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4ή Διημερίδα Ε.Π.Β.Ε 14-15 Ιανουαρίου 2023
«Η ανάγκη του Ανήκειν»

Σχολή Μωραΐτη ΙΒ (χορηγός φιλοξενίας) Λεωφ. Καποδιστρίου 104, Αθήνα 14235

Εργαστήρια & Βιογραφικά

Ε Π
Β Ε

Ελληνική Προσωποκεντρική
& Βιωματική Εταιρεία

«Ξένος Εντός και Εκτός» 
Ρουμπίνη Βασιλοπούλου, MSc, ECP
Βίβιαν Σαχπάζη, MSc

«Για ασφάλεια κυκλωθήκαμε με τείχη και γίνανε τα τείχη φυλακή μας»  Κ. Κ. Ουράνης
Πως γίνεται ενώ σε χρειάζομαι να σε διώχνω; Τι συμβαίνει και η προσέγγιση μου έγινε όπλο που 
τραυματίζει και αποδιώχνει, αντί να προσκαλεί; Γιατί κρύβω τη λαχτάρα μου πίσω από θυμό; Πως με 
κυκλώνει η σιωπή σε έναν πολύβουο κόσμο; Με βλέπει κανείς; Εγώ βλέπω κάποιον; 
Ούτε ένα οικείο άτομο ανάμεσα σε τόσα πρόσωπα…
Ποια είμαι; Δεν γνωρίζω. Δεν με ακούω, δεν με βλέπω. Απουσία...Γιατί ζω; 
Αναζητώντας σχέσεις. Σχέσεις με τον εαυτό, σχέσεις με τους άλλους.
Που σταματώ εγώ κι αρχίζουν οι υπόλοιποι; Μαζί και μόνος γίνεται;
Μοναξιά, Μοναχικότητα, Ανήκειν. Αναζητώντας την  αντανάκλαση μου μέσα μου και στους άλλους. 
«Μοναχικότητα σημαίνει πως κινείσαι προς τα μέσα, Αγάπη σημαίνει πως κινείσαι προς τα έξω. 
Μοναχικότητα είναι η εισπνοή, Αγάπη είναι η εκπνοή» Osho. 
Θεωρώντας το «ανήκειν» σαν μια βασική ανθρώπινη (και όχι μόνο) ανάγκη, που εμπεριέχει και τη 
μοναχικότητα, εξετάζουμε το αντίπαλο δέος, την μοναξιά. Βασιζόμενες στον Barrett-Lennard (2005), 
εξετάζουμε τις δύο διαστάσεις της μοναξιάς: εσωτερική και εξωτερική, σαν παράγοντες 
απομάκρυνσης από το ανήκειν.
Εντός, διερευνούμε βιωματικά τις μορφές και τους λόγους αποξένωσης  από τον εαυτό μας.
Εκτός, διερευνούμε, επίσης βιωματικά, την αποξένωση από το κοινωνικό σύνολο και κυρίως τον φόβο 
του «Άλλου». 
Ο κοινός παρονομαστής όλων είναι η σχέση, η σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους. Και  γέφυρα οι 
συνθήκες: ενσυναίσθηση, αποδοχή και αυθεντικότητα, που οδηγούν στην επαφή, τη βαθιά συνάντηση 
με τον εαυτό μας και τους άλλους.
ΥΓ: Η χρήση των φύλων στο κείμενο είναι τυχαία και συμπεριληπτική.

ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜSc. ECP
Ψυχοθεραπεύτρια, Επόπτρια, Εκπαιδεύτρια

Κατέχει πτυχίο Βιολογίας, Μanagement και Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής. Έχει επίσης 
εκπαιδευτεί σαν Προσωποκεντρική εκπαιδεύτρια και επόπτρια. Επίσης στην Αντλεριανή προσέγγιση, 
την θεραπευτική ύπνωση, στο focusing, την θεραπεία ζευγαριών και ομάδων και την συμβουλευτική 
παρέμβαση σε επιζώντες μεγάλων καταστροφών. Παρακολούθησε ακόμα διετές πρόγραμμα Βασικών 
αρχών Ψυχολογίας καθώς και πληθώρα μικρότερων προγραμμάτων τόσο ψυχολογίας όσο και 
Business. 
Συνεργάστηκε με το ICPS College σαν εκπαιδεύτρια στις μεταπτυχιακές ομάδες Συμβουλευτικής επί 8 
χρόνια.
Εργάζεται ιδιωτικά σαν ψυχοθεραπεύτρια και επόπτρια. Επίσης συν-διαμόρφωσε με την Βίβιαν 
Σαχπάζη το τριετές πρόγραμμα στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και εκπαίδευσης στην 
Εποπτεια στο Εκπαιδευτικό κέντρο «Ύπαρξη», όπου εργάζεται σαν senior εκπαιδεύτρια. 
Ιδρυτικό μέλος της Ε.Π.Β.Ε. Επίσης μέλος της EAP και ΕΕΨΕ της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Εταιρίας 
Συμβουλευτικής και της WAPCEPC. Έχει συγγράψει με την Δρ. Κεφαλοπούλου ένα κεφάλαιο στο βιβλίο 
του Π. Ασημάκη «Η Εκπαίδευση των Ψυχοθεραπευτών στην Ελλάδα».

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1/2023
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ΒΙΒΙΑΝ ΣΑΧΠΑΖΗ, MSc
Προσωποκεντρική Σύμβουλος, Επόπτρια, Εκπαιδεύτρια

Υποψήφια Διδάκτορας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πρώτο της πτυχίο είναι 
στη Γαλλική Φιλολογία (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και είναι κάτοχος των εξής Μεταπτυχιακών 
Διπλωμάτων: MSc in Person-Centered Counselling (University of Strathclyde) και Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος στην Φιλοσοφία (Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών). Εχει εκπαιδευτεί ως 
Προσωποκεντρική Εκπαιδεύτρια και ως Προσωποκεντρική Επόπτρια.
Τα τελευταία 14 χρόνια εργάζεται ως Προσωποκεντρική Σύμβουλος και από το 2018 είναι Εκπαιδεύτρια 
στο Εκπαιδευτικό Κέντρο «ΥΠΑΡΞΗ» (Senior Εκπαιδεύτρια σε 3ετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην 
Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών στο εν  λόγω Πρόγραμμα). Έχει 
συμμετάσχει στον σχεδιασμό Προγράμματος 140 ωρών Εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική 
Εποπτεία και είναι Εκπαιδεύτρια στο εν λόγω Πρόγραμμα. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας 
Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής (E.A.C.) και της Ελληνικής 
Προσωποκεντρικής & Βιωματικής Εταιρείας (Ε.Π.Β.Ε.)

«Η αίσθηση του ανήκειν στον κόσμο των ονείρων»
Πωλίνα (Πολυξένη) Μουσιάδου

Όλες και όλοι μας ονειρευόμαστε κατά μέσο όρο γύρω στις 2 ώρες τη μέρα, ακόμα και όταν δεν 
έχουμε κάποια ανάμνηση από αυτή την δραστηριότητα του εγκεφάλου μας. Μερικές φορές 
διατηρούμε την ανάμνηση ή την αίσθηση κάποιων ονείρων για μέρες, βδομάδες, μήνες ή και χρόνια. 
Τα όνειρα είναι εμπειρίες που μπορούν να αλλάξουν την σχέση μας με τον κόσμο, με τους άλλους 
ανθρώπους και με τους εαυτούς μας. 
Παρόλη τη σημασία και την επίδραση που έχουν πάνω στις ζωές μας τα όνειρα συνήθως τα βιώνουμε 
με σιωπηλό, μοναχικό και απομονωμένο τρόπο. Σπάνια μιλάμε για αυτά, και όταν το κάνουμε, οι άλλοι 
έρχονται σε επαφή με μια αποσπασματική και απατηλή αναπαράσταση τους. Ο ονειρευτές που 
έχουμε μέσα μας πορεύονται συνήθως σε ένα κοινωνικό κενό, χωρίς παρέα ή αίσθηση του ανήκειν. 
Η βιωματική προσέγγιση στα όνειρα, ή αλλιώς Ονειροκεντρική, διαφοροποιείται από τις αντίστοιχες 
ερμηνευτικές, στο ότι τα προσεγγίζει σαν ολοκληρωμένα βιώματα, εφάμιλλα αυτών που ζούμε στον 
ξύπνιο μας.
Στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι να δημιουργήσει έναν κοινό, διυποκειμενικό χώρο 
ανάμεσα στις ονειρεύτριες/τες και τους κοινωνούς των ονείρων. Ένα χώρο που τα διαφορετικά 
φαινομενολογικά πεδία όσων συμμετέχουν θα μπορέσουν να αναδυθούν και να εκφραστούν, και να 
αναδείξουν τις διαφορετικές πτυχές κάθε ονείρου. Το εργαστήριο αυτό έχει ως στόχο να αποτελέσει 
την πρώτη στάση σε ένα ταξίδι μέσα σε έναν παραμελημένο αλλά υπαρκτό τόπο και χρόνο, στον 
οποίο σπάνια συναντιόμαστε.  Η ελπίδα είναι να δημιουργηθεί μια ρωγμή στη μοναχικότητα της 
ονειρικής ζωής μας και να γεννηθεί μια συλλογική αίσθηση του ανήκειν στους ονειρόκοσμους μας.

