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Τι είναι η συνθετική ψυχοθεραπεία
Η Φιλοσοφία της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας
Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (ΕΑΙP) (www.euroaip.
eu), η συνθετική ψυχοθεραπεία εφαρμόζει, πρωταρχικά, μια ιδιαίτερη πρακτική, με έμφαση στην ενιαία
προσέγγιση των ατόμων. Κατά συνέπεια, το επίκεντρό της βρίσκεται στην κατάλληλη και αποτελεσματική
ανταπόκριση προς το άτομο σε συναισθηματικό, πνευματικό, γνωστικό, συμπεριφοριστικό και σωματικό
επίπεδο. Σκοπός της είναι να διευκολύνει τη σύνθεση, με τρόπο ώστε να μεγιστοποιούνται οι αξίες της
ύπαρξης και της λειτουργικότητας ενός ατόμου σε ενδοψυχικό, διαπροσωπικό και κοινωνικο-πολιτικό
επίπεδο, δίνοντας παράλληλα τη δέουσα προσοχή στα προσωπικά όρια και τους εξωτερικούς περιορισμούς
που ισχύουν για κάθε άτομο.
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι κοινώς αποδεκτό ότι η σύνθεση είναι μια διαδικασία κατά την οποία πρέπει να
δεσμευτούν και οι θεραπευτές. Γι’ αυτό το λόγο, αναγκαία προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη του προσωπικού
συνθετικού μοντέλου κάθε θεραπευτή. Ωστόσο, είναι, επίσης, κοινώς αποδεκτό, ότι πέρα από την προσωπική
ανάπτυξη του θεραπευτή, υπάρχει ανάγκη για μια δέσμευση σχετικά με την επιδίωξη της γνώσης στον τομέα
της ψυχοθεραπείας και των σχετιζομένων πεδίων της. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Εταιρία για τη Συνθετική
Ψυχοθεραπεία (EAIP) ορίζει “Συνθετική” οποιαδήποτε μεθοδολογία και προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία, που
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ή αναπτύσσεται προς έναν εννοιολογικά συνεκτικό, ηθικό, θεωρητικό
συνδυασμό δύο ή περισσότερων συγκεκριμένων προσεγγίσεων ή/και αντιπροσωπεύει το ίδιο το πρότυπο
σύνθεσης. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθετικοί ψυχοθεραπευτές έχουν μια ιδιαίτερη δεοντολογική υποχρέωση
να αναπτύξουν διάλογο με συναδέλφους διαφορετικών προσανατολισμών και να ενημερώνονται διαρκώς
για τις εξελίξεις στο χώρο.
Το κεντρικό δόγμα της συνθετικής ψυχοθεραπείας είναι ότι καμία μεμονωμένη μορφή θεραπείας δεν είναι
τέλεια ή τουλάχιστον επαρκής για όλες τις περιπτώσεις. Η συνθετική ψυχοθεραπεία, κατά συνέπεια, προάγει
την ευελιξία στον τρόπο που προσεγγίζει τα προβλήματα και συνεισφέρει στη διατήρηση ενός επιπέδου
άριστης εξυπηρέτησης πελατών, εποπτείας και εκπαίδευσης. Γι’ αυτό, όταν οι συνθετικοί ψυχοθεραπευτές
σχεδιάζουν διαφορετικές στρατηγικές, τεχνικές και θεωρητικές δομές για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων
καταστάσεων, αυτό δε γίνεται αμεθόδευτα, αλλά με τρόπο που συνδυάζει την κλινική αντίληψη, την
αδιαμφισβήτητη γνώση, την κατανόηση των υπαρχόντων προβλημάτων και τις παρεμβάσεις που αναμένεται
να προκύψουν.
Σε τελική ανάλυση, η συνθετική ψυχοθεραπεία, παρόλο που επιβεβαιώνει τη σημασία της ύπαρξης
ιδιαίτερων προσεγγίσεων ή συνδυασμού προσεγγίσεων των συγκεκριμένων προβλημάτων, θέτει την
υψηλότερη προτεραιότητα στους παράγοντες που είναι κοινοί σε όλες τις ψυχοθεραπείες και ειδικά στη
θεραπευτική σχέση και τις πτυχές της. Όσον αφορά στη θεραπευτική σχέση, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
στη διατήρηση μιας στάσης σεβασμού, ευγένειας, εντιμότητας και ισότητας προς τον πελάτη, με τρόπο
που επιβεβαιώνει την ακεραιότητα και την ανθρωπιά τόσο του εαυτού όσο και του άλλου. Η συνθετική
ψυχοθεραπεία επιβεβαιώνει τη σημασία της δημιουργίας ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, στο οποίο τόσο
η ανάπτυξη όσο και η θεραπεία διεξάγονται σε έναν αντικειμενικό χώρο, ο οποίος συν-δημιουργήθηκε από
τον πελάτη και το θεραπευτή.
EAIP 1997.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της EAIP
Πρόεδρος – Bruno Van den Bosch
Αντιπρόεδρος – Heward Wilkinson
Ταμίας – Kay Conroy
Γραμματέας – Joanna Hewitt Evans
Registrar – Kay Conroy
Training Standards Officer – Oana Maria Popescu

Επιτροπή Μελών:
Heward Wilkinson – Πρόεδρος
Oana Maria Popescu -Πρόεδρος
Πάνος Ασημάκης
Masa Zvelk
Gregor Zvelk
Zofia Milska Wrzosinska
Vesna Hercigonja Novkovic
Milena Karlinska Nehrebeck
Corina Levu
Marine Begashvili
Επιτροπή Δεοντολογίας:

Πάνος Ασημάκης - Πρόεδρος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η οργανωτική επιτροπή
με ευγνωμοσύνη ευχαριστεί
για την υποστήριξη το ΔΣ της EAIP,
το ΔΣ της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος,
τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων,
καθώς και πολλούς άλλους
συμπεριλαμβανομένων:
την κα Γιούλα Πάντου, τον κο Μωυση Σεργιαννη
της Alternative Media, Psychologynow,
την Διάτυπο και την κα Αναστασία Κρανιού,
τους εισηγητές μας και όλους όσους παρακολουθούν
και συμμετέχουν!

Χαιρετισμός από τον Πάνο Ασημάκη
Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Συνθετικής
Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (GAICP)
και της Οργανωτικής Επιτροπής
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι
Με μεγάλη χαρά και τιμή σας καλωσορίζω στο 10ο Συνέδριο της
Ευρωπαϊκής Εταιρίας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (EAIP).
Η θεματική του, «Δημιουργικότητα και Κοινωνική Ευθύνη» αναμένεται να
φέρει στο προσκήνιο, θέματα ζωτικής σημασίας τα οποία προέκυψαν από
την περίοδο της κρίσης καθώς και από την κατάσταση του Covid-19, που
επικράτησε τα τελευταία δύο έτη.
Σας προσκαλούμε να έχετε ενεργή συμμετοχή καθ’ όλη την διάρκεια των
εκδηλώσεων είτε αυτές αφορούν ομιλίες, είτε τις στρογγυλές τράπεζες, είτε
τα βιωματικά εργαστήρια!
Σας ευχαριστούμε ξανά από τα βάθη της καρδιάς μας καθώς τιμάτε την
εκδήλωση με την παρουσία σας ακόμα και εάν αυτή είναι διαδικτυακή!

