν δεν κάνω; Μήπως δεν θέλω επειδή έχω ψυχολογικά τραύματα;
Τι σημαίνει για μένα η (μη) μητρότητα; Πώς αντιμετωπίζω τις εξουθενωτικές πιέσεις, εσωτερικές και εξωτερικές,
που μου ασκούνται;
# Σε αυτό το εργαστήρι θα εξετάσουμε:
• αν το «θέλω παιδί» είναι δικό μας ή κοινωνικά επιβαλλόμενο·
• το πώς κανονικοποιούμε τη μητρότητα ως φύση·
• τα στερεότυπα για τις γυναίκες που δεν θέλουν να γίνουν μητέρες·
• την επινόηση του βιολογικού ρολογιού για τον έλεγχο της γυναικείας σεξουαλικότητας·
• τον μύθο του μητρικού φίλτρου·
• το αν η μητρότητα μας ολοκληρώνει ή μας ακυρώνει ως γυναίκες.
# Επίσης, θα δούμε το πώς ως ψυχοθεραπεύτριες έχουμε ανεξέταστες στερεοτυπικές αντιλήψεις μας για τη μητρότητα
ως φύση της γυναίκας, οι οποίες βλάπτουν τη θεραπευτική διαδικασία και τραυματίζουν τις θεραπευόμενες.
# Το βιωματικό εργαστήρι βασίζεται σε έρευνες και βιωματικά εργαστήρια και ομάδες που οργανώνω από το 2012.

σελ. 13
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3ο Εργαστήριο

Γεωργία Καλτσίδου

14:00 - 15:30 Τίτλος

«Η εφαρμογή της Προσωποκεντρικής και Focusing Βιωματικής προσέγγισης στην εργασία με πρόσφυγες»

# Η προσφυγική κρίση τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει για πολλές και πολλούς συμβούλους-

ψυχοθεραπευτές ένα νέο πεδίο παροχής υπηρεσιών. Η εμπειρία στην κοινότητα με πρόσφυγες, πλούσια
σε προκλήσεις, αλλά και πηγή γνώσης μπορεί να αποτελέσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την προσωπική
ανάπτυξη των μελών της. Ο σύμβουλος-ψυχοθεραπευτής καλείται να δει πέρα από την κοινωνική ταυτότητα
του πρόσφυγα και να σχετιστεί με το «πρόσωπο εκεί μέσα»(Gendlin, 1996) που θυμάται, χαίρεται, λυπάται,
προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του.
# Σε αυτό το βιωματικό εργαστήριο, εμπλουτισμένο με υλικό από ομάδες ψυχοκοινωνικής παρέμβασης
σε πρόσφυγες, θα δοθεί η ευκαιρία στις συμμετέχουσες και στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με
το πώς οι τρεις θεραπευτικές συνθήκες της προσωποκεντρικής προσέγγισης και η φιλοσοφία του focusing
μπορούν να εφαρμοστούν στην εργασία με πρόσφυγες.
4ο Εργαστήριο

Άννα Καραλή

14:00 - 15:30 Τίτλος

«Η Επαναστατική ‘Παύση’ ως Θρυαλλίδα Δημιουργίας
του Πολύτιμου Βιωματικού Αναστοχασμού σε Κάθε
Επικοινωνία ή Σχέση»

# Ο βιωματικός αναστοχασμός στην FΒΨ είναι επακόλουθο της ‘επαναστατικής παύσης’ στο εδώ και τώρα. Αποτέλεσμα
αυτής της ‘παύσης’ της τρέχουσας κατάστασης, είναι η δημιουργία μίας αίσθησης εσωτερικής απελευθέρωσης,
που διευκολύνει στην δημιουργία ενός εσωτερικού ‘χώρου’, όπου μπορεί να μορφοποιηθεί η βιωμένη αίσθηση της
κατάστασης. Με το να εστιασθούμε σ’ αυτήν την βιωμένη αίσθηση αρνούμαστε να θεωρήσουμε τους εαυτούς μας ως
απλά μία περίπτωση καθορισμένης κατηγορίας, ή ομάδας (κοινωνικής, διαδικτυακής κ.α.). Αντιθέτως, βασιζόμενοι
στην πολυπλοκότητα (intricacy) που η βιωμένη αίσθηση ενέχει, επιτρέπουμε το ‘περισσότερο’ (…) στην σχέση,
σύμφωνα με την φιλοσοφική σκέψη του Eugene Gendlin.
# Θα εργαστούμε σε ζευγάρια, δίνοντας ‘χώρο’ στο πώς νιώθω (επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στο ‘περισσότερο’
να μορφοποιηθεί στη όποια σχέση) όταν ο άλλος αναφέρεται σε μία κατάσταση, στην οποία ενέχομαι όχι ως άτομο,
αλλά ως κατηγορία, ή ομάδα.

5ο Εργαστήριο

Ντόρα Μίνου

14:00 - 15:30 Τίτλος

«Η αποξένωση στα Ζευγάρια ως Αποτέλεσμα της
Τρέχουσας Κρίσης: μια Gestalt προσέγγιση»

# Μία από τις παραμέτρους που επηρεάζουν τις κοινωνικές σχέσεις και συνακόλουθα τις διαπροσωπικές είναι η
οικονομική κρίση.
# Κυριότερα συμπτώματα αυτής της νοσηρής κατάστασης είναι κυρίως η ανεργία και ο περιορισμός του εισοδήματος
που ως αποτέλεσμα έχουν την πυροδότηση αρνητικών συναισθημάτων, όπως ανασφάλεια, η αίσθηση προσωπικής
ανεπάρκειας, ματαίωση των προσδοκιών, απόγνωση, απαισιοδοξία, θυμός και άγχος.
Ο κοντινός «άλλος» συχνά αποτελεί αντικείμενο εκτόνωσης αυτών των συναισθημάτων, με αποτέλεσμα η κρίση να
βαθαίνει και στη μεταξύ σχέση των ζευγαριών διαταράσσοντας κατ’ επέκταση την ισορροπία τους.
# Πέρα από το ότι όλη αυτή η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα την απομόνωση του ζευγαριού από τον κοινωνικό
περίγυρο, στην ίδια τη σχέση ενδυναμώνουν οι πολώσεις, κόβεται ο κύκλος της επαφής, κλονίζονται τα σχεσιακά
μοτίβα, ενισχύονται οι ανοιχτοί λογαριασμοί και διαταράσσεται η επικοινωνία του ζευγαριού. Τα στοιχεία αυτά
εντείνονται όταν η βάση της σχέσης είναι σαθρή. Στην ουσία αντί η κρίση να γίνει ευκαιρία για να βελτιωθεί η
σχέση – όπως συμβαίνει σε μερικά ζευγάρια – γίνεται η αφορμή για να έρθουν στην επιφάνεια η έλλειψη βαθύτερης
εμπιστοσύνης , η συνεργατικότητα του ζευγαριού, η ουσιαστική τρυφερότητα και ερωτική συνεύρεση και γενικότερα
αναδεικνύονται τα τρωτά της σχέσης.
# Στο εργαστήρι αυτό θα γίνει μία μικρή αναφορά στο θεωρητικό μοντέλο της Gestalt και θα ολοκληρώσουμε
συνδυάζοντας τη θεωρία με το βίωμα σχετικά με την αποξένωση του ζευγαριού, ως αποτέλεσμα της κρίσης σήμερα.
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6ο Εργαστήριο