Πωλίνα (Πολυξένη) Μουσιάδου
Προσωποκεντρική και focusing βιωματική ψυχοθεραπεύτρια

Είμαι απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και 
ειδικευμένη στην Προσωποκεντρική και Focusing Βιωματική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, στην 
οποία εκπαιδεύτηκα στο 4ετές πρόγραμμα του Ελληνικού Κέντρου Focusing.
Έχω ολοκληρώσει την εκπαίδευση στις Μεταμοντέρνες Προσεγγίσεις στην Συστημική Ψυχοθεραπεία, 
στο kentrobienestar.
Έχω πιστοποίηση από το Διεθνές Ινστιτούτο Focusing στην Eνσώματη Βιωματική Εργασία με τα 
Όνειρα, έχοντας ολοκληρώσει την ετήσια εκπαίδευση Embodied Experiential Dreamwork Certification 
Program, με εκπαιδεύτρια την Dr. Leslie Ellis. 
Oι πρώτες μου σπουδές είναι στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, με μεταπτυχιακό στην 
Κοινωνική Ανθρωπολογία.
Έχω εργαστεί σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στην εκπαίδευση ενηλίκων και ως δασκάλα Αγγλικών 
με παιδιά και εφήβους.
Από το 2020 εργάζομαι ως ψυχοθεραπεύτρια σε δικό μου γραφείo στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η 
μεγαλύτερη μου αγάπη είναι η θεραπευτική δουλειά με τα όνειρα: σε ομαδικά εργαστήρια, σε 
ατομικές συνεδρίες ή στα πλαίσια ανακούφισης από τους εφιάλτες.



ΣύνδεσηΑ
σφ

άλ
ει
α Συ

νύ
πα

ρξη

Νοιάξιμο

Μοίρασμα

Απ
οδ
οχ
ή

Συ
ντ

ρ
οφ

ικ
ότ

ητ
α

Ελευθερία

Ένωση

Λ
ιμά

νι/π
α
τρ

ίδα

«Δεξιότητες Gordon: Για τη δημιουργία μια υγιούς αίσθησης ανήκειν στα παιδιά και 
τους εφήβους»
Παπάγος Αλέκος
Λήδα Βεΐκου

Στα παιδιά, η αίσθηση του ανήκειν αρχίζει στα πρώτα χρόνια της ζωής τους στο σπίτι με τους γονείς 
και τα αδέλφια τους. Η οικογένεια είναι η πρώτη ομάδα στην οποία ανήκουν. Η αίσθηση των παιδιών 
ότι είναι βαθιά συνδεδεμένα με την οικογένειά τους, ότι αγαπιούνται και είναι αποδεκτά από τους 
γονείς τους είναι το κλειδί για την δημιουργία μια υγιούς αυτοεκτίμησης και για την περαιτέρω 
συναισθηματική ανάπτυξή τους. 
Εάν η οικογένεια αναπτύξει επαρκώς την αίσθηση του ανήκειν του παιδιού, θα είναι ευκολότερο γι’ 
αυτό να ενσωματωθεί με άλλες κοινωνικές ομάδες στο μέλλον, όπως στην εφηβεία, όπου τα παιδιά 
αναπτυξιακά καλούνται πλέον να «ανήκουν» στις παρέες των συνομήλικων τους. Μια υγιής αίσθηση 
ανήκειν στην οικογένεια θα βοηθήσει τα παιδιά τόσο να κάνουν ευκολότερα φίλους όσο και να 
προστατευτούν από τυχόν προκλήσεις, έχοντας στο νου ότι η οικογένεια είναι πάντα το ασφαλές 
μέρος στο οποίο νιώθουν αποδεκτά και μπορούν να καταφεύγουν όταν το χρειάζονται.
Στο εργαστήριο αυτό θα μάθετε πώς από πολύ νωρίς οι γονείς μπορούν να βάλουν τα θεμέλια για τη 
δημιουργία μια ζεστής σχέσης με τα παιδιά τους και μιας αίσθησης ότι ανήκουν σε μια οικογένεια που 
αποδέχεται τη μοναδική τους προσωπικότητα και τις ανάγκες τους. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις θα 
γνωρίσετε δεξιότητες για την ανατροφή των παιδιών που ενισχύουν τη σχέση, μεταλαμπαδεύουν τις 
αξίες των γονιών και βοηθούν τα παιδιά να νιώσουν αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειας και 
ταυτόχρονα να αυτονομηθούν και να γίνουν λειτουργικά μέλη και άλλων κοινωνικών ομάδων στο 
μέλλον.

Αλέκος Παπάγος
Σύμβουλος PCA, MSc University of Strathclyde

Ο Αλέκος Παπάγος σπούδασε αρχικά οικονομικά στο Sussex University και αφιέρωσε ένα μεγάλο 
μέρος της ζωής του στον επιχειρηματικό τομέα. Στη συνέχεια οδηγούμενος από την αγάπη του για την 
Ψυχολογία, σπούδασε Προσωποκεντρική Συμβουλευτική (MSc in Person Centred Counselling, Universi-
ty of Strathclyde). Σήμερα προεδρεύει του οργανισμού Gordon Hellas, που εκπροσωπεί τον Gordon 
Training International στην Ελλάδα και διδάσκει τα εργαστήρια του Dr. Thomas Gordon, 
εκπαιδεύοντας παράλληλα και επαγγελματίες ψυχικής υγείας ως μελλοντικούς εκπαιδευτές στα 
προγράμματα της Gordon Hellas.

Λήδα Βεΐκου
Σύμβουλος PCA, MSc University of Strathclyde

Η Λήδα Βεΐκου είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας (MSc, University of Strathclyde) και εργάζεται 
θεραπευτικά με ενήλικες. Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια γονέων, έχει πολυετή εμπειρία με γονείς, 
ομαδικά και ατομικά. Τα τελευταία επτά χρόνια είναι μόνιμη συνεργάτης της Gordon Hellas. Το MSc 
της είχε θέμα την αποτελεσματικότητα του Parent Effectiveness Training. Το συγγραφικό της έργο στο 
χώρο της Ψυχολογίας, περιλαμβάνει την επιστημονική επιμέλεια των βιβλίων «Ages and Stages – 
Αναπτυξιακά στάδια», «Το τίμημα της αφθονίας», «Ανατροφή ισχυρού δεσμού», «Τα μυστικά της 
αποτελεσματικής επικοινωνίας», «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;» (Ναρκισσισμός), «Συναίνεση (για παιδιά)», 
«Καλές εικόνες, κακές εικόνες – Προστατεύοντας τα σημερινά παιδιά από την πορνογραφία». Είναι 
απόφοιτος του τμήματος Νομικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μητέρα δύο 
παιδιών.
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«Πενθώντας Μαζί» - Ο ρόλος της ανάγκης του ανήκειν στη διεργασία του πένθους»
Βασίλειος Μπλίτσας
Κυριακή Τσιλιγκαρίδου
Δήμητρα Δημητρακοπούλου