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΕΨΕ),
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζουμε την διεξαγωγή του 10ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου
Συνθετικής Ψυχοθεραπείας στην χώρα μας.
Η ευρεία συμμετοχή γνωστών συναδέλφων στον χώρο της ψυχοθεραπείας από την
Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας) και από την Ελλάδα σηματοδοτεί και
την επιστημονική βαρύτητα της εκδήλωσης. Η συμμετοχή επίσης των επιστημονικών
εταιριών της ΕΕΨΕ, όσο και άλλων φορέων με αναγνωρισμένη δράση στον χώρο της
ψυχική υγείας αποδεικνύει την σημαντική εμβέλεια των εφαρμογών και δράσεων της
Συνθετικής Ψυχοθεραπείας.
Η συνθετική ψυχοθεραπεία αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τις ευρύτερες διεργασίες
διαλόγου και σύνθεσης που συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη μεταξύ των διαφόρων
προσεγγίσεων και μοντέλων ψυχοθεραπείας και ιδιαίτερα ως προς τις απαιτήσεις και
τους κανόνες άσκησης της σε πολλά και διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια.
Το θέμα του συνεδρίου τονίζει τις πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις της ψυχοθεραπείας
και πως θα μπορούσε να αναδείξει την δημιουργική πλευρά του καθενός μας δια μέσου
της κοινωνικής ευθύνης και της ενεργού συμμετοχής στα «κοινά». Το πλαίσιο της
ψυχοθεραπείας όπως καθορίζεται από την επικέντρωση στην σχέση με τους «άλλους»
και από τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας κατά την άσκησή της μπορεί πιθανώς
να αποτελέσει ένα επιτυχημένο μοντέλο για αυτό που οι προγονοί μας εννοούσαν ως
«ευ ζην».
Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να χαιρετίζω την σημερινή διοργάνωση όχι μόνον γιατί
πραγματοποιείται από ένα ιδρυτικό μέλος της ΕΕΨΕ, αλλά κυρίως γιατί θα δώσει την
ευκαιρία να βρεθώ έστω και διαδικτυακά ανάμεσα σε συναδέλφους και φίλους με
τούς οποίους γνωριζόμαστε χρόνια και με πολλούς από αυτούς όπως ο κος Πάνος
Ασημάκης, ή ψυχή της συνθετικής ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα, εργαζόμαστε από
κοινού για την ευρύτερη αναγνώριση και εδραίωση της ψυχοθεραπείας στην πατρίδα
μας.
Εύχομαι λοιπόν σέ όλους ένα ζωντανό, δραστήριο και δημιουργικό Συνέδριο που θα
διευρύνει τους επιστημονικούς μας ορίζοντες και θα μετουσιώσει την δημιουργικότητά
μας και την κοινωνική μας ευαισθησία και ευθύνη σε επιστημονικούς, πολιτισμικούς
και κοινωνικούς προβληματισμούς και δράσεις .
Σας ευχαριστώ πολύ

Δημήτρης Μοσχονάς
Πρόεδρος ΕΕΨΕ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όλες οι ομιλίες και οι στρογγυλές τράπεζες θα έχουν ταυτόχρονη
μετάφραση και θα βιντεοσκοπούνται προκειμένου να ανέβουν στην
πλατφόρμα μας προς θέαση για τους επόμενους τρεις μήνες.
Λόγω του νέου Ευρωπαϊκού νόμου αναφορικά με τα προσωπικά
δεδομένα (GDPR), δεν επιτρέπεται σε κανέναν η βιντεοσκόπηση
μέρους ή ολόκληρης εκδήλωσης κ.λ.π. μέσω κινηματογράφησης
ή εγγραφής ήχου, καθώς και το υλικό αυτό να διανεμηθεί στο
διαδίκτυο (facebook, κλπ.)
Αυτοί που ενδιαφέρονται για την λήψη του πιστοποιητικού
παρακολούθησης 16 ωρών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Ανάπτυξης (CPD) παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το
info@eaipathens.eu για περισσότερες λεπτομέρειες και
προυποθέσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή

Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021
09.15-09.30

Πανος Ασημάκης
Ερωτήσεις και απαντήσεις

09.30-10.45

Βιωματικά εργαστήρια
Αγραφιώτη Μαγδαληνή
• Η εφαρμογή της ενσυναισθησης στην θεραπεια
Τζαμαλούκα Γεωργία
• Η ευθύνη των γυναικών στην σύγχρονη εποχή
Καραπαναγιώτης Στέφανος
• Η δημιουργικότητα ως ένα εργαλείο στη
θεραπεία τραύματος και πένθους

10.45-11.00

Διάλειμμα / Πάνος Ασημάκης

11.00-11.15

Χαιρετισμός προέδρου EAIP

11.15-12.00

Slavkovic Ivana & Petrovic Vesna,
• Από την μεροληπτική πρακτική σε ένα οραμα κοινωνιας
συμφωνα με τις ανάγκες των ανθρώπων της: ο ρόλος της
ψυχοθεραπείας

12.00-12.10

Διάλειμμα

12.10-12.40

Παρουσίαση Joanna Hewitt Evans:
Vleugels Hilde,
• Ο ψυθιριστής του χάους:
Δημιουργικότητα και σύνθεση

12.40-12.50

Διάλειμμα

12.50-13.20

Kato Joanna,
• Όταν η ψυχοθεραπεία συναντά την κοινωνική ευθύνη

13.20-13.30

Διάλειμμα

13.30-14.00

Wilkinson, Heward,
• Ενδιαφέροντα ερωτήματα για ένα απίθανο επάγγελμα:
Η φιλοσοφία της ψυχοθεραπείας

14.00-14.45

Διάλειμμα- φαγητό

14.45-15.45

Στρογγυλό τραπεζι
Popescu Oana Maria,
Μια νεα ταξινόμιση στους κοινούς παράγοντες στην
ψυχοθεραπεία
Αναγνώστου Γιάννα,
Ο εσω καθρέφτης του εξωτερικού και αντιστρόφως
Levu Corina Elena Antoaneta
Connections against the odds: how to create intimacy in
personal development groups for psychotherapy traineesonline groups during the pandemic

15.45-15.55

Διάλειμμα

15.55-16.55

Neagu Andreea,
Παιγνιοθεραπεία ως ένα δημιουργικό μέσον
στην πρόσβαση του Εαυτού

16.55-17.05

Διάλειμμα

17.05-17.35

Βαλλιανατου Νιονια & Γιάννης Νέστορος,
• Παράλληλη χρήση της νευροβιοαναδρασης και της
συνθετικής ψυχοθεραπείας στην εξέλιξη της εγκεφαλικής
δραστηριότητας