Δρ. Νατάσα Παπαζαφειροπούλου, Γαβριέλλα Πραγκάστη

14:00 - 15:30 Τίτλος

«Οι τεχνικές διαλογισμού mindfulness
στην ψυχοθεραπεία»

# Σε μια εποχή που όλα είναι ρευστά (ταυτότητες, θεσμοί, αξίες κτλ.) και όλα είναι υπό αίρεση, καλείται ο
θεραπευτής να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις δικές του συγκρούσεις αλλά και του πελάτη του. Ως εκ τούτου, ο καθένας
νιώθει γύρω του την πίεση να αυξάνεται. Η πίεση αυτή εύκολα μετατρέπεται σε ένα διαρκές άγχος για υπεροχή στα
πλαίσια της εργασιακής ομάδας. Αυτό το συνεχόμενο άγχος, το λεγόμενο burnout, έχει, σύμφωνα με έρευνες, τα
ακόλουθα συμπτώματα: μία συντριπτική εξάντληση, αισθήματα κυνισμού και απόσπασης από τη δουλειά, αίσθηση
αναποτελεσματικότητας και το αίσθημα της μη ολοκλήρωσης (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Το Mindfulness
είναι μία επιστημονικά αποδεδειγμένη μέθοδος για τη μείωση του άγχους και τη βελτίωση της λειτουργίας του
εγκεφάλου και της συγκέντρωσης.
# Στο εργαστήριο θα κάνουμε εισαγωγή στις πρακτικές διαλογισμού του Mindfulness για την αντιμετώπιση
φαινομένων burnout ειδικά στον τομέα της ψυχοθεραπείας. Οι τεχνικές διαλογισμού Mindfulness μας βοηθούν
να εκφράζουμε το ενδιαφέρον μας, με εστίαση στη στιγμή και χωρίς επίκριση (Kabat-Zinn, 1994). Τρεις βασικές
παράμετροι του Mindfulness είναι η αυτορρύθμιση της προσοχής του νου, η αυτοπαρατήρηση που οδηγεί στην
αυτογνωσία και η ενσυναίσθηση προς τον εαυτό – αυτές οι δεξιότητες μας βοηθούν να εντοπίζουμε τα συναισθήματα
που πυροδοτούν το άγχος μας (Roeser et al., 2012).
# Το εργαστήριο θα είναι διάρκειας 90 λεπτών και θα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να υποστηρίξει επαγγελματίες
στην καθημερινή τους επαφή με τους πελάτες τους, ενώ παράλληλα θα αναφερθούμε και σε τεχνικές αντιμετώπισης
του φαινομένου burnout μέσω του διαλογισμού Mindfulness.

7ο Εργαστήριο

Ειρήνη Σεραφείμ

14:00 - 15:30 Τίτλος

«Ομοφυλόφιλος ή gay; Gay ή λεσβία; LGBT ή ΛΟΑΤ;
Ένας συμπεριληπτικός τρόπος να υπάρχουμε»

# Η ψυχολογική υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και η εγκαθίδρυση ενός κλίματος ασφάλειας και αποδοχής για όλες
και όλους, εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενα για την κοινότητα των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Σε πολλές
περιπτώσεις, θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας ή έκφρασης φύλου παραμένουν «κοινωνικά
αόρατα», με αποτέλεσμα τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και το περιβάλλον τους να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όταν
αναζητούν εξατομικευμένη υποστήριξη. Είναι κρίσιμο, επομένως, ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας να έρθουμε σε
επαφή με τις βαθύτερες πεποιθήσεις μας και να ανακαλύψουμε νέους τρόπους προσέγγισης, έτσι ώστε να ωφεληθούν
περισσότεροι άνθρωποι από την ψυχοθεραπευτική διαδικασία.
# Πρωταρχικός σκοπός του εργαστηρίου είναι να αποσαφηνιστούν οι ορολογίες σχετικά με τον σεξουαλικό
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα στις/ους συμμετέχουσες/οντες να έρθουν σε
επαφή με τη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, καταρρίπτοντας στερεότυπα που
μπορεί να παρακωλύουν τη θεραπευτική διαδικασία.
# Τελικός στόχος είναι να διερευνήσουμε καλές πρακτικές προσέγγισης και υποστήριξης αυτών των ατόμων, όπως
προκύπτουν μέσα από τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, την εμπειρία που φέρνουν οι επαγγελματίες ψυχικής
υγείας από την θεραπευτική σχέση και τα προσωπικά βιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
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Θεματική
ενότητα

Συντονισμός: Αγγελική Κουρή

16:00 - 17:30 Τίτλος

«Κοινωνικές ταυτότητες»

•

http://hapcea.weebly.com

Ομιλητές: Κατερίνα Κονιδάρη, Δέσποινα Σαμιωτάκη
Στρογγυλό τραπέζι

1η Ομιλία

Κατερίνα Κονιδάρη

16:00 - 16:30 Τίτλος

«Η αναπηρική ταυτότητα και πολιτισμικά ζητήματα στην
συμβουλευτική ατόμων με αναπηρία»

# Την επί πολλά χρόνια επικρατούσα ιατροκεντρική άποψη ότι η αναπηρία προκύπτει ευθέως ως αποτέλεσμα μιας
νοητικής ή σωματικής δυσλειτουργίας - που είχε ιστορικά αποτελέσματα από τον εγκλεισμό και την παθητικοποίηση,
έως την αποκλειστική εστίαση στην αποκατάσταση - ανέτρεψε το κοινωνικό μοντέλο, περιγράφοντάς τη με όρους
κοινωνικών σχέσεων μεταξύ μειονεκτούντων και μη. Έτσι η αναπηρία επαναπροσδιορίστηκε όχι ως ένα ιατρικό ή
προσωπικό πρόβλημα, αλλά ως ένα σύνολο σωματικών και κοινωνικών εμποδίων, που δημιουργούν περιορισμούς και
διακρίσεις απέναντι στους ανθρώπους με δυσλειτουργίες. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, που προήλθε τόσο από
το κίνημα των αναπήρων, όσο και από την ταυτόχρονη ανάπτυξη των ακαδημαϊκών σπουδών για την αναπηρία (μαζί
με τις φεμινιστικές, τις μετααποικιακές σπουδές κ.α.), η τελευταία θεωρείται μορφή κοινωνικής καταπίεσης, ενώ η
ταυτότητα του αναπήρου ορίζεται με βάση την ανθρώπινη ποικιλομορφία, ως μια πλήρης δυνατοτήτων κατάσταση
της ύπαρξης. Σε αυτό το πλαίσιο ανάλυσης, έχει φανεί ότι η πολιτισμικά προσανατολισμένη συμβουλευτική, είναι η
καταλληλότερη προσέγγιση για έναν ανάπηρο πελάτη. Κάποια από τα βασικά ζητήματα που οφείλει να γνωρίζει ο
σύμβουλος είναι το δεδομένο της υπαγωγής του αναπήρου σε μια μειονότητα, ο διαφορετικός χειρισμός που απαιτείται
ως προς την προσωπική ευθύνη και τις «δηλώσεις-εγώ», η λειτουργία των αναπηροποιητικών παραγόντων και η
κεντρικότητα της ενσωμάτωσης της αναπηρίας στην ταυτότητα του αναπήρου, με τρόπους που να ενθαρρύνουν τον
«εαυτό σε δράση», εστιάζοντας τόσο στο ατομικό, όσο και στο οικογενειακό και κοινοτικό-πολιτισμικό περιβάλλον.