Το πένθος, ο θρήνος, η απώλεια από την αρχαιότητα είναι επενδυμένα με έθιμα και τελετουργικά που 
ήταν μεγάλης σημασίας. Οι άνθρωποι διαχρονικά αλλά και σε όλες τις κοινωνίες, βιώνοντας κοινές 
διαδικασίες, νιώθουν ταυτόχρονα να ανήκουν και να μοιράζονται. Σύμφωνα με τους DiMatteo & 
Martin (2010) «Το πένθος και ο θρήνος είναι η κοινωνική έκφραση της οδύνης· σε κάθε κοινωνία 
υπάρχουν καθιερωμένα τυπικά και τελετουργικά πένθους και αντίστοιχες συμπεριφορές, όπως το 
ντύσιμο στα μαύρα από τους πενθούντες. […] Η ολονυκτία  στο πλευρό του νεκρού, το μοιρολόι και η 
κηδεία, για παράδειγμα, μπορούν να βοηθήσουν στην προσαρμογή και στην ανάκαμψη από την 
απώλεια ενώ παρέχουν στις οικογένειες τη δυνατότητα να εκφράσουν την οδύνη τους. Οι 
εθιμοτυπικές τελετές, όπως η κηδεία, φέρνουν πιο κοντά τους ανθρώπους που γνώριζαν τον νεκρό 
έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί, να επικυρωθεί και να επισημοποιηθεί ο θάνατος, ενώ παράλληλα 
διευκολύνουν την παροχή υποστήριξης στα πιο κοντινά πρόσωπα του εκλιπόντος». Μέσα σε όλη αυτή 
τη διαδικασία δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς που πενθούν, να νιώσουν ότι ανήκουν σε μια κοινωνία, 
φροντίζοντας την ανάγκη τους να μην νιώθουν αποκομμένοι. Οι άνθρωποι που βιώνουν πένθος έχουν 
τη δυνατότητα να νιώσουν ότι  «οι τελετουργίες είναι διαδικασίες συναισθηματικού δεσίματος και 
απελευθέρωσης καθώς «δένονται γιατί θρηνούν μαζί και διευκολύνεται ο αποχωρισμός» (Doka, 1996) 

Σε αυτό το εργαστήριο, χρησιμοποιώντας παιχνίδια και διαδικασίες της παιδοκεντρικής 
παιγνιοθεραπείας θα διερευνήσουμε το ρόλο που έχει η διαδικασία του ανήκειν στο πένθος και 
την απώλεια.

Βασίλειος Μπλίτσας, Msc

Ο κ. Μπλίτσας Βασίλειος είναι 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. 

Κυριακή Τσιλιγκαρίδου, Bsc, Prof.D (μέλος της ΕΠΒΕ)

Η κα. Κυριακή Τσιλιγκαρίδου, 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.

Δήμητρα Δημητρακοπούλου, PhD c

Η κα. Δήμητρα Δημητρακοπούλου είναι εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Σύμβουλος 
ψυχικής υγείας Προσωποκεντρικής Προσέγγισης και Προσωποκεντρική θεραπεύτρια, συνεργάτης του 
ΕΨΜ από το 2009. Είναι διευθύντρια του τμήματος Βιωματικής Εκπαίδευσης του ΕΨΜ και  
απασχολείται ως διευκολύντρια και θεραπεύτρια σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, τόσο με παιδιά όσο 
και με ενήλικες. Στα πλαίσια του Διδακτορικού της, διερευνά την αλλαγή της αυτοεικόνας των 
δασκάλων και την ανάπτυξη διευκολυντικών προσωποκεντρικών ποιοτήτων για την εκπαίδευση, μέσα 
από τη συμμετοχή τους σε ένα Προσωποκεντρικό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
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"Η Δύναμη του Σώματος και του Παιχνιδιού στην διαμόρφωση του Ανήκειν"
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΚΑΝΕΛΛΑ
ΤΑΤΣΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΤΣΙΡΟΥ ΤΖΕΝΗ

Στα πλαίσια αυτού του εργαστηρίου, θα παρουσιαστεί με απόλυτα βιωματικό τρόπο, πως το Παιχνίδι 
και η συμμετοχή του Σώματος σε αυτό, μπορεί να διαμορφώσει με άμεσο και δυνατό τρόπο την 
αίσθηση του Ανήκειν, σε μια ομάδα, μικρή ή μεγάλη, διατηρώντας απόλυτα τον θεραπευτικό της 
χαρακτήρα.
Ένας κατάλληλα εκπαιδευμένος θεραπευτής μπορεί να αξιοποιήσει το Σώμα και το Παιχνίδι, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν του αρχές της Νευροβιολογίας και του Attachment προκειμένου να ενισχύσει 
το ανήκειν σε μια ομάδα, την αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης που χρειάζεται, ώστε η ομάδα να 
πετύχει με τον καλύτερο τρόπο τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Νέλλη Μπουκουβάλα
Σύμβουλος  Ψ.Υ. – Play Therapist – Εκπαιδεύτρια

Η Νέλλη Μπουκουβάλα είναι ΣΨΥ, Παιγνιοθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια, πλήρες μέλος του Play Ther-
apy International (PTI) και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Εταιρείας 
(ΕΠΒΕ – HAPCEA) και πέρα από το εκπαιδευτικό της έργο, εργάζεται θεραπευτικά, στο προσωπικό της 
γραφείο στην Play Therapy Greece, με παιδιά, εφήβους, ενήλικες, ζευγάρια, γονείς, οικογένειες και 
ομάδες.

Αννα Τατσάκη
Ψυχολόγος, Σ.Ψ.Υ

Η Αννα Τατσάκη είναι Ψυχολόγος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχει μεταπτυχιακό στην 
Προσωποκεντρική. Είναι επίσης, πιστοποιημένη από το θεραπεύτρια Ζεύγους (EFT) και έχει 
συνεργαστεί με το Ελληνικό Κέντρο Focusing ως συν εκπαιδεύτρια στη θεραπεία ζεύγους.Είναι 
ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Εταιρείας (ΕΠΒΕ). Είναι επίσης μέλος 
της EMDR Hellas. Από το 2012 διατηρεί ιδιωτικό γραφείο στην Αθήνα και εργάζεται τόσο με ζευγάρια 
όσο και ατομικά.

Τζένη Τσίρου
Σύμβουλος  Ψ.Υ

Η Τζένη Τσίρου είναι κάτοχος Μ.Sc στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία και 
κάτοχος πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως Σύμβουλος με 
ενήλικες και ζευγάρια.Έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση της στην «Συναισθηματικά Εστιασμένη 
Θεραπεία για Ζευγάρια» (EFT) και στην τραυματοθεραπεία EMDR. Επιπλέον, είναι ενεργό μέλος της 
Ελληνικής Εταιρείας Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Προσέγγισης (HAPCEA) και μέλος της 
EMDR-Hellas.

« Γνωριμία με τις διαμορφώσεις του εαυτού μας »
ΓΙΑΛΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)

Σε μια εποχή που όλα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα, αναλαμβάνουμε πολλαπλούς ρόλους. Οι ρόλοι 
αυτοί, επηρεασμένοι από τους σημαντικούς άλλους και το περιβάλλον γενικότερα, παίρνουν 
εσωτερικές διαστάσεις και γίνονται μέρος του εαυτού μας (διαμορφώσεις)  Μερικές από τις 
διαμορφώσεις, έχουν ρόλο σημαντικό στην καθημερινότητά μας και μερικές λιγότερο σημαντικό.
Σε αυτό το βιωματικό εργαστήρι, θα έχουμε την ευκαιρία, μέσω  της focusing βιωματικής διαδικασίας, 
να κάνουμε μια εσωτερική ενδοσκόπηση  για τις διαμορφώσεις που έχει ο καθένας. Με την βοήθεια 
καλλιτεχνικών υλικών, αυτές οι διαμορφώσεις  θα  μπορούν  να πάρουν μορφή. 
Η προσπάθεια μας να εστιάσουμε  στις διαμορφώσεις  μας,  να έχουν την προσοχή μας,  να 
αναγνωριστούν, να ακουστούν και να συνομιλήσουν, θα μας δώσει την ευκαιρία να 
προβληματιστούμε και ίσως να επαναπροσδιορίσουμε την εσωτερική μας αυτή οικογένεια, να 
αποδώσουμε σε αυτήν την αίσθηση του ανήκειν και της εσωτερικής αρμονίας.
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ΓΙΑΛΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)
Προσωποκεντρική ψυχοθεραπεύτρια και επόπτρια

Η  Πόπη Γιαλυράκη  σπούδασε Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας (Προσωποκεντρική προσέγγιση) στο ΙCPSσε 
συνεργασία με το Aγγλικό Πανεπιστήμιο του Strathclyde , σε επίπεδο Diploma και κατόπιν Μaster, 
όπου είχε σαν θέμα τους γονείς και την εφηβεία. Ειδικεύτηκε 2 χρόνια στο Playtherapy (Playtherapy 
Greece) , έχει πιστοποιηθεί ως Ψυχοθεραπεύτρια από την Ευρωπαική Εταιρία Ψυχοθεραπείας (EAP) 
και Προσωποκεντρική επόπτρια. Τελευταία εκπαιδεύτηκε στην Focusing βιωματική θεραπεία και  
τώρα εκπαιδεύεται ως Focusing εκπαιδεύτρια.
Επίσης έχει παρακολουθήσει πολλές εκπαιδεύσεις, όπως Ψυχοπαθολογία,  Θεραπεία ζευγαριών (120 
ώρες), σεμινάρια πένθους της Μέριμνας(64 ώρες), τραυματοθεραπεία Focusing(96 ώρες), 
εκπαιδεύτρια γονέων από την GordonHellas(44 ώρες), Filial play coacher(σύνδεση μέσα από το 
παιχνίδι)(32 ώρες) και με βάσει τον συναισθηματικό δεσμό (Circle of security)(20 ώρες), αξιολόγηση 
συναισθηματικού δεσμού μεταξύ γονέων και παιδιών με βάση το εργαλείο ΜΙΜ ( Marshak interper-
sonal method)(40 ώρες) , στην θεραπεία Story Play (PTGr), εμψύχωση ομάδων (60 ώρες)
Είναι ιδρυτικό μέλος της ελληνικής προσωποκεντρικής  και βιωματικής εταιρείας (ΕΠΒΕ) και  
πιστοποιημένο μέλος PT International, ΕΑP  και Focusing International Institute.