17.35-17.45

Διάλειμμα

17.45-18.15

Viscu L..I., Watkins C. E. jr, Cadariu I. E.
The supervision pyramid as tool in developing
psychotherapy supervisor competencies

18.15-18.25

Διάλειμμα

18.25-19.40

Βιωματικά εργαστήρια
Finley Linda, UK,
• The challenge of relational ethics
Νέστορος Γιάννης
• Η εφαρμογή της συνθετικής ψυχοθεραπείας
στην ελαχιστοποιηση των θετικών και αρνητικών
συμπτωματων στην σχιζοφρένεια
Αναγνώστου Γιάννα & Λεκανίδου Μελίνα
• Αναζητώντας δημιουργικούς τρόπους για την βελτίωση της
ψυχικής ανθεκτικότητας και την επιδρασή της
στην κοινωνική ευθύνη

Γιαννακοπούλου Λένα
• Η ζωτικότητα του ανθρώπου ως πηγή δημιουργικότητας
και αυτοθεραπείας

19.40-19.50

Διάλειμμα

19.50-21.05

Βιωματικά εργαστήρια
Michell Claire, UK
• Working with the dreams integratively
Ελληνική Εταιρεία Αντλεριανής Ψυχολογίας
Νικολάου Φιλίτσα & Σοφρώνη Ντόρα
• Η ανδρική διαμαρτυρία της εφηβικής ηλικίας και η
μετουσιωση της σε κοινωνικό ενδιαφέρον μέσα από το
πρίσμα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας
Γιουρούκου Σοφία
• Τα παραμύθια των ηρώων
Γερμάνη Μαργαρίτα & Παρασκευοπούλου Ιφιγένεια
• Η φωτογραφία ως εργαλείο στην ψυχοθεραπευτική
διαδικασία

Πρόγραμμα

Σαββατο

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
9.45-10.45
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος,
Μοσχονάς Δημήτρης, πρόεδρος ΕΕΨΕ,
Η πιστοποίηση της Ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα
Νίκα Ελένη
Βιωματικοί δρόμοι γνώσης:
Η Εκπαίδευση των Ψυχοθεραπευτών
Σκαλή Θεοδώρα
Πιστοποίηση “Ψυχοθεραπευτής: Ζητήματα Ήθους, Ύφους, 		
Ευθύνης και Φιλοσοφίας
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Enachescu-Hroncova Iva, Enachescu Vladimir A.,
και Συνεργάτες
Η δημιουργικότητα στην συνθετική ψυχοθεραπεία

10.45-11.00

Διάλειμμα

11.00-12.00

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ –
ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Συντονίστρια : Αριστέα Κοντραφούρη.
Λένα Πεπονή : “Γεφυρώνοντας Μεταβάσεις μέσω
δημιουργικής έκφρασης και δράσης στην Δραματοθεραπεία”.
Πόλυ Σταθοπούλου: “Δημιουργικά Αποτυπώματα στο μαγικό
χαλί της Παιγνιοθεραπείας”.
Ολγα Δημοπούλου : “Ψυχοθεραπεία Online: Πλεονεκτήματα
μειονεκτήματα και περιθώρια δημιουργικότητας”.
Αριστέα – Γιαννούλα Φραγκουλίδου :
“Το Ταξίδι μιας τόσης δα Μουντζούρας..”

ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

12.00-12.10

Διάλειμμα

12.10-13.10

Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο
Λατσώνα Κ., Κουνέλη Ε., Παπαδάκης Θ., Τσέγκος Ι.Κ.
Η πολυπαραγοντική προσέγγιση στη θεραπεία παιδιών και 		
εφήβων
Καλλιγιάννης Κ., Τσέγκος Ι.Κ., Καραποστόλη Ν.,
Η αντιμετώπιση τραυματικών εμπειριών
σε μια ανοικτή κοινότητα
Λίβας Δ., Μαρκεζίνης Ε., Κακούρη Α., Τσέγκος Ι.Κ.
Η πολυπαραγοντική προσέγγιση σε βαρειά ασθενείς

ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

13.10-13.20

Διάλειμμα

13.20-14.20

Κέντρο Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας & Ψυχανάλυσης
Συντονιστής Δημήτριος Τσιάκος
- Άγχος θανάτου και δημιουργικότητα
- Επίδραση του ψυχοκοινωνικου περιβάλλοντος στην
ψυχοθεραπεία
- Η αυτοφροντίδα στην ψυχοθεραπεία

ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

14.20-15.20

Διάλειμμα- φαγητό

15.20-16.35

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Hewitt Evans Joanna
• Relational integrative supervision:
meeting the needs of the supervisee
Γιαννακούρου Ζωή
• Τραύμα: πως η ακινησία και η μνήμη του σωματος
το ενεργοποιει
Βουτσινού Τζοβάννα
• Προσεγγίζοντας το πενθος γιορτάζοντας την ζωη

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

16.35-16.45

Διάλειμμα

16.45-18.00

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Wilkinson Heward
Impossible questions for an impossible profession:
the philosophy of psychotherapy
Καλλιφρονάς Μιχάλης
Ενσυνειδητότητα και focusing
Παπατριανταφύλλου Σπύρος
Εξάρτηση και εξαρτήσεις

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

18.00-18.10

Διάλειμμα

18.10-19.25
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Popescu Oana Maria
• Films and cinema as interventions in integrative psychotherapy
Κωνσταντίνου Σταυριανή
• Δημιουργώντας συναντήσεις… με τον εαυτό και τους άλλους
Ασημάκης Πάνος, Παπαιωαννου Ιωάννα &
Stummer Gudrum
• Τραύμα, και δημιουργικότητα στην ψυχοσύνθεση

19.00-19.10

Διάλειμμα

19.10-20.25

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Zvelc Gregor & Zvelc Masa, Σλοβακία
• Relational mindfulness and compassion in integrative 		
psychotherapy
Κολέτση Μάρσα
• Ο κώδικας δεοντολογίας στην ψυχοθεραπεία

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

19.10-19.30

Δουρδούμα Άννα
• Συνοικοδομώντας μια νέα αφήγηση
στη συνθετική θεραπεία ζεύγους

19.30- 20.25

Δουρδούμα Ά., και συνεργάτες
πως η δημιουργικότητα στην θεραπεία εχει επηρεασει την 		
ζωή των ανθρώπων σε εξάρτηση