2η Ομιλία

Δέσποινα Σαμιωτάκη

16:30 - 17:00 Τίτλος

«Ταυτότητα: πρόσφυγας –
Μύθοι και πραγματικότητες»

# Ποια η σχέση προσφυγιάς και ψυχικής υγείας; Είναι άραγε όλα όσα ακούμε περί ευαλωτότητας, τραύματος και
ψυχικών νόσων σωστά; Ποιο είναι το πρίσμα μέσα από το οποίο μπορούμε να σταθούμε προσωποκεντρικά απέναντι
σε αυτήν την κοινωνική ταυτότητα; Τι σημαίνει ‘απώλεια οντοοικολογικής σταθερότητας’ για έναν άνθρωπο και
πόσο το ίδιο το πλαίσιο διαμορφώνει ταυτότητες, συμπεριφορές και πιθανές αλλαγές; Είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ
του προσωπικού που εργάζεται στο προσφυγικό και στον ίδιο τον πρόσφυγα έξω από τη διαμόρφωση αυτής της
ταυτότητας;
# Μια παρουσίαση που έχει ως σκοπό να θέσει νέα ερωτήματα σε σχέση με τον τρόπο που βλέπουμε αυτήν την κοινωνική
ομάδα και να προβληματίσει σε σχέση με το πως μπορούμε να γίνουμε πιο βοηθητικοί θεραπευτικά, συμβουλευτικά,
υποστηρικτικά για έναν πληθυσμό που συχνά τον συνοδεύει το επίθετο ‘ευάλωτος’. Πόσο προσωποκεντρικό είναι
ένα τέτοιο επίθετο, αν βασιστούμε στην αρχή περί ανυπαρξίας αυθεντίας σε μια προσωποκεντρική θεραπευτική
σχέση; Και αν εκείνος είναι ο ευάλωτος, εμείς είμαστε ποιοι;
# Η προσωποκεντρική οπτική μπορεί να αποτελεί την έξοδο από μια εγκλωβιστική κοινωνική ταυτότητα και την
είσοδο σε μια ζωή πιο προσωπική, πιο ελεύθερη.

17:00 - 17:30
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Κλείσιμο

Hellenic Association for Person-centered & Experiential Approach
Ολοκλήρωση των εργασιών της 3ης Διημερίδας της ΕΠΒΕ

17:30 - 18:00 Τίτλος

Ανατροφοδότηση

Ομάδα Συνάντησης

Αξιολόγηση της Διημερίδας

Προτάσεις / Θέματα
για τις επόμενες αντίστοιχες εκδηλώσεις της ΕΠΒΕ
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Αλφαβητική σειρά

Σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα
Πάτρικ Ακριβός, Β.Sc., M.A.:
Εργαστήριο

Σύμβουλος Ψυχικής υγείας, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική Ψυχολογία και
την Ψυχοθεραπεία. Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Γονέων, Δασκάλων και Εφήβων
στο σύστημα Gordon (Parent, Teacher Youth Effectiveness Training) και εκπαιδευτής
αποτελεσματικής ηγεσίας (Leader Effectiveness training). Παράλληλα είναι ιδρυτής
του «LifePaths: Counseling and Psychotherapy Services» και εργάζεται ιδιωτικά ως
ψυχοθεραπευτής με εφήβους, ενήλικες, ζευγάρια και διεξάγει ομάδες θεραπείας και
συμβουλευτική οικογένειας. Έχει διδακτικό και επιστημονικό συγγραφικό έργο στο χώρο της
Ψυχολογίας και έχει συνεργαστεί ως σύμβουλος σε φορείς στο χώρο της πολυπολιτισμικής
ψυχολογίας, των εξαρτήσεων και της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή
Εταιρεία Συμβουλευτικής, τo Βρετανικό Σύνδεσμο Ψυχολόγων και την Ελληνική Εταιρεία
Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Προσέγγισης.

Κατερίνα Αλεξοπούλου:
Εργαστήριο

C.P.G.S. Florida Atlantic Uni., M.A. Middlesex Uni. Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και
Ψυχοθεραπείας, με ειδίκευση στην Αντλεριανή Ψυχολογία, στην Συνθετική Προσέγγιση
και στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική. Έχει εκπαιδευτεί στην Θεραπευτική Ύπνωση,
στο EMDR (Μετατραυματικό Στρες), στο EFT (Απελευθέρωση Συναισθημάτων) και
στην οικογενειακή και ομαδική θεραπεία. Έχει τριακονταετή εμπειρία σε διδασκαλία και
συμβουλευτική, σε σχολές γονέων, σε εκπαιδευτήρια, σε κοινωνικούς φορείς και στην
Ελληνική Εταιρεία Αντλεριανής Ψυχολογίας (ΕΕΑΨ) όπου είναι ενεργό μέλος από την ίδρυσή
της το 1969, Μέλος ASIIP. Έχει διατελέσει υπεύθυνη του μεταπτυχιακού προγράμματος
της ΕΕΑΨ με το Adlerian Training Institute (ATI), είναι Υπεύθυνη του Προγράμματος
Εκπαίδευσης στην Αντλεριανή Ψυχολογία και Προσέγγιση, όπου και διδάσκει. Είναι από τα
ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, όπου έχει διατελέσει και Πρόεδρος.

Έλλη Αυγερινού:
Έναρξη
Χαιρετισμός

Η Έλλη Αυγερινού, MSc, ECP, είναι ψυχολόγος, προσωποκεντρική εκπαιδεύτρια,
ψυχοθεραπεύτρια, επόπτρια. Το 2001 απέκτησε το Μεταπτυχιακό δίπλωμα Postgraduate
Diploma in Person-centered Counselling, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland. Το
2004 απέκτησε το πτυχίο Ψυχολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Το 2011 απέκτησε το
Master of Science in Person-Centered Counselling, από το University of Strathclyde, Glasgow.
Έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην προσωποκεντρική εποπτεία το 2007 και
πρόσφατα εκπαιδεύτηκε στην EFT θεραπεία ζεύγους και στο Focusing Ι και ΙΙ. Εργάστηκε
από το 2002-2013 ως επιστημονική συνεργάτης και εκπαιδεύτρια στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική του Κολλεγίου ICPS
(πρώην ΚΕΠΠ) στην Αθήνα. Από τον Απρίλιο του 2016 είναι επιστημονική συνεργάτης και
προσωποκεντρική εκπαιδεύτρια στο Ελληνικό Κέντρο Focusing. Από τον Μάιο του 2015
είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στην ΕΠΒΕ (Ελληνική Προσωποκεντρική και
Βιωματική Εταιρία).