«‘Δεν είμαι εγώ’: Αυτά τα χέρια και αυτό το σώμα δεν μου ανήκουν»
Νίκος Κυπριωτάκης
Παύλος Ζαρογιάννης

Πώς θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε να «αρνηθούμε» την αλήθεια του σώματός μας, σαν τον René 
Descartes, πώς θα μπορούσαμε να νιώσουμε, να φανταστούμε ή και να ονειρευτούμε πως αυτά τα 
χέρια και αυτό το σώμα δεν είναι δικά μας, δεν μας ανήκουν; Μοιάζει παράλογο, το λιγότερο 
«ψυχεδελικό», αν όχι «τρελό» ή «σχιζοφρενικό», να δοκιμάσουμε να «εφαρμόσουμε» «πάνω» μας, 
«μέσα» μας, μια τέτοια παράλογη «σκέψη», μια τέτοια «δοκιμή» ή «δοκιμασία», όμως θα μπορούσε να 
υπάρχει κάποια βιωμένη αλήθεια «εκεί»;
Θα μπορούσαμε να «μετακινηθούμε», από το «μέσα» και το «έξω», από τους εαυτούς «μας» και τους 
«άλλους», προσεγγίζοντας ίσως έτσι και τα όρια ή τα περιθώρια του ανοίκειου, του «άλλου», του ξένου 
(του εξω-γλωσσικού, του σαρκικού, του ματεριαλιστικού).
«Δεν είμαι εγώ», «Δεν είμαι ο εαυτός μου», «Δεν ανήκω», «Δεν μου ανήκω», «Δεν σου ανήκω», «Δεν είμαι 
αυτός-αυτή-αυτό που ‘είμαι’», «Δεν είμαι αυτό που νομίζεις ότι ‘είμαι’», «Δεν είμαι αυτό που μου 
αποδίδεις ότι ‘είμαι’» («ο νέγρος σου», «η ομοφυλόφιλή σου», «το τρανς σου», «ο εχθρός σου», «η 
επιθυμία σου»), κ.λπ.
Αλλά, πέρα από αυτό το επίπεδο των πολλαπλών, ρεόντων, ψευδαισθητικών ή προβαλλόμενων 
ταυτοτήτων, ακόμα και ‘εγώ’ ο-ίδιος-η-ίδια-το-ίδιο, «Δεν είμαι το σώμα ‘μου’», «Το σώμα ‘μου’ δεν μου 
ανήκει», «Δεν μου ανήκουν τα μέρη του, τα βιωματικά του ‘νησιά’ και τα ‘όργανά’ του», «Το σώμα δεν 
είναι ‘σώμα μου’, δεν είναι ‘σώμα σου’»…
Ίσως «Δεν είμαστε ‘σώμα’», ίσως «Ανήκουμε στο σώμα… ανήκουμε στα σώματα».
Ποιος τολμάει να ονειρευτεί, ή να ξυπνήσει μέσα στο όνειρο, γυμνή ή ντυμένο, μπροστά στην φωτιά 
που σιγοκαίει;

Νίκος Κυπριωτάκης
Focusing εκπαιδευτής, θεραπευτής, επόπτης

Ο Νίκος Κυπριωτάκης είναι εκπαιδευτικός, Προσωποκεντρικός & Focusing-βιωματικός θεραπευτής, 
καθώς και Focusing εκπαιδευτής, επόπτης και εκπαιδευόμενος συντονιστής (για το Διεθνές Ινστιτούτο 
Focusing, Νέα Υόρκη). Έχει σπουδάσει Φυσική (την οποία «διαβάζει» ως φιλοσοφία) στο Πανεπιστήμιο 
της Κρήτης. Διετέλεσε γενικός γραμματέας της Ελληνικής Προσωποκεντρικής και Βιωματικής 
Εταιρείας (ΕΠΒΕ). Μαζί με την Judy Moore είναι επιμελητής του συλλογικού έργου Senses of Focusing, 
Vol. I & II, 2021, Εκδόσεις Ευρασία. Είναι αρχισυντάκτης του περιοδικού Εποχή | Epoché 
(Φαινομενολογικές Ψυχοθεραπείες), Εκδόσεις Ευρασία.

Παύλος Ζαρογιάννης
Κλινικός ψυχολόγος

Ο Παύλος Ζαρογιάννης έχει σπουδάσει στη Γερμανία ψυχολογία, με κατεύθυνση στην κλινική 
ψυχολογία, γερμανική λογοτεχνία και γλωσσολογία. Είναι συν-ιδρυτής και συν-διευθυντής του 
Ελληνικού Κέντρου Focusing. Εργάζεται στην Αθήνα ως προσωποκεντρικός και Focusing-βιωματικός 
θεραπευτής, εκπαιδευτής και επόπτης, και είναι πιστοποιημένος συντονιστής για την Ελλάδα από το 
Διεθνές Ινστιτούτο Focusing.
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«Δεν είμαστε μόνες, μόνοι»
Εισήγηση στη δημιουργία υποστηρικτών ομάδων στο πλαίσιο της Αφηγηματικής Πρακτικής
Δημήτρης Κατσικαδέλης
Μαργαρίτα Χαλβατζή-Κατσικαδέλη 

Αριστοτέλης: «Ο άνθρωπος είναι ον φύσει κοινωνικό και πολιτικό. Αυτός που μπορεί να ζήσει μακριά 
από τις ανθρώπινες κοινωνίες είναι είτε θηρίο ,είτε θεός»
Ο άνθρωπος στο ταξίδι της ζωής του δεν είναι ποτέ μόνος. Από τη στιγμή που συλλαμβάνεται έχει 
γύρω του την στενότερη και ευρύτερη οικογένεια του, τους φίλους της οικογένειας ,τη γειτονιά του και 
αργότερα το σχολείο, το πανεπιστήμιο, την παρέα του, τη σχέση του, το εργασιακό του περιβάλλον …
Στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ μόνος. Στο εργαστήριο που θα σας παρουσιάσουμε θα δούμε τη 
ζωή μας ως ένα σύλλογο ,μια ομάδα. Θα σκεφτούμε «ποια είναι τα μέλη του δικού μας συλλόγου 
ζωής;». Αυτά μπορεί να ζουν ή και όχι, μπορεί να είναι άνθρωποι που συναντάμε καθημερινά, ένα 
κατοικίδιο, ήρωες από κάποια αναγνώσματα μας ή κάποια ταινία, άγιοι, εθνικοί ήρωες, άλλες 
προσωπικότητες υπαρκτές ή της φαντασίας μας…
Οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να σκεφτούν ποιοι, ποιες, ποια θα ήθελαν ως 
μέλη της δικής τους ομάδας. Θα επιλέξουν ποια άτομα θα θεωρούσαν «μέλη» της δικής τους ομάδας. 
Η επιλογή τους θα είναι τέτοια ώστε μ’ αυτήν την ομάδα ,αυτό το «supporting team» θα μπορέσουν 
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και/ή να επιτύχουν τους στόχους τους μέσα από μια ομαδική 
προσέγγιση.
Η διαδικασία αυτή εμπεριέχει ένα ιδιαίτερο τρόπο ανάκλησης που αποκαλείται «ενσωμάτωση στη 
μνήμη» (re-membering) ο οποίος περιεγράφηκε για πρώτη φορά από την ανθρωπολόγο Barbara 
Myerhoff, 1982.