20.25-20.35

Διαλειμμα
			

20.35-21.05

Συμπεράσματα		

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Μικρά Βιογραφικά

Enachescu, Vladimir,
Enachescu-Hroncova Iva,
Finley, Linda, Ph.D.,

Ph.D., συνθετικός ψυχοθεραπευτής, εκπαιδευτής και επόπτης.
Ph.D., συνθετικός ψυχοθεραπευτής εκπαιδευτής και επόπτης.
είναι σχεσιακή Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια και Επόπτρια 		
με υπαρξιακό προσανατολισμό, και εργάζεται με πελάτες
στο Γιορκ της Βρετανίας. Επίσης διδάσκει ψυχολογία,
συμβουλευτική, και ερευνητική μεθοδολογία στο Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο, και είναι σύμβουλος φοιτητών που κάνουν
διδακτορική έρευνα σε ινστιτούτα όλης της Ευρώπης.
Έχει εκδώσει πολλά έργα της – Βλέπε www.lindafinley.co.uk.
Μόλις κυκλοφόρησε το πιο πρόσφατο βιβλίο της The Therapeutic
Use of Self in Counseling and Psychotherapy, που εκδόθηκε
από την Sage. Από τα άλλα εγχειρίδιά της, δύο είναι ιδιαίτερα
σχετικά με την συνθετική ψυχοθεραπεία: Practical Ethics in
Counseling and Psychotherapy: A Relational Approach (Sage)
και Relational Integrative Psychotherapy (Wiley). Είναι
αρχισυντάκτρια ενός περιοδικού με χορηγό το EAIP, του European
Journal for Qualitative Research in Psychotherapy.

Hewitt Evans Joanna

είναι Σχεσιακή Συνθετική Θεραπεύτρια, Επόπτρια και
Εκπαιδεύτρια με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Εργάζεται με
πελάτες, εποπτευόμενους και ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη.
Είναι επίσης Γραμματέας του EAIP. Για πολλά χρόνια παρείχε ένα
Δίπλωμα Εποπτείας σε συνεργασία με τον εκλιπόντα σύζυγό
της Ken Evans. Από το 2016 συνεργάζεται με την Dr Maša Žvelc
και παρέχουν μαζί ένα Δίπλωμα στην Συνθετική Σχεσιακή
Εποπτεία μαζί με το IPSA στη Σλοβενία.

Kato Joanna,

ψυχολόγος, λογοθεραπεύτρια, γκεσταλτ ψυχοθεραπεύτρια,
επόπτρια και εκπαιδεύτρια, μέλος της European Association
for Gestalt Therapists (EAGT), και υπεύθυνη της
επιτροπής Human Rights & Social Responsibility.
Συνεργάζεται με την ΜΚΟ Βαβελ.

Mitchell Claire,

DPsych, Middlesex University/ Metanoia, BSc (Hons), UKCP, 		
EAIP, EAP, πιστοποιημένη συνθετική και EMDR θεραπεύτρια

Neagu Andreea

Η Andreea Neagu εργάζεται ως κλινική ψυχολόγος, συνθετική
ψυχοθεραπεύτρια, παιγνιοθεραπεύτρια, επόπτρια και
εκπαιδεύτρια. Εργάζεται στην κλινική αξιολόγηση και την
ψυχοθεραπεία οικογενειών, παιδιών, εφήβων, αλλά και
ενηλίκων. Επίσης προσφέρει εκπαίδευση και επίβλεψη
για επαγγελματίες της ψυχικής υγείας που εργάζονται με αυτές
τις κατηγορίες πελατών. Έχει πολλαπλές εθνικές και διεθνείς
εξειδικεύσεις στην παιγνιοθεραπεία, την οικογενειακή θεραπεία,
την δραματοθεραπεία, την ψυχοθεραπεία ενηλίκων και σε
παρεμβάσεις που χαρακτηρίζονται από επίγνωση της

τραυματογενούς ευαισθησίας (trauma-informed). Εργάζεται με
πελάτες, αλλά συνεργάζεται επίσης με διάφορα ιδρύματα
παρέχοντας τις παραπάνω υπηρεσίες. Είναι αφοσιωμένη στην
χρήση τεκμηριωμένων παρεμβάσεων στην κλινική δουλειά της
και περιλαμβάνει το παιχνίδι σε όλες της πλευρές της πρακτικής
της.

Petrović, Vesna Ph.D.,

είναι Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια, και καθηγήτρια Ψυχολογίας
στο Πανεπιστήμιο Union του Βελιγραδίου, όπου έχει διατελέσει
επικεφαλής του Προγράμματος Πτυχίου Masters Ψυχοθεραπείας.
Είναι Ιδρύτρια και Διευθύντρια του Σερβικού Συλλόγου
Συνθετικής Ψυχοθεραπείας, Εταίρος του EUROCPS, διευθύντρια
κέντρου εκπαίδευσης στην Συνθετική Ψυχοθεραπεία στην
Σερβία, εξωτερική εξετάστρια για την εξέταση Διπλώματος
του Gestalt Studio στο Βελιγράδι, και εθνική εκπρόσωπος της
Σερβίας στον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Ψυχοθεραπείας. Έχει
κάνει έρευνες στην ψυχική υγεία, την ψυχολογία του τραύματος,
την συνθετική ψυχοθεραπεία και την συστημική οικογενειακή
ψυχοθεραπεία.

Popescu Oana Maria, 	

Ph.D., μέλος του ΔΣ της European Association for Integrative
Psychotherapy, πρόεδρος The Association of Integrative
Research, Counselling and Psychotherapy, Ρουμανία.

Slavkovic Ivana

είναι ψυχοθεραπεύτρια ψυχοδράματος και εκπαιδεύτρια στο
Ινστιτούτο Ψυχοδράματος στο Βελιγράδι. Είναι γραμματέας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας. Είναι επίσης
επισκέπτρια λέκτορας ψυχοδραματικής ψυχοθεραπείας στο
Πανεπιστήμιο Σίγκμουντ Φρόιντ στην Βιέννη. Πέρα από τη
δουλειά της με το γενικό κοινό τα τελευταία 20 χρόνια η Ivana
κάνει επίσης ψυχοθεραπεία σε πελάτες που έχουν υποστεί
συναισθηματικά και ψυχολογικά τραύματα λόγω ακραίων
κοινωνικών συνθηκών όπως ο πόλεμος, ο βασανισμός, η
προσφυγική εμπειρία, η έμφυλη και η οικογενειακή βία. Μέσα
από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας και το Ινστιτούτο
Ψυχοδράματος η Ivana συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες
για την προώθηση της μεταπολεμικής συμφιλίωσης στα Δυτικά
Βαλκάνια. Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών, μοιράζεται
εμπειρίες και μεταδίδει γνώση, προωθεί την ψυχοθεραπευτική
εκπαίδευση και δραστηριότητες με σκοπό την εδραίωση των
σχετικών δεξιοτήτων ανάμεσα στους ψυχοθεραπευτές αυτής της
περιοχής.

Stummer Gudrun, 	

Ph.D., ψυχοθεραπεύτρια και εκπαιδεύτρια Συναλλακτικής
Ανάλυσης, και τα τελευταία χρόνια είναι οικολόγος ακτιβίστρια για
την κλιματική αλλαγή.