Ρουμπίνη Βασιλοπούλου, ECP:
Εργαστήριο

σελ. 18

Πτυχιούχος Βιολογίας και Management, MSc στην Συμβουλευτική. Εκπαιδεύτηκε στην
Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία, Εκπαίδευση και Εποπτεία. Έχει επίσης εκπαιδευτεί στην
Προσωποκεντρική οικογενειακή θεραπεία, την EFT θεραπεία ζεύγους, την θεραπευτική
ύπνωση και το Focusing. Eργάστηκε επί σειρά ετών στον Ιδιωτικό τομέα σε διευθυντικές
θέσεις και στο H.R. κι έχει κάνει πολλές μεταφράσεις βιβλίων ψυχολογίας. Συνεργάστηκε
(2005-2012) με το ICPS σαν εκπαιδεύτρια στα μεταπτυχιακά προγράμματα Συμβουλευτικής
και ασκεί ιδιωτικά Προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία και εποπτεία. Είναι ιδρυτικό μέλος της
ΕΠΒΕ, μέλος της WAPCEPC, της ΕΕΣ και της EAC. Έχει συγγράψει το κεφάλαιο 6 «Η
Προσωποκεντρική προσέγγιση και το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα» στο βιβλίο του Π. Ασημάκη
Η Εκπαίδευση Ψυχοθεραπευτών στην Ελλάδα (2010).
Σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα - 3η Διημερίδα ΕΠΒΕ 2019

hapcea.epve@gmail.com
Hellenic Association for Person-centered & Experiential Approach
Ρίτα Ναχμία Βεντούρα:
Εργαστήριο

Έχει B.A. στην Ψυχολογία, M.A. στην Συμβουλευτική Οικογενείας, ECP Ευρωπαϊκό
Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας.
Είναι Προσωποκεντρική θεραπεύτρια επόπτρια και εκπαιδεύτρια, όπως και Πιστοποιημένη
EFT θεραπεύτρια και επόπτρια ζεύγους (www.iceeft.com).
Επίσης είναι ιδρυτικό μέλος και τ. πρόεδρος της Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Εταιρίας
Συμβουλευτικής όπως και της Ελληνικής Εταιρίας Θεραπευτικής Ύπνωσης, Μέλος της
Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας και Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής
Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Εταιρίας (ΕΠΒΕ).

Αντώνης Γκλιόγκος:
Εργαστήριο

Πτυχιούχοs Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών.
Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής.
Υποψήφιος Αφηγηματικός Θεραπευτής.

Γιώργος Δίπλας:
Ομιλία

Εκπαίδευση στις προσεγγίσεις Gestalt καὶ Προσωποκεντρική Συμβουλευτική/ Ψυχοθεραπεία
1988 μέχρι σήμερα. Ἐκπαιδευτής στο Gestalt Foundation 2002 μέχρι σήμερα.

Παύλος Ζαρογιάννης:
Ομιλία

Έχει σπουδάσει ψυχολογία, γερμανική λογοτεχνία και γλωσσολογία στη Γερμανία. Είναι
συν-ιδρυτής και συν-διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Focusing. Εργάζεται στην Αθήνα
ως προσωπο-κεντρικός και Focusing-βιωματικός εκπαιδευτής, ψυχοθεραπευτής και επόπτης,
και είναι πιστοποιημένος συντονιστής για την Ελλάδα από Το Διεθνές Ινστιτούτο Focusing.

Μιχάλης Καλλιφρονάς:
Εργαστήριο

Είναι ιατρός και πιστοποιημένος προσωποκεντρικός ψυχοθεραπευτής (ECP). Έχει
postdoctoral στην Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία και μεταπτυχιακά διπλώματα στη Kλινική
Φαρμακολογία και Τοξικολογία, στη Συμβουλευτική, στη Βιωματική Ψυχοθεραπεία
Focusing και στη Κλινική Εποπτεία. Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει πολλές μελέτες και
ανασκοπήσεις σε ξένα περιοδικά σε θέματα ενδοκρινολογίας, διαβήτη, ψυχοθεραπείας,
κλινικής εποπτείας, θεραπείας θυμού και επιγενετικής. Επίσης είναι editor και κριτής
ξένων περιοδικών. Είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτουτου Ψυχοθεραπείας, ενώ υπήρξε
ιδρυτικός πρόεδρος της Ελληνικής Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Εταιρείας. Εργάζεται
με ομάδες ψυχοθεραπείας, με ψυχοθεραπεία χρονίων νόσων, με ομάδες θυμού και θετικής
διεκδίκησης, γονέων και γονεϊκών δεξιοτήτων, αυτοεκτίμησης, όπως επίσης με ατομική και
ομαδική κλινική εποπτεία.

Λύο Καλοβυρνάς:
Ομιλία
Εργαστήριο

Είναι προσωποκεντρικός-υπαρξιστικός ψυχοθεραπευτής και EFT σύμβουλος σχέσεων από
το 2006 και 2016 αντίστοιχα. Το 2008 ξεκίνησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα βιωματικές
ομάδες αυτογνωσίας για γκέι άντρες, τις οποίες συνεχίζει μέχρι σήμερα. Από το 2012
οργανώνει βιωματικές ομάδες και εργαστήρια για τη γυναικεία σεξουαλική επιθυμία, τη (μη)
μητρότητα και την ψυχολογική κακοποίηση από γονείς. Επίσης, έχει μεταφράσει πάνω από
55 βιβλία από τα αγγλικά και τα δανέζικα, ενώ έχει εκδώσει 9 έργα λογοτεχνίας.

Γεωργία Καλτσίδου:
Εργαστήριο
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Ψυχολόγος, απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακός
τίτλος ειδίκευσης στην Κλινική & Κοινωνική Ψυχολογία Εξαρτήσεων & Ψυχοκοινωνικών
Προβλημάτων. Εκπαιδευόμενη στην Προσωποκεντρική & Focusing-Βιωματική
Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια εργάζεται ως συντονίστρια
& ψυχολόγος σε κέντρα κοινότητας για πρόσφυγες, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
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Ελληνική Προσωποκεντρική & Βιωματική Εταιρεία
Άννα Καραλή:
Εργαστήριο

http://hapcea.weebly.com

Σπουδές στην Ψυχολογία, Pg.Dip., ECP. Συν-ιδρύτρια και συν-διευθύντρια του Ελληνικού
Κέντρου Focusing, το οποίο εισήγαγε και καθιέρωσε στην Ελλάδα (2001) την βιωματική
τεχνική του Focusing, καθώς και το πρώτο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Συμβούλων και Ψυχοθεραπευτών στην Focusing Βιωματική Θεραπεία (FΒΘ). Πιστοποιημένη
εκπρόσωπος χώρας για το Διεθνές Ινστιτούτο Focusing - TIFI (2002). Ψυχοθεραπεύτρια,
επόπτρια και εκπαιδεύτρια στην Προσωποκεντρική και Focusing Βιωματική Ψυχοθεραπεία.
Από το 2015 εκπαιδεύεται στη Ανθρωπιστική Ψυχοθεραπευτική Μέθοδο της Helen Bonny,
‘Guided Imagery & Music’ (GIM). Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Προσωποκεντρικής και
Βιωματικής Εταιρίας (ΕΠΒΕ) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Focusing (ΕFA).