Δημήτρης Κατσικαδέλης
Σύμβουλος Ψ. Υ. Αφηγηματικός θεραπευτής

Counselling & Psychology, Edexcel Int. UK, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Αφηγηματικός Σύμβουλος 
–Θεραπευτής (Dulwich Centre of Narrative Therapy and Community work,  Adelaide, South Australia), 
Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής, Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας 
Αφηγηματικής Θεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (G.C.D.F) από το 
2010,ως ιδιοκτήτης του Κέντρου Συμβουλευτικής «Αυτοπραγμάτωση».

Μαργαρίτα Χαλβατζή-Κατσικαδέλη
Ψυχοπαιδαγωγός, Αφηγηματική Ψυχοθεραπεύτρια

Ψυχοπαιδαγωγός ,Msc ,Grenoble II ,France Αφηγηματική Σύμβουλος- Θεραπεύτρια Dulwich Centre of 
Narrative Therapy and Community Work Adelaide, South Australia Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας 
Συμβουλευτικής Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρίας Αφηγηματικής Θεραπείας και Κοινοτικής 
Πρακτικής.(ΕΛ.ΕΤ.ΑΦΗ.Θ & ΚΠ)

«Συν-ανήκειν: Ποιος ανήκει σε ποιον;»
Μαρία Σκουλή
Μάριος Γκόλιας

Προφανώς “κανείς δεν είναι κανενός”, δεν ανήκουμε σε κανέναν αλλά σε εμάς τους ίδιους, με την 
έννοια ότι οι ίδιοι αυτοπροσδιοριζόμαστε και νοηματοδοτούμε τη ζωή μας. 
Από την άλλη, αποτελεί κοινό τόπο ότι “οι άλλοι είναι ο καθρέφτης μας”, αφού σε αυτούς βλέπουμε 
πτυχές και όψεις του ίδιου μας του εαυτού. Οι άλλοι αντανακλούν χαρακτηριστικά μας που 
προβάλλουμε πάνω τους και έτσι μέσα από αυτή την προβολή έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα 
να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, με άλλα λόγια να σχηματίσουμε μια εικόνα για την ταυτότητα μας, για 
το “ποιοι είμαστε”!
Αν όμως γνωρίζουμε τον εαυτό μας και μέσα από τους άλλους, τότε κατά μία έννοια “ανήκουμε και 
στους άλλους” όχι βέβαια μέσα από μια σχέση κατοχής αλλά αλληλο- ή έτερο - προσδιορισμού.  
Γνωρίζω τον εαυτό μου μέσα από σένα, κι εσύ μέσα από μένα. Αυτό ακριβώς, παραπέμπει στην έννοια 
του συν-ανήκειν, δηλαδή σε έναν κοινό τόπο με τους άλλους, μέσα στον οποίο ο καθένας μας 
(ανα)γνωρίζει τον ίδιο του τον εαυτό. 
Στο εργαστήρι αυτό θα εξετάσουμε με έναν βιωματικό τρόπο, σε ποιο σημείο στεκόμαστε σε αυτόν το 
λεγόμενο χώρο του “συν-ανήκειν”. Μέσα από το αυτογνωσιακό τρίπτυχο “δεν ξέρω”, “δεν θέλω”, “δεν 
μπορώ” θα καθίσουμε σε “καρέκλες αυτοεξέτασης” και θα διερευνήσουμε καίρια ζητήματα αναφορικά 
με την σχέση και τη στάση μας τόσο απέναντι στον εαυτό μας όσο και απέναντι στους άλλους.
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Μαρία Σκουλή

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Οι αρχικές της σπουδές ήταν Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, αλλά η Ψυχολογία ήταν πάντα το κρυφό της μεράκι. Εργαζόμενη στον τραπεζικό χώρο 
για περίπου δύο δεκαετίες, πάντα έτρεφε μέσα της το ενδιαφέρον για την ανθρώπινη ύπαρξη και το 
απεριόριστο δυναμικό της. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην προσωποκεντρική συμβουλευτική 
προσέγγιση του Carl Rogers, εκπαιδεύτηκε ως ψυχοθεραπεύτρια ενηλίκων και σήμερα εργάζεται με 
ενήλικες τόσο σε ατομικό όσο κ σε ομαδικό επίπεδο. Μότο της είναι: «To ΕΓΩ ΜΠΟΡΩ που θα πιστέψεις 
εσύ για τον εαυτό σου, είναι πιο ισχυρό από το IQ που θα μετρήσουν οι άλλοι.»   

Μάριος Γκόλιας
Ψυχοθεραπευτής

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νυρεμβέργη Γερμανίας, σπούδασε Νομικά στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με πολυετή εμπειρία στην άσκηση της μάχιμης δικηγορίας.
Η ενασχόληση του κυρίως με υποθέσεις οικογενειακού δικαίου τον οδήγησαν στην αναγνώριση και 
την κατανόηση της αξίας που έχει η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία στις ανθρώπινες σχέσεις και 
στην ψυχική υγεία του ανθρώπου. 
Εκπαιδεύτηκε στην Προσωποκεντρική και Focusing Βιωματική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία και 
αγαπημένο του μότο είναι ότι “ζωή είναι οι σχέσεις που έχουμε!”

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/1/2023

«Οι Επιπτώσεις του αναπτυξιακού τραύματος στο αίσθημα του ανήκειν και στις σχέσεις 
συναισθηματικού δεσμού».
Μαριλού Χατζησκουλή
Φλώρα Κομνηνού

Στο εργαστήριο θα ασχοληθούμε με τις επιπτώσεις του αναπτυξιακού τραύματος στην αίσθηση του 
ανήκειν. Το αναπτυξιακό τραύμα συμβαίνει κατά την περίοδο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος βρίσκεται 
υπό διαμόρφωση, γι’ αυτό και οι επιπτώσεις του είναι βαθιές και πολυεπίπεδες (σωματικές, κοινωνικές, 
ψυχικές). Το παιδί που κακοποιήθηκε και δεν κατάφερε να βρει υποστήριξη και φροντίδα από τον 
γονέα, μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ενήλικα που δεν εμπιστεύεται γιατί έμαθε πως οι σχέσεις 
πληγώνουν. Οι άνθρωποι με ιστορικό κακοποίησης/ παραμέλησης συχνά νιώθουν ξένοι απέναντι 
στους άλλους, μπορεί να γίνουν μοναχικοί ή απορριπτικοί, να δημιουργήσουν επιφανειακές ή 
κακοποιητικές σχέσεις. Το αναπτυξιακό τραύμα είναι σχεσιακό τραύμα. Το συναίσθημα της μοναξιάς 
και η δυσπιστία απέναντι στους άλλους είναι διάχυτη εφόσον τα άτομα αυτά δεν ένιωσαν το αίσθημα 
του ανήκειν και της ασφάλειας στις πρωταρχικές τους σχέσεις.
Στο εργαστήριο θα αναλύσουμε, από τη σκοπιά της νευροβιολογίας, πώς  οι τραυματικές εμπειρίες 
διαμορφώνουν τον τρόπο που το άτομο βλέπει τον εαυτό του και τους άλλους και δημιουργούν μια 
βαθιά αίσθηση πως ο κόσμος είναι εχθρικός. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί μελέτη περίπτωσης προς 
συζήτηση. Θα υπάρξει βιωματική άσκηση μέσα από την οποία οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας θα 
μπορέσουν να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν βαθύτερα τις δυσκολίες που προκύπτουν σε 
πελάτες με αναπτυξιακό τραύμα, οι οποίοι δεν έχουν μπορέσει ή δεν τους έχει επιτραπεί να νιώσουν 
το αίσθημα του ανήκειν και να αναπτύξουν ασφαλείς συναισθηματικούς δεσμούς.