Van den Bosch Bruno,

πρόεδρος European Association for Integrative Psychotherapy,
ιδρυτικός πρόεδρος και συν-ιδρυτής του Εducative
Academy στην Αμβέρσα, Βέλγιο.

Vieugels Hilde 	

είναι συν-ιδρύτρια του Educative Academy στην Αμβέρσα, Βέλγιο
και της προσέγγισης “Conceptual Interaction” μια μορφή
συνθετικής ψυχοθεραπείας.

Wilkinson Heward,

Psych, UKCP Fellow, αντιπρόεδρος ΕΑIP είναι συνθετικός
ψυχοθεραπευτής με έδρα το Scarborough, North Yorkshire.
Η πιο πρόσφατη δημοσιευμένη εργασία του είναι ‘The Muse as
Therapist: A New Poetic Paradigm for
Psychotherapy’ εκδόσεις Karnak.

Zvelc Gregor

Ph.D., κλινικός ψυχολόγος και αναπληρωτής καθηγητής στο
τμήμα ψυχολογίας στην Ljubljana (University of Ljubljana).
Είναι διευθυντής του Institute for Integrative Psychotherapy
and Counselling στην therapy’. Είναι συν-συγγραφέας του
βιβλίου ‘Integrative Psychotherapy: A Mindfulness- and
Compassion-Oriented Approach’ εκδόσεις Routledge.

Žvelc Maša 	

PhD, πιστοποιημένη συνθετική ψυχοθεραπεύτρια και επόπτρια
Επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα ψυχολογίας του University
of Primorska και συν διευθύντρια του Institute for Integrative
Psychotherapy and Counselling, Ljubljana, Σλοβενία.
Είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου ‘Integrative Psychotherapy:
A Mindfulness- and Compassion-Oriented Approach’

Αβράμπου Αγγελική-Μαρία
Αγραφιώτη Μαγδαληνή,

Ψυχολόγος, Επιστημονική Διευθύντρια Λέξις & Σκέψις
MA, AAMFT, ψυχολόγος/ Κλινικό μέλος της Αμερικανικής
Εταιρίας Θεραπείας Οικογενειών και Ζευγαριών, Εισηγήτρια
Σεμιναρίων, συγγραφέας et.al., Μάθηση με το Νου και την
Kαρδιά, εκδόσεις Γρηγόρη

Αναγνώστου Γιάννα,

Ph.D., cand. S. Freud University, MA., ECP, ECIP, εκπαιδεύτρια,
επόπτρια, πρόσφατο κεφάλαιο ‘Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία’ στο
‘Σύγχρονες Ψυχοθεραπείες στην Ελλάδα (ΣΨΕ), Π. Ασημάκης
(Επιμ., εκδότης).

Ασημάκης Πάνος,

Ph.D., ECP, ECIP, PLC, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Συνθετικής
Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας (ΕΕΣΣΨ), τέως πρόεδρος
Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ),
πρώην πρόεδρος Ευρωπαικής Εταιρείας Συνθετικής
Ψυχοθεραπείας και της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής,
ιδρυτής του Athens Synthesis Centre.

Βαλλιανάτου Νιόνια,

νευροψυχολόγος, δρ νευρολογίας και αισθητηρίων
οργάνων, πρώην λέκτορας στο πανεπιστήμιο Κρήτης,
διευθύντρια του εργαστηρίου ‘Ηλεκροφυσιολόγικός Προμηθέας’
στα Σύγχρονα Αμφιάρεια.

Βαρούτης Χάρης,
Βλαχονικολού Μαρία,
Βουτσινού Τζοβάννα,
Γαλανοπούλου Βασιλίνα

σύμβουλος ψυχικής υγείας, συνθετικός ψυχοθεραπευτής

Γερμάνη Μαργαρίτα 	

σύμβουλος ψυχικής υγείας
σύμβουλος ψυχικής υγείας
είναι Ψυχολόγος και απόφοιτη του τριετούς μεταπτυχιακού
προγράμματος «Κλινικής Ψυχολογίας» του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
ΜΑ., ECP, συνθετική ψυχοθεραπεύτρια, cert. Phototherapist
(level 3)

Γιαννακοπούλου Λένα,

PgD., ECP, ECIP, BA, σωματική/συνθετική ψυχοθεραπεύτρια,
εκπαιδεύτρια, επόπτρια, βιβλία: Σχέσεις και Επικοινωνία
στην Οικογένεια, Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Γονέων:
Θεωρία και Πράξη, με τον Σπύρο Παπατριανταφύλλου, εκδόσεις
Ασημάκης

Γιαννακούρου Ζωή,

MSc, BSc., ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, επόπτρια,
εκπαιδεύτρια, συγγραφέας Gestalt με Ζωή, εκδόσεις Ασημάκης

Γιουρούκου Σοφία,

BSc., ECP, ψυχολόγος, συνθετική ψυχοθεραπεύτρια,
μετεκπαίδευση στις εξαρτήσεις και στην ψυχική λειτουργία στο
Αιγινήτειο Νοσοκομείο και στο 18 Ανω, κεφ. Η Συνθετική
Ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα στις ΣΨΕ.

Δημοπούλου Ολγα

είναι ψυχολόγος, παιγνιοθεραπεύτρια, επόπτρια και
εκπαιδευόμενη θεραπεύτρια σύνθετου αναπτυξιακού τραύματος.
Διαθέτει ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψυχοθεραπείας (E.C.P)
και συνεργάζεται με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας &
Δραματοθεραπείας Άθυρμα ως εκπαιδεύτρια. Εργάζεται 			
ως ψυχολόγος από το 2002. Έχει εξειδικευτεί στη χορήγηση
ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ νοημοσύνης και
προσωπικότητας). Το 2006 ίδρυσε στη Λάρισα το Χώρο
Ψυχοθεραπείας μέσα από Παιχνίδι & Παραμύθια, ΑΝΕΜΗ. Είχε
πολυετή συνεργασία με το Κέντρο ημέρας «Το Λιθαράκι» του
παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής Παίδων.
Είναι συντονίστρια της ομάδας θεατρικού παιχνιδιού ατόμων με
αναπηρία του Very special Arts Hellas. Εκπαιδεύεται κλινικά στη
θεραπεία σύνθετου τραύματος του συστήματος Νarm. 			
Σπουδάζει στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα
της Κοινωνικής Θεολογίας και θρησκειολογίας.

Δουρδούμα Αννα,

Ph.D. S. Freud University, MSc, BSc, ECP, ψυχολόγος, συστημική
ψυχοθεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια, επόπτρια, πρόσφατο έργο της
‘‘Βραχεία Συνθετική Θεραπεία Ζεύγους» στο ΣΨΕ.

Καβαλιεράτος Γεράσιμος,
Κακούρη Αθανασία,

ψυχολόγος
ψυχίατρος, ψυχαναλύτρια ομάδας, θεραπεύτρια οικογένειας
στο Ινστιτούτο Ομαδικής Αναλυσης Αθηνών, διευθύντρια του
θεραπευτικού τομέως του Ανοικτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου.