Δήμητρα Κατσικαδέλη:
Εργαστήριο

Οικονομολόγος ( Ο.Π.Α), MSc Athletic Management.
Δασκάλα θεραπευτικής κίνησης (Pilates).
Υποψήφια Αφηγηματική Θεραπεύτρια.

Μαργαρίτα Κατσικαδέλη:
Εργαστήριο

Ψυχοπαιδαγωγό MSc, Αφηγηματική Σύμβουλος – Θεραπεύτρια. Μέλος της Ελληνικής
Εταιρείας Συμβουλευτικής( Ε.Ε Σ),Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής κ’
Προσανατολισμού ( ΕΛ. Ε. ΣΥ. Π), Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αφηγηματικής
Ψυχοθεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής.

Δημήτριος Κατσικαδέλης:
Εργαστήριο

Καθηγητής Γαλλικής Φιλολογίας & Γλώσσας (Universite de Grenoble III) από το 1980.
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας (Counselling & Psychology, Edexcel Int’l, UK) από το 2008.
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (G.C.D.F.) από το 2009. Εκπαιδευτής Αποτελεσματικού Γονέα
(P.E.T.) από το 2010. Αφηγηματικός Ψυχοθεραπευτής (Narrative Therapy and Community
Work, Dulwich Center, Adelaide, S. Australia) από το 2013. Ιδιοκτήτης του Κέντρου
Συμβουλευτικής & Ψυχοεκπαίδευσης ‘Αυτοπραγμάτωση’ από το 2009. Συνεργάτης του
Ινστιτούτου Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα και την Κύπρο (Ι.Α.Ψ.) από
το 2013. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής από το 2014. Ιδρυτικό Μέλος
και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και Κοινοτικής
Πρακτικής από το 2017.

Κυριακή Κεντικελένη:
Εργαστήριο

Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην ιατρική το 2007. Συνέχισε και ολοκλήρωσε την ειδίκευσή
της στην Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο MSc στην
«Κοινωνική Ψυχιατρική» στο ΔΠΘ το 2015 και στο MSc στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας»
στο ΕΑΠ το 2017. Είναι Προσωποκεντρική Σύμβουλος & Παιγνιοθεραπεύτρια. Aσκεί
Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική και Παιγνιοθεραπεία σε παιδιά, έφηβους
και ενήλικες. Είναι υπεύθυνη του Τμήματος Έρευνας και Μελέτης του ΕΨΜ καθώς τρέφει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το χώρο της έρευνας και διαθέτει σημαντικό ερευνητικό υπόβαθρο.

Κατερίνα Κονιδάρη:
Ομιλία
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Ψυχολόγος, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία και τη
συμβουλευτική εξαρτήσεων, τομέα στον οποίο εργάστηκε για δώδεκα έτη με άτομα,
οικογένειες και ομάδες, σε δομές απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες, αλκοόλ και τυχερά
παιχνίδια αρχικά στην Ιταλία και στη συνέχεια στο ΚΕ.Θ.ΕΑ. Τα τελευταία πέντε χρόνια
εργάζεται ως κοινωνική ερευνήτρια στον ίδιο φορέα και ιδιωτικά ως ψυχοθεραπεύτρια.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη λογοτεχνία, με τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα
να αφορούν το ρόλο της αφήγησης και του πολιτιστικού παραδείγματος που αυτή παράγει
στη θεραπεία. Εκπαιδεύεται στην προσωποκεντρική θεραπεία ζεύγους. Είναι Μέλος
του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, της Ελληνικής Προσωποκεντρικής και Βιωματικής
Εταιρείας, ενώ ασχολείται και με τη συγγραφή, έχοντας εκδώσει μια συλλογή διηγημάτων.
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hapcea.epve@gmail.com
Hellenic Association for Person-centered & Experiential Approach
Ιωάννα Κουστένη:
Ομιλία
Εργαστήριο

Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχολόγος και Ψυχοθεραπεύτρια. Από το 2006 διδάσκει
σεμινάρια και μαθήματα κλινικής ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας σε μεταπτυχιακούς και
προπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας. Έχει συνεργαστεί με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια
και σήμερα είναι διδάσκουσα και επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Ψυχολογίας του
Παντείου Πανεπιστημίου και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ενώ συνεργάζεται και με
το Ελληνικό Κέντρο Focusing. Παράλληλα, από το 2005 εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχολόγος
προσφέροντας ατομική και ομαδική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε ενήλικες,
εφήβους, ζευγάρια και νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Είναι συγγραφέας ελληνικών
και ξενόγλωσσων επιστημονικών κειμένων και άρθρων, έχοντας συγγράψει και το πρώτο
βιβλίο στα ελληνικά για την επιστημονικά τεκμηριωμένη ψυχοθεραπεία. Τα ερευνητικά
της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ψυχοθεραπευτική σχέση, τις μειονοτικές ομάδες και
την αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας. Είναι ιδρυτικό μέλος και συντονίστρια της
επιστημονικής επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Προσωποκεντρικής και Βιωματικής
Προσέγγισης.

Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου:
Κεντρική
Ομιλία

Συμβουλευτική Ψυχολόγος, Ομότιμη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του
Πανεπιστήμιου Αθηνών. Έχει διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά και άλλα
επιστημονικά κέντρα της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Το επιστημονικό και ερευνητικό της έργο
επικεντρώνεται σε θέματα συμβουλευτικών προσεγγίσεων, εποπτείας, επαγγελματικής
ταυτότητας του συμβουλευτικού ψυχολόγου, επικοινωνίας, στάσεων, προσωπικότητας κ.α.
Έχει εποπτεύσει πολλές διδακτορικές διατριβές και διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακού
επιπέδου στα θέματα αυτά. Έχει οργανώσει, προεδρεύσει και συμμετάσχει σε πληθώρα
συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ίδρυσε και διηύθυνε επί πέντε έτη το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία,
την Εργασία» του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θράκης. Επί
είκοσι έτη υπήρξε υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Κέντρου Ομηλίκων του Πανεπιστημίου
Αθηνών, που ιδρύθηκε το 1995 με πρωτοβουλία της. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών
επαγγελματικών και επιστημονικών εταιριών και συγγραφέας πολλών επιστημονικών
άρθρων και συγγραμμάτων.