Χατζησκουλή Μαριλού
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας- Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεύτρια

Η Μαριλού Χατζησκουλή είναι απόφοιτος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Πάντειο Παν/μιο). Έχει 
εκπαιδευτεί στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία (ICPS, University of Strathclyde) 
και κατέχει το Ευρωπαϊκό πτυχίο Ψυχοθεραπείας (ECP). Έχει εκπαιδευτεί ως Επόπτρια και είναι 
εκπαιδευόμενη Εκπαιδεύτρια Προσωποκεντρικών Συμβούλων στο Κέντρο “ Ύπαρξη”.  Έχει εκπαιδευτεί 
στην Dyadic Developmental Psychotherapy (μοντέλο Θεραπευτικής παρέμβασης σε παιδιά με 
αναπτυξιακό τραύμα και προβλήματα προσκόλλησης και τις οικογένειές τους).
Εργάζεται ως Προσωποκεντρική Σύμβουλος ενηλίκων  και εφήβων, μέσω ατομικών συνεδριών, 
ομάδων γονέων, ομάδων προσωπικής ανάπτυξης.
Συνεργάζεται με το Κέντρο Ερευνών Ρίζες ΑμΚε, μέσω του οποίου ασκεί συμβουλευτική και 
ψυχοεκπαίδευση θετών και ανάδοχων γονέων και είναι εισηγήτρια επιμορφωτικών σεμιναρίων σε 
θετούς και ανάδοχους γονείς και επαγγελματίες του χώρου παιδικής προστασίας.�Επίσης, έχει 
εκπαιδευτεί σε θέματα αποϊδρυματοποίησης από επιφανείς συνεργάτες του δικτύου Eurochild και 
από ειδικούς διεθνών οργανώσεων (IFCO, FICE, Hope and Homes κλπ.)
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Φλώρα Κομνηνού
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας- Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Η Φλώρα Κομνηνού είναι απόφοιτος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Πάντειο Παν/μιο). Έχει εκπαιδευτεί 
ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας  και ως Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια (υπό πιστοποίηση) στο EICP (τέως 
Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων). Είναι Πιστοποιημένη CBT Practitioner.  Συνεχίζει την εκπαίδευσή της στην 
Τραυματολογία και Θεραπεία του Τραύματος (Ego States). 
Εργάζεται ως Συνθετική Σύμβουλος ενηλίκων και εφήβων μέσω ατομικών συνεδριών. 
Έχει κάνει πρακτική εξάσκηση Συμβουλευτικής και Στήριξης Προσφύγων στην Δανία (Τμήμα 
προσφύγων Integrationafdeling Frederikshavn Kommune).

«Η Ανάγκη του ‘Ανήκειν’ σε μία Focusing Διαδικασία Αναζήτησης της Υπόρρητης Υφής 
του.»
Καραλή Άννα

Σε αυτό το, κατ’ εξοχήν, βιωματικό εργαστήρι θα ξεκινήσουμε με μία Focusing διαδικασία 
‘Δημιουργίας ελεύθερου εσωτερικού χώρου’ (Πρώτο βήμα της Διαδικασίας Εστίασης), μεταφέροντες 
την προσοχή μας στην σωματικά βιωμένη αίσθηση, του εδώ & τώρα, μετά την αναφορά του θέματος 
της Διημερίδας, Στην συνέχεια η διαδικασία αυτή ελπίζεται να ξεδιπλώσει πλούσιες βιωματικές 
στιγμές, μέσα από τις οποίες ενδέχεται να  συμβολοποιηθούν καινούργιες/φρέσκιες μορφοποιήσεις 
της έννοιας του ‘ανήκειν’. Τέλος, σε μία ήδη – ελπίζουμε - ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, θα 
προχωρήσουμε στο κλείσιμο του εργαστηρίου, ακολουθώντας μία βιωματική διαδικασία αποδοχής 
(Τελευταίο βήμα της Διαδικασίας Εστίασης).

Άννα Καραλή
Ψυχοθεραπεύτρια

Άννα Καραλή, Σπουδές Ψυχολογίας (B.A.),  Pg.Dip., ECP, Ψυχοθεραπεύτρια, Επόπτρια, Εκπαιδεύτρια στην 
Focusing Βιωματική Προσωποκεντρική Προσέγγιση. Συν-ιδρύτρια και συν-διευθύντρια του Ελληνικού 
Κέντρου Focusing, το οποίο εισήγαγε και καθιέρωσε στην Ελλάδα (2001) την βιωματική μέθοδο του 
Focusing, καθώς και το πρώτο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Συμβούλων και 
Ψυχοθεραπευτών στην Focusing Βιωματική Θεραπεία (FOT). Πιστοποιημένη εκπρόσωπος χώρας για 
το Διεθνές Ινστιτούτο Focusing, Νέας Υόρκης - TIFI (2002). Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής 
Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Εταιρίας (ΕΠΒΕ) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Focusing (ΕFA).

«Αισθητική τού Ανήκειν καί τού...«μού Ανήκει»
Γιώργος Δίπλας
Σταμάτης Σβορώνος

Πυλώνας της ανθρωπιστικής ψυχολογίας και πρακτικής είναι η σχέση μας με τους άλλους. Η σχέση 
αυτή, για να διατηρείται σε υγιή επίπεδα, συνεπάγεται μια στάση που συμπεριλαμβάνει έννοιες και 
αξίες όπως ισοτιμία, αλληλεγγύη, συμπόνια, ανάληψη προσωπικής ευθύνης και φροντίδα για τους 
άλλους ακόμη και σε περίπτωση διαφωνίας.
Όταν κάποιος αναφέρεται στην «ανάγκη του ανήκειν» εννοεί κυρίως το ανθρώπινο περιβάλλον· 
χρειάζεται να ανήκει σε διάφορες ομάδες του είδους του. Δεν χωράει αμφισβήτηση αυτού του 
αιτήματος, ούτε ως ανάγκη ούτε ως δικαίωμα.
Ωστόσο, το περιβάλλον δεν αποτελείται μόνο από άτομα του είδους μας: στη φύση υπάρχουν 
αναρίθμητα άλλα έμβια και μη είδη. Δυστυχώς, ακόμη και μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι 
συμπεριφερόμαστε προς αυτά με όρους «μου ανήκει», βασιζόμενοι στην απαρχαιωμένη αντίληψη ότι 
«ο άνθρωπος είναι μέτρο των πάντων», παρά τις αποδεδειγμένα πλέον ολέθριες συνέπειες πού ήδη 
απειλούν και τη δική μας ύπαρξη.
«Το μέτρο του πολιτισμού μιας κοινωνίας είναι ο τρόπος που τα μέλη της συμπεριφέρονται στους πιο 
αδύναμους». 
Ξεκινώντας από την πεποίθηση πως δεν μας ανήκει τίποτα, αντιθέτως εμείς ανήκουμε στο περιβάλλον 
που ζούμε, θέλουμε να εξετάσουμε τα οφέλη και το τίμημα κάθε μιας από τις παραπάνω στάσεις, 
ειδικά σε μια χρονική περίοδο που δίνει στο ζήτημα ιδιαίτερα επίκαιρη σημασία, ψυχολογική, 
κοινωνική, οικονομική, υπαρξιακή. 
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Γιώργος Δίπλας
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

1987-1991 εκπαίδευση Gestalt, Aθήνα
1993-1996 εκπαίδευση Προσωποκεντρική, PGD in PCA Strathclyde Un.
Eκπαιδευτής (Gestalt Foundation), Θεραπευτής, Επόπτης Gestalt
ροσωποκεντρικής και Βιωματικής Εταιρίας (ΕΠΒΕ) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Focusing (ΕFA).

Σταμάτης Σβορώνος
Κτηνίατρος, Life Coach

1980-1986 Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
2016-2017 TRIPLE CERTIFICATE in COACHING,Αθήνα ICPS
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις σχέσεις που αναπτύσσονται όταν ένα ζώο μπαίνει στη ανθρώπινη 
οικογένεια.

«Το Κοινωνικό Αίσθημα Μέσα από το Πρίσμα της Αρχαίας Ελληνικής  Τραγωδίας: ΕΛΕΝΗ 
ΕΥΡΙΠΙΔΗ» 
Φιλίτσα Νικολάου
Μαρία Βαρελά

« Ελένη το όνομά μου[…]
Στου Πρίαμου το γιο δε δίνει εμένα,
παρά το είδωλο, φτιάχνοντάς το 
σαν πλάσμα ζωντανό από τον αιθέρα
κι αυτός θαρρεί πως μ ’έχει- κούφια ιδέα-
ενώ δε μ ‘έχει καν.[…]
…από παντού ακούω κατάρες, 
Προδότρα με λογιάζουνε του αντρός μου
κι  αιτία για να μπλέξουνε σε μέγα                                                                                                                    
πόλεμο οι Έλληνες. Τι να την κάνω
τη ζωή πια;[…]
Αχ! Να σβηνόμουν πάλι σαν εικόνα
κι αντί για την ωραία θωριά μου ετούτη
μεγάλη ασκήμια να ’χα, να ξεχνούσαν 
την τωρινή μου οι Έλληνες τη φήμη
κι ό,τι καλό δικό μου να κρατούσαν,
όπως θυμούνται τώρα το κακό.[…]
Τόσος μόχθος κι αγώνας για έναν ίσκιο;»
Ευριπίδη, Ελένη
Η Ελένη του Ευριπίδη είναι η γυναίκα που δυστυχεί, επειδή νιώθει πως δεν ανήκει ούτε στην πατρίδα 
της, ούτε στην οικογένειά της, ούτε στο σύζυγό της, ούτε στον έρωτα. Έχει αποτύχει σε όλους τους 
ρόλους και το είδωλό της, που φτιάχτηκε εν αγνοία της, την κρατά μακριά από ό,τι αγαπά. Πόση 
ασφάλεια και ευτυχία μας προσφέρει άραγε το αίσθημα ότι ανήκουμε, ότι είμαστε αποδεκτοί και 
πόσα είδωλα είμαστε διατεθειμένοι να φτιάξουμε έχοντας την ψευδαίσθηση ότι αυτά θα μας 
βοηθήσουν να το πετύχουμε;
Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό το βιωματικό εργαστήρι διερευνάται πώς από το ενδοβεβλημένο ψευδές 
φάσμα οδηγούμαστε στο κοινωνικό αίσθημα.