Καλλιγιάννης Κωνσταντίνος,

κοινωνικός ψυχολόγος, ψυχοδραματιστής και
κοινωνικοθεραπευτής στο Ινστιτούτο ψυχοδράματοςΚοινωνικοθεραπείας, και συνεργάτης του Ανοικτού
Ψυχοθεραπευτικου Κέντρου

Καλλιφρονάς Μιχάλης,

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. Συγγραφέας Οι Ρίζες της
Ψυχοθεραπείας, εκδόσεις Ασημάκης

Καραπαναγιώτης Στέφανος, ΒΑ, ΜΑ, ECP, συνθετικός ψυχοθεραπευτής, επόπτης (COSCA) –
εκπαιδευτής, πιστοποιημένος στην θεραπεία Τραύματος &
Πένθους από τον Taking Flight International Corporation.

Κολέτση Μάρσα,

Ph.D., ψυχολόγος, γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεύτρια,
επόπτρια, συν-συγγραφέας Κλινική Αξιολόγιση και
Συμβουλευτική, εκδόσεις Ασημάκης

Κοντραφούρη Αριστέα

είναι αριστούχος της Δραματικής Σχολής «Αρχή» της
Νέλλης Καρρά. Σπούδασε ειδική αγωγή και ειδικεύτηκε στην
παιγνιοθεραπεία και δραματοθεραπεία. Διαθέτει ευρωπαϊκό
πιστοποιητικό ψυχoθεραπείας (Ε.C.P). Διδάσκει στο
ψυχοθεραπευτικό κέντρο δραματοθεραπείας και
παιγνιοθεραπείας Το ΈΡΜΑ. Eίναι Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Επαγγελματικής Ένωσης Παιγνιοθεραπευτών και
Δραματοθεραπευτών. Είναι Ιδρυτικό και διοικητικό μέλος του
χώρου ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης «Το Νήμα»

Κουνέλη Ερση,

ψυχαναλύτρια ομάδας, θεραπεύτρια οικογένειας, συνεργάτιδα του
Ανοικτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου.

Κουρή Aιμιλία,
Κωνσταντινου Σταυριανή,
Λατσώνα Κωνσταντίνα,

ψυχολόγος

Λεκανίδου Μελίνα,

MSc, ECP, ECIP, συνθετική ψυχοθεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια,
επόπτρια

Λίβας Δημήτρης,

ψυχίατρος, ψυχαναλυτής ομάδας στο Ινστιτούτο Ομαδικής
Ανάλυσης Αθηνών, συνεργάτης του Ανοικτού Ψυχοθεραπευτικού
Κέντρου, ιδρυτικός πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας
Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ).

Λομβαρδέας Αναστάσιος,

Ψυχολόγος, MSc στη Ψυχολογία της Υγείας, Nottingham,
UK και εκπαιδευόμενος στο ICPA.

Λούνα Μιχάλης,

είναι τελειόφοιτος (BSc Hons) Ψυχολογίας στο City Unity College
και εκπαιδευόμενος στο ICPA.

Μαντζούνη Ελένη,
Μαραθιανού Βάλια,
Μαρκεζίνης Ευθύμιος,

Ψυχολόγος, εκπαιδευόμενη στο ICPA.

ECP, συνθετική ψυχοθεραπεύτρια
κοινωνική λειτουργός, θεραπεύτρια οικογένειας, μέλος της
εκπαιδευτικής επιτροπής του Ινστιτούτου Θεραπείας Οικογένειας
και συνεργάτιδα του Ανοικτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου.

Ψυχολόγος, εκπαιδευόμενη στο ICPA.
ψυχίατρος, ψυχαναλυτής ομάδας στο Ινστιτούτο Ομαδικής
Ανάλυσης Αθηνών, Συνεργάτης του Ανοικτού Ψυχοθεραπευτικού
Κέντρου.

Μοσχονάς Δημήτρης

Ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής, ψυχαναλυτής ομάδος,
Πρόεδρος ΕΕΨΕ

Μπαλή Χριστίνα,

απόφοιτος Ψυχολόγος, Msc Συμβουλευτική Ψυχολογία,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εκπαιδευόμενη στο ICPA.

Μπεκμανν Kορνηλία,
Μυλωνά Μαρία,
Νέστορος Γιάννης,

σύμβουλος ψυχικής υγείας
ψυχολόγος υγείας, MSc, MBPsS
ψυχίατρος, Ph.D. στην νευροφυσιολογία, ψυχοθεραπευτής,
καθηγητής στο πανεπιστήμιο Κρήτης, επιστημονικός διευθυντής
Σύγχρονα Αμφιάρεια Νικολάου Φιλίτσα, πρόεδρος Ελληνικής
Εταιρείας Αντλεριανής Ψυχολογίας, πτυχιούχος ΙστορίαςΑρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
εκπαιδευτικός, εκπαιδευμένη στην αντλεριανή συμβουλευτική και
ψυχοθεραπεία.

Νίνα Ελένη

Κλινικός ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτρια συστημικής προσέγγισης,
Πρόεδρος πειθαρχικού συμβουλίου ΕΛΕΣΥΘ

Ξηρογιάννη A. 	
Παπαδάκης Θαλής,

Σύμβουλος ψυχικής υγείας

Παπαιωάννου Ιωάννα,

ECP, ECIP, BA., συνθετική ψυχοθεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια,
επόπτρια, διευθύντρια Athens Synthesis Centre, Διαχείριση του
Στρες στο χώρο Εργασίας (συν-επιμέλεια)

Παπακωνσταντίνου Λήδα,
Παπατριανταφύλλου Σπύρος,

Ψυχολόγος και εκπαιδευόμενη στο ICPA.

κλινικός ψυχολόγος, ψυχαναλυτής ομάδας, θεραπευτής
οικογένειας, διευθυντής του Τμήματος Θεραπείας Οικογένειας και
Παιδιού του Ανοικτού Ψυχοθεραπευτικού κέντρου, μέλος της
εκπαιδευτικής επιτροπής του Ινστιτούτου Θεραπείας Οικογένειας
και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων.