Ντόρα Μίνου:
Εργαστήριο
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Έχει Master στην Κλινική Ψυχολογία από το University of Indianapolis, USA. Έχει εκπαιδευτεί
στην Ψυχοθεραπεία Gestalt (4ετής στο Gestalt Foundation), Focusing (μονοετές στο Κέντρο
Focusing), Οικογενειακή θεραπεία (AKMA) και στη Γνωσιακή (Αιγινήτειο Νοσοκομείο).
Εργάζεται ως ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια σε ενήλικες, ζευγάρια και εφήβους από το 1995.
Διδάσκει σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές Ψυχολογίας στο Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος,
SCG. Από το 1995- 2002 συνεργάστηκε με τον Dr. Θ. Ασκητή, στο Ινστιτούτο Ψυχικής και
Σεξουαλικής Υγείας σε μία μεγάλη γκάμα περιστατικών με νευρώσεις, ψυχικές διαταραχές
και σεξουαλικές δυσλειτουργίες ανδρών και γυναικών, τόσο σε ατομικό θεραπευτικό πλαίσιο
όσο και σε θεραπεία ζεύγους
Από το 2000-2006 υπήρξε επίσημο μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Πανελλήνιου
Κοινωνικού Φορέα Πρόληψης Αγωγής Υγείας, και εκπαιδεύτρια στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
σεμιναρίων εμψυχωτών ψυχολόγων Σεξουαλικής Αγωγής - Διαφυλικών Σχέσεων (υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας). Έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται με πολλά σχολεία
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ομιλίες, βιωματικά και εκπαιδευτικά
σεμινάρια σε γονείς και εκπαιδευτικούς σε θέματα ενημέρωσης / πρόληψης και σε πολλά
από αυτά καθιέρωσε σχολές γονέων. Συμμετείχε στη συγγραφή του επιστημονικού βιβλίου:
“Αφροδισιολογία” Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις των Γεννητικών Οργάνων.
Καθηγητή Ιωάννου Δ. Στρατηγού, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. (Μέρος ΙΙ,
Κεφ. 6). Έχει συμμετάσχει σε πολλές επιστημονικές εκπομπές της Τηλεόρασης και του
Ραδιοφώνου για την ανάπτυξη θεμάτων που αφορούν στην ψυχική υγεία και τις ανθρώπινες
σχέσεις ενώ παράλληλα αρθρογραφεί στον έντυπο και διαδικτυακό τύπο.Τέλος, τα τελευταία
3 χρόνια από κοινωνική ευαισθησία και επαγγελματικό ενδιαφέρον σε διαπολιτισμικό
πλαίσιο, ασχολήθηκε με την στήριξη προσφύγων.
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Ελληνική Προσωποκεντρική & Βιωματική Εταιρεία
Βασίλειος Μπλίτσας:
Εργαστήριο

http://hapcea.weebly.com

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής Προσωποκεντρικής Προσέγγισης & Παιδοκεντρικός
Παιγνιοθεραπευτής. Από το 1998 έως το 2000 συνεργάστηκε με το Δρομοκαΐτειο
Θεραπευτήριο, ενώ από το 1999 εργάζεται ως ψυχολόγος - ψυχοθεραπευτής παρακολουθώντας
ατομικά πελάτες και ομάδες. Το 2005 ήταν συνιδρυτής του «Εργαστηρίου Ψυχοκοινωνικών
Μελετών” το οποίο έχει πολυσχιδή δραστηριότητα στο χώρο της συμβουλευτικής και της
ψυχοθεραπείας προσφέροντας δυνατότητες για βιωματική μάθηση, αυτογνωσία, προσωπική
ανάπτυξη, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και θεραπεία. Σήμερα το ΕΨΜ αποτελεί εκπαιδευτικό
κέντρο στην PCA & την CCPT.

Πηνελόπη Μωραΐτου:
Εργαστήριο
(ακυρώθηκε)

Γεννήθηκα στον Πειραιά, είμαι παντρεμένη και έχω μια κόρη. Σπούδασα Λογοτεχνία,
Bachelor και Masters of Arts στο Midwestern State University στις ΗΠΑ. Είμαι Διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα της Λογοτεχνίας και Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
στο MSU – USA στην Παιδική Λογοτεχνία και τα Γυναικεία Στερεότυπα. Έχω διδάξει
Λογοτεχνία στο Midwestern State University στις ΗΠΑ και Παιδική Λογοτεχνία στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πρόγραμμα Ακαδημαϊκής Αναβάθμισης Εκπαιδευτικών Α/
βάθμιας Εκπ/σης. Έχω λάβει μέρος σε Διεθνή και Πανελλήνια Συνέδρια και έχω οργανώσει
Ημερίδες και Σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς. Έχω συνεργαστεί με φορείς όπως τα
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης και το
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο. Έχω σχεδιάσει Εκπαιδευτικά πακέτα για Οργανισμούς. Έχω
διατελέσει μέλος της Ομάδας εργασίας για την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση του ΙΠΕΜ-ΔΟ ,
του Ελληνικού Κύκλου Παιδικού Βιβλίου, της Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Εκκλησίας της
Ελλάδος και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής
Εταιρείας. Είμαι μέλος της επιτροπής πολιτιστικής ταυτότητας της Ι.Σ. Βιβλία μου
κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ψυχογιός, Άγκυρα, Παρρησία, Εν Πλω, Ακρίτας, Πορφύρα
και Κιβωτός.

Νατάσα Παπαζαφειροπούλου:
Εργαστήριο

Ακαδημαϊκός με ειδίκευση στην επιστήμη λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με την
πληροφορική. Αποφοίτησε με διδακτορικό με θέμα το ηλεκτρονικό εμπόριο και αργότερα
εργάστηκε καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Brunel στη Μεγάλη Βρετανία. Παράλληλα
εξασκούσε διάφορες πρακτικές διαλογισμού κυρίως Βουδιστικής κατεύθυνσης. Το 2011
πήρε πιστοποίηση διδασκαλίας του διαλογισμού mindfulness από το πανεπιστήμιο UCLA.
Από τότε διδάσκει διεθνώς τεχνικές mindfulness σε οργανισμούς πανεπιστήμια αλλά και
ομάδες και ιδιώτες. Τα τελευταία δυο χρόνια ζει και εργάζεται στην Αθήνα και ασχολείται
αποκλειστικά με τη διδασκαλία mindfulness σε ομάδες, retreats και προσωπικές συνεδρίες.

Νάνσυ Παπαθανασίου:
Εργαστήριο

Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας (ΕΚΠΑ), με μεταπτυχιακές σπουδές στην διαμεσολάβηση
συγκρούσεων και την οργανωτική αλλαγή (MA, Processwork Institute, Portland, OR, ΗΠΑ).
Είναι επιστημονικά υπεύθυνη στη Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης 11528 για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα,
τις οικογένειές τους και εκπαιδευτικούς και εκπαιδεύτρια ατόμων, ομάδων και οργανισμών
σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας, φύλου. Διδάσκει στο Τμήμα
Ψυχολογίας, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας και στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις
διακρίσεις και την αντίληψή τους, την προσαρμογή και την ψυχική υγεία ομάδων υπό
αντιξοότητα, και το μοντέλο της Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας και ειδικότερα της Ψυχικής
Ανθεκτικότητας. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα ελληνικά και διεθνή περιοδικά και
βιβλία, και συμμετέχει τακτικά σε διεθνή συνέδρια. Eίναι μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Επαγγελματιών για την υγεία των Τρανς Aτόμων (WPATH) και έχει λάβει την ανώτατη
πιστοποίηση ειδικών ψυχικής υγείας για παροχή υπηρεσιών σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα από το Pink
Therapy στη Μ. Βρετανία.