Φιλίτσα Νικολάου
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, εξειδικευμένη στην Αντλεριανή προσέγγιση

Σύμβουλος ψυχικής υγείας με ειδίκευση στην Αντλεριανή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπευτική 
Προσέγγιση. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός από το 1993. Διατελεί μέλος του Δ.Σ. της 
Ελληνικής Εταιρείας Αντλεριανής Ψυχολογίας από τον Απρίλιο του 2019, ως Γεν. Γραμματέας και από το 
Μάρτιο του 2021 στη θέση του Προέδρου. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής.
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Μαρία Βαρελά

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, εξειδικευμένη στην Αντλεριανή προσέγγιση
Σύμβουλος ψυχικής υγείας με  ειδίκευση  στην Αντλεριανή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπευτική 
Προσέγγιση. Κατέχει Bsc Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του ΑΠΘ. Μετεκπαιδευθείσα  στο 
Ψυχόδραμα του Ε.ΚΙ.ΣΥ.Π.( Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Συνθετικής Προσέγγισης) . Εργάζεται Ιδιωτικά 
με ομάδες σε δομές . Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αντλεριανής Ψυχολογίας καθώς και της 
Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής.

«Διερευνώντας το μη ανήκειν»
Κώστας Μαυρακάκης
Γιάννης Αβραμίδης

Διερευνώντας το εύρος και τις διαστάσεις του ανήκειν, στη διάρκεια αυτής της 4ης διημερίδας της 
ΕΠΒΕ, αναπόφευκτα θα βρεθούμε αντιμέτωποι και με το μη ανήκειν. Οι δύο πλευρές του ίδιου 
νομίσματος, αλληλοεπιδρούν και αλληλοσυμπληρώνονται όπως ακριβώς το Γιν και το Γιανγκ. Πόσες 
φορές νιώσαμε ότι είμαστε εκτός κύκλου; Πόσες άραγε φορές, συνειδητά ή ασυνείδητα, ήμασταν 
εμείς ο κύκλος που εξαιρεί; Και πόσες από αυτές τις αποχρώσεις δεν συμβαίνουν ήδη μέσα μας; Άραγε 
πόση μοναξιά μπορούν να κουβαλήσουν τα κομμάτια του εαυτού μας που δεν πολυσυμπαθούμε;
Όπως το ανήκειν, έτσι και το μη ανήκειν εσωκλείει πολλές, αν όχι περισσότερες, ποιότητες και μορφές. 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι μία κοινή προσπάθεια να έρθουμε σε επαφή με όλες αυτές τις 
αποχρώσεις, τόσο τις συνειδητές όσο και τις ασυνείδητες. Στόχος του, να δημιουργήσουμε τις 
συνθήκες του ανήκειν και για όλα όσα δεν ανήκουν. Μέσω σύντομων βιωματικών ασκήσεων 
συγγραφής, ζωγραφικής και Focusing θα προσπαθήσουμε να συναντήσουμε όλα τα λιγότερο 
ειπωμένα/ιδωμένα.

Κώστας Μαυρακάκης
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Ο Κώστας Μαυρακάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Έχοντας τόσο πτυχίο όσο και μεταπτυχιακό στα 
ναυτιλιακά, εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως στέλεχος σε ναυτιλιακή επιχείρηση. Το 2009, ωστόσο, οι 
προσωπικές του αναζητήσεις και ανησυχίες τον οδήγησαν σε ένα νέο μονοπάτι. Έτσι, απέκτησε πτυχίο 
Ψυχολογίας (BSc in Psychology, Open University) και μεταπτυχιακό στην Προσωποκεντρική 
Συμβουλευτική (MSc in Person-Centred Counselling, University of Strathclyde). Κατέχει επίσης πτυχίο 
στις Πολιτισμικές Σπουδές (MA in Cultural and Media Studies, Open University) ενώ έχει εκπαιδευτεί 
και στην Τραυματοθεραπεία με τη μέθοδο EMDR. Εργάζεται ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, 
συντονίζοντας ομάδες προσωπικής ανάπτυξης καθώς και ομάδες που συνδυάζουν τη δημιουργική 
γραφή με τη θεραπευτική διαδικασία. Έχει τέλος συγγράψει μια συλλογή διηγημάτων και δύο 
μυθιστορήματα που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Κέδρος.

Γιάννης Αβραμίδης
Προσωποκεντρικός Σύμβουλος και Επόπτης

Ο Γιάννης Αβραμίδης είναι γεννημένος το Μάρτιο του 1974. Θέλει να βρίσκει νόημα σε αυτά που κάνει, 
και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που μεταπήδησε από το Marketing/Management στη 
Συμβουλευτική. Του αρέσει να δοκιμάζει τα όριά του και αυτή ήταν η αφορμή για να επισκεφθεί τη 
Συστημική, την Προσωποκεντρική και το Focusing. Η Παρέμβαση εκτός από ελκυστική λέξη, αποτελεί 
και σταθμό στη ζωή του μιας και εργάσθηκε εθελοντικά στο ΚΕΘΕΑ για έντεκα χρόνια. Τα τελευταία 
χρόνια ασχολείται με την συμβουλευτική ως Προσωποκεντρικός Σύμβουλος και Επόπτης. Μέρος της 
δουλειάς του είναι και οι ομιλίες σε σχολεία σχετικά με την πρόληψη κατά των ναρκωτικών, τόσο σε 
γονείς όσο και σε παιδιά. Τέλος, από την εποχή της καραντίνας, το ομώνυμο περιοδικό «Εποχή/Epoche 
– Φαινομενολογικές Ψυχοθεραπείες», φιλοξενεί μία σειρά προσωπικών του αφηγήσεων με τίτλο 
«Ανυπότακτες Ιστορίες».
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«Ποιος είσαι εσύ;»
Ευρώπη Παπαδοπούλου

Στην εποχή μετά την πανδημία, τα γεγονότα μοιάζουν να συμβαίνουν αστραπιαία και ασύνδετα παρά 
ποτέ. Ο ξέφρενος/ αδιάλειπτος  ρυθμός που αλληλοδιαδέχονται οι πρωτόγνωρες καταστάσεις η μια 
την άλλη, μας αναγκάζει να ανταποκρινόμαστε ραγδαία σε συνεχώς απρόβλεπτες και μεταβαλλόμενες 
εμπειρίες τις οποίες δεν προλαβαίνουμε να αφομοιώσουμε. Οι συμπεριφορές μας θυμίζουν 
αποπροσανατολισμένες και αγωνιώδεις απόπειρες αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον.
Πρόκειται για διαρκείς συνθήκες στρες, όπου ο συναγερμός επιβίωσης του οργανισμού μας μοιάζει 
να μην σταματάει. Η μόνη λύση να βγούμε από αυτό το χάος φαίνεται να είναι ο ατομικισμός! Οι 
άνθρωποι στέκουμε για άλλη μια φορά τρομαγμένοι και αποκομμένοι από τα ανθρώπινα μας  
συναισθήματα. Αυτά που μας δίνουν την αίσθηση του “ανήκειν” στην ευρύτερη ανθρώπινη κοινότητα 
μέσα από κοινά βιώματα, αγωνίες και ανάγκες. 
Κι όμως, είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο ανθρώπινος ψυχισμός για να διαμορφωθεί και να 
αυτοπροσδιοριστεί χρειάζεται να εμπεριέχεται.
Τι χρειάζεται για να νιώσει ο άνθρωπος ότι εμπεριέχεται; 
Πάντως, όχι ένα αποκλειστικά αμφιλεγόμενο “εδώ και τώρα” και ένα νεφελώδες “μετά”.