Μ.Ed., ΜΑ., ECP, BΑ., σωματικος/ συνθετικός ψυχοθεραπευτής,
εκπαιδευτής, επόπτης, Εξάρτηση και Εξαρτήσεις, και Σχέσεις και
Επικοινωνία στην Οικογένεια, Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
Γονέων: Θεωρία και Πράξη, με την Λένα Γιαννακοπούλου,
κεφ. Η συναλλακτική ανάλυση στο ΣΨΕ

Παρασκευοπούλου Ιφιγένεια 	Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Phototherapist (level 3)
Πεπονή Λ.
Απόφοιτη Αγγλικής Φιλολογίας, καθώς και Κοινωνιολογίας-

Ψυχολογίας, εργάστηκα ως καθηγήτρια στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων εφήβων και ενηλίκων σε διεθνή Κολέγια. Όμως,
το αμείωτο ενδιαφέρον μου για την εσωτερική ισορροπία,
με οδήγησαν να αφοσιωθώ ολοκληρωτικά στην εκπαίδευση
μου ως Δραματοθεραπεύτρια στο Ελληνικό Ινστιτούτο
Δραματοθεραπείας «Το Άθυρμα». Αργότερα, θέλοντας να
εμβαθύνω στην εξέλιξη του παιδικού ψυχισμού, εκπαιδεύτηκα
στην Παιγνιοθεραπεία στο Ινστιτούτο «Το Έρμα».
Εργάζομαι θεραπευτικά από το 2012 σε ψυχιατρικά ψυχοθεραπευτικά κέντρα, καθώς και σε Δραματοθεραπευτικά
προγράμματα ενδυνάμωσης ευπαθών ομάδων του Δήμου
Χολαργού και Παπάγου. Συγχρόνως εργάζομαι στο
Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο μου με ενήλικες- παιδιά, 		

συντονίζοντας ομάδες, ατομικές θεραπείες αυτοεξέλιξης και
συμβουλευτική υποστήριξη γονέων. Έχω λάβει μέρος ως
συντονίστρια σε διεθνή συνέδρια βιωματικής ψυχοθεραπείας
και συμμετέχω στο ΔΣ της Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης
Δραματοθεραπευτών – Παιγνιοθεραπευτών. Είμαι μέλος στο
European Association of Psychotherapy (ΕAP).

Σαββίδου Ειρήνη,

Ψυχολόγος του Παντείου Πανεπιστημίου, Msc Οργανωτική
Ψυχολογία και εκπαιδευόμενη στο ICPA.

Σκαλή Θεοδώρα

Ε.ΔΙ.Π. Ψυχολογίας, MSc, Ph,D. , Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Ψυχοθεραπεύτρια, ECP, GCP

Σταθοπούλου Πόλυ

Συμβουλευτική Ψυχολόγος (MΑ) και Παιγνιοθεραπεύτρια.
Σπούδασε Ψυχολογία στο «Πρόγραμμα Ψυχολογίας» του
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και απέκτησε
μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική στο Brunel University (United
Kingdom). Στη συνέχεια ολοκλήρωσε την εκπαίδευση στην
Παιγνιοθεραπεία στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας
και Δραματοθεραπείας «Το Άθυρμα», όπου τα τελευταία
χρόνια παραμένει ως εξωτερικός συνεργάτης και Εισηγήτρια
Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων. Από το 1996 εργάζεται στο
Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης,
όπου ασχολείται με τη Πρωτογενή Πρόληψη και τη Προαγωγή
της Ψυχικής Υγείας στη σχολική κοινότητα και την ευρύτερη
κοινότητα οργανώνοντας ποικίλες δράσεις και παρεμβάσεις
με όλες τις ηλικιακές και πληθυσμιακές ομάδες του Δήμου.
Παράλληλα δουλεύει ιδιωτικά ως ΨυχοθεραπεύτριαΠαιγνιοθεραπεύτρια συντονίζοντας ατομικές και ομαδικές
συνεδρίες, επαγγελματικές εποπτείες, βιωματικά εργαστήρια
και σεμινάρια. Αποτελεί πλήρες μέλος και μέλος του Δ.Σ. της
Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης Δραματοθεραπευτών και
Παιγνιοθεραπευτών (Π.Ε.Ε.Δ.Π.).

Σωφρόνη Ντόρα,

MSc. στην Ψυχολογία και στην Συμβουλευτική. Έχει εξειδικευτεί
στην Αντλεριανή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπευτική
Προσέγγιση (Α.Τ.Ι.) στην Ελληνική Εταιρεία Αντλεριανής
Ψυχολογίας (ΕΕΑΨ). Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά
προγράμματα ιδρυμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι
μέλος της ΕΕΑΨ από το 2009. Μέλος της Επιστημονικής
Επιτροπής και εκπαιδεύτρια του Προγράμματος Εκπαίδευσης στην
Αντλεριανή Ψυχολογία και Προσέγγιση. Εργάζεται ιδιωτικά με
άτομα, ομάδες και ζευγάρια.

Τζαμαλούκα Γεωργία,

Ph.D., ECP, συνθετική ψυχοθεραπεύτρια, Δίδαξε στο Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο , στην Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
(ΣΕΥΠ) και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στην Σχολή
Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ), οργανωτική συμπεριφορά,
προαγωγή υγείας και ποιότητα ζωής. Κύριοι τομείς έρευνας
είναι οι επικίνδυνες συμπεριφορές υγείας, επικίνδυνη οδήγηση,
ενδοοικογενειακή βία, νεανική παραβατικότητα και στρατηγικές
συμπεριφορών υγείας. Επίσης έχει διδάξει στα μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών από το 2005 έως το 2012. Έλεγχος του στρες και
προαγωγή υγείας και Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία –
Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση

Τριανταφυλλοπούλου Μαρία, ψυχολόγος- ψυχοθεραπεύτρια με εξειδίκευση στη Σύγχρονη
ψυχοθεραπεία, εκπαιδεύτρια στο ICPA κι ομαδική
ψυχοθεραπεύτρια με βάση το μοντέλο του Yalom Institute

Τριγλικιανού Πόλυ,
Τσέγκος Κ. Ιωάννης,

σύμβουλος ψυχικής υγείας

Τσιάκος Δημήτριος,

Ψυχολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής του ICPA &
Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου Νοτίων Προαστίων

Φραγκουλίδου Γιαννούλα,

γεννήθηκε  στην Αθήνα και μεγάλωσε στον Πειραιά.
Σπούδασε στο τμήμα Κοινωνικής  Εργασίας  του Α.ΤΕΙ Αθήνας
ως Κοινωνική Λειτουργός  και στη συνέχεια μετεκπαιδεύτηκε στο
Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας & Δραματοθεραπείας
«Το Άθυρμα» ως Δραματοθεραπεύτρια. Έχει παρακολουθήσει
και συμμετάσχει σε αρκετά σεμινάρια και συνέδρια, σε Ελλάδα
και εξωτερικό,  που αφορούν την ψυχική υγεία και τα τελευταία
15 χρόνια συνεργάζεται  με Δημοτικούς Φορείς και Κέντρα
Ειδικών Θεραπειών. Έχει αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία
με διαφορετικούς πληθυσμούς όπως ψυχικά ασθενείς,
ηλικιωμένα μοναχικά άτομα, άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά,
εφήβους και γονείς ενώ το τελευταίο διάστημα εκπαιδεύεται
στη θεραπεία ζεύγους. Το 2017 έγραψε το παραμύθι «Το ταξίδι
μιας, τόσης δα, μουντζούρας» το οποίο κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις Κοντύλι. Είναι ενεργό μέλος και αντιπρόεδρος της
Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης Δραματοθεραπευτών
Παιγνιοθεραπευτών (ΠΕΕΔΠ) και  μέλος της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης Ψυχοθεραπευτών EAP (European Association for
Psychotherapy). Σήμερα, εργάζεται στον Δήμο του Πειραιά και
συνεργάζεται  με τα θεραπευτικά κέντρα  «Έλλογον» και «Μυθία».