Γαβριέλλα Πραγκάστη:
Εργαστήριο
σελ. 22

Σύμβουλος ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπεύτρια (MSc. Person-Centered Counselling &
Psychotherapy) με αρχικές σπουδές (BSc.) στο Marketing & Management. Εδώ και 4 χρόνια
συνεργάζεται με την Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, όπου
μαζί με την ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια κ. Βασιλική Εξαρχάκου, MSc., συντονίζει μία
προσωποκεντρικής προσέγγισης ομάδα στήριξης για φροντιστές ατόμων με Alzheimer. Το
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εγχείρημα αυτό έχει παρουσιαστεί στα συνέδρια Alzheimer’s Disease International’s 33rd
Conference, Chicago, 2018 και 27th Alzheimer Europe Conference, Berlin, 2017, καθώς
επίσης και σε άλλα συνέδρια στην Ελλάδα. Παράλληλα, συντονίζει ομάδες αυτογνωσίας και
εξασκεί τον διαλογισμό εδώ και πολλά χρόνια.

Διονύσιος Σακκάς:
Κεντρική
Ομιλία

Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής, Εκπαιδευτής - Επόπτης Οικογένειας, Ομάδας και Οργανισμών.
Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA) της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (EAP) και της Αμερικανικής Εταιρείας Θεραπείας Ομάδας(AGPA).
Συνεργάτης του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου(ΑΚΜΑ). Πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ). Αντιπρόεδρος του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής. Έχει διατελέσει Συντονιστής Διευθυντής του Ψυχιατρικού
Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Γ. Γεννηματά”, όπου και είχε ευθύνη στην ίδρυση
και λειτουργία Μονάδας Ψυχοθεραπειών. Εκπαιδευτής στο Οικογενειακό Πρόγραμμα της
Θεραπευτικής Κοινότητας “Στροφή”- “ΚΕΘΕΑ”, Υπεύθυνος της νέοιδρυθείσης Μονάδας
Πρόληψης – Εκπαίδευσης του ΟΚΑΝΑ. Επίσης Εμπειρογνώμων στο Μείζον Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και ερευνητής, εκπαιδευτής, επόπτης
σε ποικίλα συστήματα.

Δέσποινα Σαμιωτάκη:
Ομιλία

Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, με κατεύθυνση
Ψυχολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος
(με διάκριση) μεταπτυχιακού (M.Sc.) στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική (University
of Strathclyde). Έχει πολλές εκπαιδεύσεις στη συμβουλευτική, στην επαγγελματική
συμβουλευτική, στην ειδική αγωγή, στα θέματα ανθρωπιστικών κρίσεων, SGBV, στην
ψυχική υγεία μεταναστών κ.α.. Διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Συμβουλευτικής
και Ψυχοθεραπείας» του AMC Metropolitan College σε συνεργασία με το University of East
London, και είναι συντονίστρια της ομάδας των φοιτητών και επόπτρια των βιωματικών
εργαστηρίων του προγράμματος.Τα τελευταία χρόνια εργάζεται για διεθνή οργανισμό ως
επιστημονικά υπεύθυνη των προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ένταξης
προσφύγων. Παράλληλα διατηρεί γραφείο όπου εργάζεται ως σύμβουλος ψυχικής υγείας με
ενήλικες, ομάδες, καθώς και με εφήβους, στους οποίους παρέχει μαθησιακή συμβουλευτική
και επαγγελματικό προσανατολισμό, ενώ έχει συνεργαστεί με την Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., τα Κέντρα
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας, το γραφείο διασύνδεσης
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε
προγράμματα διά βίου μάθησης στην Ψυχολογία, την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

Βίβιαν Σαχπάζη:
Εργαστήριο

Πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών), κάτοχος Master of Science
in Person-Centred Counselling (University of Strachlyde) και από τον Οκτώβριο
2017 μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας (Πανεπιστήμιο Πατρών). Εχει
εκπαιδευτεί ως Προσωποκεντρική Εκπαιδεύτρια (University of Strachlyde – ICPS) και ως
Προσωποκεντρική Επόπτρια (Hellenic Focusing Center). Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Συμβουλευτικής, μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής και της
Ελληνικής Προσωποκεντρικής & Βιωματικής Εταιρείας.

Ειρήνη Σεραφείμ:
Ομιλία
Εργαστήριο
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Σπούδασε Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια
απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ψυχολογία Παιδιών και Εφήβων στο Πανεπιστήμιο
του Leiden. Στην Ολλανδία εργάστηκε ως παιδοψυχολόγος αλλά και ως βοηθός ερευνήτρια.
Επέστρεψε στην Ελλάδα το 2016 και έκτοτε εκπαιδεύεται στην Προσωποκεντρική &
Focusing Ψυχοθεραπεία. Μέχρι και σήμερα παρέχει ιδιωτικά υπηρεσίες συμβουλευτικής
ατομικής ψυχοθεραπείας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, ενώ εργάζεται ως παιδοψυχολόγος
σε πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών.Τα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα εστιάζονται στις έμφυλες ταυτότητες, την ισότητα των φύλων, την προσφυγική
κρίση και την υποστήριξη μειονοτικών ομάδων.
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Γιάννης Σιδηροκαστρίτης:
Εργαστήριο
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Σπούδασε Ψυχολογία στην Αγγλία στο Teesside University (1999-2002). Συνέχισε τις σπουδές
του στο πεδίο της συμβουλευτικής στο Park Lane College (2003-2004) και ειδικεύτηκε στην
σχολή της Προσωποκεντρικής προσέγγισης στο Leeds Metropolitan University (2005-2009)
και στο Strathclyde University (2012-2013). Έχει δουλέψει στην Αγγλία κυρίως με θέματα
που αφορούν εθισμό και άπορους πληθυσμούς και στην Ελλάδα συνεργάζεται τα 5 τελευταία
χρόνια με υπηρεσίες που στηρίζουν άπορους και ανθρώπους που έχουν βιώσει κακοποίηση.

Άννα Τατσάκη:
Ομιλία

Προσωποκεντρική σύµβουλος Pg. Dip. µε σπουδές ψυχολογίας B.Sc. UCLAN. Είναι
πιστοποιηµένη EFT θεραπεύτρια ζεύγους από το ICEEFT. Επίσης έχει εκπαιδευτεί στην
τραυµατοθεραπεία και εφαρµόζει την µέθοδο EMDR. Εργάζεται ιδιωτικά.