Ευρώπη Παπαδοπούλου
Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, Κοινωνιολόγος

Η Ευρώπη Παπαδοπούλου είναι Ψυχολόγος, Κοινωνιολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, ECP Holder 
(European Certificate of Psychotherapy), τακτικό μέλος  των EAP (European Association for Psycho-
therapy),  ΕΑGT (European Association for Gestalt Therapy), HAGT (Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας 
Γκεστάλτ). Το 2012 εκπόνησε εκπαιδευτικού εγχειριδίου «Τεχνικές αντιμετώπισης άγχους στον 
εργασιακό και κοινωνικό χώρο» (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας δια βίου εκπαίδευσης και 
Θρησκευμάτων). Το 2007 ίδρυσε Κέντρου Ψυχοθεραπείας και Επιμόρφωσης «Προσέγγιση Gestalt». 
Σήμερα ιδιωτεύει ως Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια. Συντονίζει ομάδες ψυχοθεραπείας, βιωματικά 
εργαστήρια αυτογνωσίας και ομάδες εποπτείας σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας και 
σε οργανισμούς. Έχει συμμετάσχει σε πανελλήνια συνέδρια καθώς και σε πανευρωπαϊκά και 
παγκόσμια συνέδρια σε  Ευρώπη και Αμερική.

«Η αίσθηση του ανήκειν και η σύγχρονη σχολική τάξη: μια προσωποκεντρική ματιά»
Ειρήνη Μαυρίδου

Το εργαστήριο θα κινηθεί σε 2 μέρη:
Το 1ο μέρος καλύπτει εν συντομία ένα θεωρητικό πλαίσιο. Μέσω brainstorming θα συζητηθεί η 
αίσθηση του ανήκειν και διαφέρειν, θα γίνει μια ιστορική αναφορά και σύνδεση του ανήκειν με την 
μάθηση. Θα εξεταστούν τρόποι ενδυνάμωσης της αίσθησης του ανήκειν μέσα στην τάξη. 
Επίσης εκπαιδευτικές πρακτικές εντός και εκτός τάξης που στοχεύουν: στη δημιουργία κατάλληλου 
κλίματος αποδοχής, στη δημιουργία ομαλών διαπροσωπικών σχέσεων, στην ανάπτυξη διδακτικών, 
παιδαγωγικών διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων και στην ομαδικότητα.
Στο 2ο μέρος μέσω Case Studies, θα  αναλύσουμε, θα επεξεργασθούμε και θα  εξάγουμε 
συμπεράσματα -προτάσεις σύμφωνα με τους στόχους που υπαγορεύονται σύμφωνα με 5 άξονες, που 
θα δοθούν στους συμμετέχοντες. 
Μερικά από τα θέματα που καλύπτουν αυτοί οι άξονες είναι: 
Να δοθεί φωνή στους μαθητές, σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία και την αίσθηση του ανήκειν. 
Να καλυφθεί ένα ολιστικό μοντέλο το οποίο επικεντρώνεται στην συμπερίληψη και την ενεργό 
συμμετοχή όλων των μαθητών. 
Να ενδυναμώσει και να παρακινήσει μαθητές να αναπτύξουν στάσεις και δεξιότητες που χρειάζονται 
για τις σχέσεις τους .
Να βοηθήσει εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία ενός κλίματος όπου οι μαθητές νοιώθουν 
ευπρόσδεκτοι, και αποδεκτοί. 
Να αλλάξει άκαμπτες πρακτικές που οδηγούν στο φόβο του παραμερισμού και της αποξένωσης και να 
τις αντικαταστήσει με πρακτικές που καλλιεργούν την ενδογενή τάση για Αυτοπραγμάτωση.
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Ειρήνη Μαυρίδου

Εκπαιδευτικός, Τριτοετής φοιτήτρια Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής στη σχολή “ΥΠΑΡΞΗ”
Γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1963. Τελείωσε τη Σχολή Νηπιαγωγών στην Αθήνα (1984) και Αγγλική 
Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1989). 
Έχει εργαστεί στα Εκπαιδευτήρια Χατζηκωνσταντή για 5 έτη και από το 1998 μέχρι σήμερα διδάσκει 
στην Λεόντιο Σχολή της Ν. Σμύρνης.
Όλο αυτό το διάστημα παρακολουθεί πλήθος επιμορφώσεων, σεμιναρίων και ημερίδων 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
Παρακολούθησε το από το 2019 και ολοκλήρωσε φέτος το τριετές πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην 
Προσωποκεντρική Συμβουλευτική στο «Ύπαρξη».
Είναι διαζευγμένη με 2 τέκνα.

«Εργαστήριο Στροβιλισμού: Ανήκοντας σε κάτι ευρύτερο;»
Αλέξανδρος Φαρμάκης

Ο εκστατικός στροβιλισμός αποτελεί μια υπερβατική διαλογιστική πρακτική σε κίνηση, που συνομιλεί 
με την παράδοση των περιστρεφόμενων δερβίσηδων του σουφισμού, αλλά και διαφοροποιείται 
αυτής. Στο συγκεκριμένο εργαστήριο θα εστιάσουμε στην θεραπευτική διάσταση του στροβιλισμού. 
Το εργαστήριο δομείται πάνω σε δύο άξονες: της προετοιμασίας για να εισέλθει κανείς στην διάσταση 
του στροβιλισμού (αναπνοές, ενεργητική ακρόαση, εστίαση στο σώμα, δημιουργία χώρου, κ.α)  και την 
ίδια την στροβιλιστική πρακτική, η οποία γίνεται από το κάθε συμμετέχον άτομο στο βαθμό που 
μπορεί. 
Στόχος του εργαστηρίου είναι να διερευνηθεί η διάσταση του ανήκειν πολύπλευρα: τόσο σαν μια 
ενσώματη εμπειρία (τι ανήκει στο σώμα, σε ποιον ανήκει το σώμα), η διάσταση του ανήκειν σε μια 
κοινότητα (και τα εμπόδια στο ανήκειν), αλλά και η διάσταση του ανήκειν σε κάτι ευρύτερο – η 
σύνδεση με κάτι μεγαλύτερο από εμάς. 
Το εργαστήριο χωρίζεται σε τρία μέρη: σύντομη εισαγωγή, προετοιμασία & πρακτική, συζήτηση. Μετά 
την σύντομη πρακτική, η συζήτηση – μοίρασμα που θα ακολουθήσει με τους συμμετέχοντες θα είναι 
σχετικά με την εμπειρία τους αλλά και την πρακτική του στροβιλισμού ως θεραπευτική πρακτική, τα 
altered states of consciousness, αλλά και τα σημεία που τέμνεται με ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις 
που συμπεριλαμβάνουν το σώμα,  και ιδιαίτερα την προσέγγιση του Focusing.

Αλέξανδρος Φαρμάκης
Θεραπευτής, εκπαιδευτής στροβιλισμού

Ο Αλέξανδρος Φαρμάκης είναι θεραπευτής, performer, και εκπαιδευτής στροβιλισμού. Έχει 
εκπαιδευτεί στην Προσωποκεντρική Οικογενειακή Θεραπεία και Θεραπεία Ζεύγους και το Emotionally 
Focused Therapy.  Έχει ολοκληρώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια στην προσέγγιση του Process Work και 
βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης του Diploma in Process Oriented Psychology. Έχει ολοκληρώσει 
τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης στη Focusing Βιωματική θεραπεία και είναι απόφοιτος του ετήσιου 
εκπαιδευτικού προγράμματος του Orlando LGBT+ (βασικές αρχές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας 
για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα).
Είναι επίσης απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης 
στη Φιλοσοφία του Δικαίου. Παράλληλα με τις σπουδές του στη Νομική ασχολήθηκε με το θέατρο 
αλλά και εκπαιδεύτηκε και εργάστηκε για πάνω από μια δεκαετία ως bodyworker. Μαθήτευσε δίπλα 
στο Βίκο Ναχμία στον εκστατικό στροβιλισμό, τον διαλογισμό & το I Ching.  Στο θέατρο έχει εργαστεί 
ως βοηθός σκηνοθέτη και ως performer. Από 2014 παραδίδει εκπαιδευτικά σεμινάρια εκστατικού 
στροβιλισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Είναι συνεργάτης της γραμμής ψυχολογικής στήριξης 11528 – “Δίπλα σου”. 

4ή Διημερίδα Ε.Π.Β.Ε 14-15 Ιανουαρίου 2023
«Η ανάγκη του Ανήκειν»
Σχολή Μωραΐτη ΙΒ (χορηγός φιλοξενίας) Λεωφ. Καποδιστρίου 104, Αθήνα 14235
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