Κυριακή Τσιλιγκαρίδου:
Εργαστήριο

Είναι νηπιαγωγός και εμψυχώτρια. Εκπαιδευμένη προσωποκεντρική σύμβουλος και
παιγνιοθεραπεύτρια στο Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών. Εργάζεται ως νηπιαγωγός σε
ιδιωτικό νηπιαγωγείο - παιδικό σταθμό. Ασκεί παιδοκεντρική Play Therapy σε συνεργασία με
τα Παιδικά Χωριά SOS Θράκης. Είναι συνεργάτης του Ε.Ψ.Μ. όπου ασκεί προσωποκεντρική
συμβουλευτική ατομικά με ενήλικες και παιγνιοθεραπεία με παιδιά, συμμετέχει ως
διευκολύντρια σε εκπαιδευτικές ομάδες και σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης.

Κλεοπάτρα Τσουχνικά:
Ομιλία

Η Κλεοπάτρα Τσουχνικά αποφοίτησε από το τμήμα της Ψυχολογίας του Παντείου
Παντεπιστημίου και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στη Συμβουλευτική. Έχει εκπαιδευτεί
στην προσωποκεντρική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία και είναι εκπαιδευόμενη
εκπαιδεύτρια της προσωποκεντρικής και focusing-βιωματικής προσέγγισης στο Ελληνικό
Κέντρο Focusing. Διαθέτει επίσης ειδική κατάρτιση πάνω στη συμβουλευτική για τη σοβαρή
αρρώστια και το θάνατο. Ερευνητικά έχει ασχοληθεί με τη σχέση γονέων-εφήβων αλλά και με
τη συμβολή της συμβουλευτικής σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Έχει εργαστεί στη
Γραμμή 11525 και το Συμβουλευτικό κέντρο για γονείς, παιδιά και εφήβους του «Μαζί για το
παιδί», σε δήμους, κέντρα ημέρας για άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, κέντρα
απεξάρτησης αλλά και καλλιτεχνικά εργαστήρια για παιδιά. Έχει συντονίσει πολυάριθμες
ομάδες στήριξης γονέων καθώς και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια για θέματα που αφορούν τα
παιδιά και την ενίσχυση του γονικού ρόλου. Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην ατομική και
ομαδική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

Έλενα-Όλγα Χρηστίδη:
Εργαστήριο
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Είναι ψυχολόγος (Πάντειο Πανεπιστήμιο), ψυχοθεραπεύτρια και εκπαιδεύτρια ενηλίκων.
Ολοκληρώνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση Κρίσεων Υγείας (Ιατρική Σχολή,
ΕΚΠΑ). Είναι εκπαιδεύτρια και επόπτρια ατόμων, ομάδων και οργανισμών σε ζητήματα
σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας, φύλου. Εργάζεται στη Colour Youth –
Κοινότητα lgbtq+ Νέων Αθήνας και το 11528-Δίπλα Σου, Γραμμή ψυχολογικής στήριξης
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, οικογενειών & εκπαιδευτικών.Ως επιστημονικά υπεύθυνη ψυχολόγος
του Ελληνικού Προγράμματος Διερεύνησης και Πιστοποίησης Θυμάτων Βασανιστηρίων
(MKO Mετάδραση) ασχολείται με το ψυχικό τραύμα και την ευαλωτότητα. Είναι μέλος της
Διεθνούς Επιτροπής Αναθεώρησης του Istanbul Protocol –για τη Διερεύνηση και Πιστοποίηση
Θυμάτων Βίας και Βασανιστηρίων (ΟΗΕ). Δραστηριοποιείται σε θέματα διακρίσεων και
ευαλωτότητας σε διαφορετικά πλαίσια (προσφυγιά, οροθετικότητα, trafficking), σε ζητήματα
διαπολιτισμικότητας, διαθεματικότητας και στίγματος στην ψυχική υγεία.Eίναι μέλος της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Επαγγελματιών για την υγεία των Τρανς Aτόμων (WPATH) και έχει
λάβει την ανώτατη πιστοποίηση ειδικών ψυχικής υγείας για παροχή υπηρεσιών σε ΛΟΑΤΚΙ+
άτομα από το Pink Therapy στη Μ. Βρετανία.
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Διάλειμμα καφέ

Κεντρική Ομιλία

Διάλειμμα φαγητού

11:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 14:00
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17:30 – 18:00

Κλείσιμο Διημερίδας

Κατερίνα Κονιδάρη, Δέσποινα Σαμιωτάκη
Συζήτηση

Θεματική ενότητα

16:00 – 17:30

Συντονισμός: Αγγελική Κουρή

«Κοινωνικές ταυτότητες»
Στρογγυλό τραπέζι

Ρουμπίνη Βασιλοπούλου, Βίβιαν Σαχπάζη
Λύο Καλοβυρνάς
Γεωργία Καλτσίδου
Άννα Καραλή
Ντόρα Μίνου
Δρ. Νατάσα Παπαζαφειροπούλου, Γαβριέλλα Πραγκάστη
Ειρήνη Σεραφείμ
Διάλειμμα καφέ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Διάλειμμα φαγητού

Συζήτηση

Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής M.D, PH.D, E.C.P

Διάλειμμα καφέ

Εργαστήρια

Παράλληλα

Προσφώνηση: Παύλος Ζαρογιάννης

«Η Διαλεκτική Αλληλοεπίδραση Οικογενειακών και Κοινωνικών Σχέσεων
και η Επιρροή τους στη Θεραπευτική Σχέση»
Διονύσιος Λ. Σακκάς

Διάλειμμα καφέ

15:30 – 16:00

14:00 – 15:30

Θεματική ενότητα

10:00 – 11:30
Άννα Τατσάκη, Κλεοπάτρα Τσουχνικά
Συζήτηση

«Σχέσεις, Οικογένεια»
Στρογγυλό τραπέζι

Συντονισμός: Σπύρος Κασιμάτης

Κυριακή, 3 Μαρτίου 2019
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Οργανωτική Επιτροπή

Χρυσοί Χορηγοί
Προσωποκεντρική & Focusing-βιωματική
Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική & Εκπαίδευση
new.focusing.gr

Μάριος Γκόλιας
Κυριακή Μάτσικα
Μαρία Σκουλή
Δήμητρα Σκούρτη

Επιστημονική Επιτροπή

Έλλη Αυγερινού
Ρουμπίνη Βασιλοπούλου
Παύλος Ζαρογιάννης
Κλεοπάτρα Τσουχνικά

Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθεραπείας
playtherapygreece.gr

Αργυροί Χορηγοί
adlerian.gr

www.resolve.gr

Χορηγός επικοινωνίας
www.kondyli.gr

http://hapcea.weebly.com
hapcea.epve@gmail.com
Ελληνική Προσωποκεντρική & Βιωματική Εταιρεία, ΕΠΒΕ

hapcea
hellenic association
for pce approach

Website & Digital Editing
Νικόλαος Κυπριωτάκης

Ευχαριστούμε πολύ τους

Χρυσούλα Γιαλυράκη
Παύλο Ζαρογιάννη
Άννα Καραλή
Σπύρο Κασιμάτη
Αγγελική Κουρή
Νικόλαο Κυπριωτάκη

(για τις προσφωνήσεις
και το συντονισμό των θεματικών ενοτήτων)