Χατζηχρήστου Στέλλα,

MSc, Ψυχολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του ICPA.
Ειδικεύεται στο Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο ψυχοθεραπείας & 		
στη διασυνδετική ψυχιατρική.

Χοτζόγλου Κατερίνα

Σχεσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια - ΜΑ Κλινικής Ψυχολογίας
-MSc Παιδοψυχολογίας - Συντονίστρια Σχολών Γονέων

ψυχίατρος, ψυχαναλυτής ομάδας, διευθυντής του εκπαιδευτικού
– ερευνητικού τομέα του Ανοικτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου,
του Ινστιτούτου Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών και της εκδοτικής
σειράς «Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία».

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Το περιεχόμενο των περιλήψεων είναι υπο την ευθύνη των συγγραφέων τους
Έχουν συμπεριληφθεί όσες εστάλησαν εντός της προθεσμίας
Ακολουθούν αλφαβητική σειρά του πρώτου συγγραφέα

Finlay Linda
Η πρόκληση της σχεσιακής δεοντολογίας
Η ηθική δεν είναι απλώς ένα σύνολο από αόριστες φιλοσοφικές αρχές απομακρυσμένες από την
πραγματικότητα, που αποτυπώνονται στους επαγγελματικούς δεοντολογικούς κώδικες. Η ηθική μας
περιβάλλει, και εμπεριέχεται αναπόσπαστα στις προσωπικές και επαγγελματικές αξίες που διαμορφώνουν
τη δουλειά μας και της δίνουν νόημα.
Η «σχεσιακή ηθική» βλέπει την ηθική από την άποψη των σχέσεων και όχι ως μια σειρά εντολών. Το
τι είναι προς συμφέρον του πελάτη και τι είναι επικίνδυνο για αυτόν εξαρτάται από τα νοήματα της
κατάστασης. Ένας θεραπευτής που κάνει πολλές ερωτήσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι παρεμβατικός ή
ότι δείχνει γνήσιο ενδιαφέρον. Αν ο θεραπευτής παρακινεί τον πελάτη να ασχοληθεί περισσότερο με την
αυτοφροντίδα, μπορεί να θωρηθεί ότι νοιάζεται γι’ αυτόν ή ότι τον επικρίνει. Η ύπαρξη χρονικού ορίου
μπορεί να δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας ή να θεωρηθεί σκληρή και εχθρική. Μια θεραπευτική πρόκληση
προς τον πελάτη μπορεί να είναι προς το συμφέρον του και ταυτόχρονα να τον κάνει να νιώθει άβολα. Ένας
πελάτης μπορεί να εμπνευστεί από αυτή, ένας άλλος να αισθανθεί ότι απειλείται. Η χαώδης πολυπλοκότητα
και η αβεβαιότητα της κλινικής πρακτικής δεν επιδέχεται εύκολες απαντήσεις. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες
ηθικές συνταγές. Αν προσθέσουμε και τα συναισθηματικά πλήγματα των παλαιών τραυμάτων του πελάτη
και τα σκαμπανεβάσματα των απαιτήσεων της θεραπευτικής διαδικασίας, η σχεσιακή ηθική είναι πάντα
δύσκολη στην διαχείρισή της.
Σε αυτό το εργαστήριο θα διερευνήσουμε τα δύσκολα σχεσιακά ηθικά θέματα που συνδέονται με κάθε
στιγμή της πρακτικής μας. Εξετάζοντας (με ευαισθησία και σεβασμό) τα διλήμματα που αντιμετωπίζουμε
συστηματικά, θα συζητήσουμε πώς μπορούμε να παντρέψουμε την επαγγελματική δεοντολογία με τις
δικές μας αξίες και σχεσιακές ανησυχίες. Θα τοποθετήσουμε σε πρώτο πλάνο τον ρόλο που παίζει η
δημιουργικότητα και η κοινωνική ευθύνη – τα θέματα του συνεδρίου – μέσα στα πλαίσια της ηθικής.
Mitchell Claire
Το αόρατο χάρισμα - Συνθετική θεραπεία με όνειρα
Στη διάρκεια του διδακτορικού μου «προσκυνήματος» συνάντησα πολλούς θεραπευτές με έντονη ονειρική
ζωή, οι οποίοι, αν και ένιωθαν δέος με τις προσωπικές φαινομενολογικές εμπειρίες τους, δεν είχαν την
απαραίτητη σιγουριά για να δουλέψουν με τον ονειρικό κόσμο των πελατών τους. Αντιλήφθηκα πόσο
φοβούνταν να χρησιμοποιήσουν αυτό το ασυνείδητο, προσωπικό και αόρατο χάρισμα, και αποφάσισα να
μοιραστώ μερικά από αυτά που έμαθα στο δικό μου ταξίδι.
Από τα μέσα έως το τέλος του 20ου αιώνα υπήρχε πληθώρα αναγωγικών νευροεπιστημονικών εξηγήσεων
για την λειτουργία των ονείρων. Αυτή την περίοδο, οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα όνειρα ήταν τυχαίες
εμπειρίες επεξεργασίας, και οι θεωρίες υποστήριζαν ότι τα φαινόμενα αυτά ήταν χρήσιμα από εξελικτική
άποψη ή για την δημιουργία κοινωνικών δεσμών ή για την προσομοίωση απειλών. Πιστεύεται ότι αυτές οι
θεωρίες οδήγησαν σε έναν περιορισμό της εξερεύνησης των ονείρων στην ψυχοθεραπεία. Πιο πρόσφατα,
μετά την ανακάλυψη του ύπνου Ταχέων Οφθαλμικών Κινήσεων και τις πιο πρόσφατες νευροεπιστημονικές
μελέτες εγκεφάλων με τραυματικές βλάβες, γνωρίζουμε πλέον πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει ο κόσμος
των ονείρων μας στην συναισθηματική και μνημονική μας παγίωση. Αυτό προκάλεσε μια αναβίωση του
ενδιαφέροντος για την θεραπευτική χρήση των ονείρων. Πρόσφατες νευροεπιστημονικές μελέτες μας
πληροφορούν ότι ονειρευόμαστε μεταφορικά, πράγμα που μας απομακρύνει από τα πολύπλοκα συστήματα
ερμηνείας των ονείρων που στηρίζονται στην κωδικοποίηση και τα αρχέτυπα. Επομένως η ψυχοθεραπευτική
δουλειά με τα όνειρα μπορεί να είναι πολύ πιο προσιτή και ξεκάθαρη από όσο υποστήριζαν ο Γιουνγκ και
ο Φρόιντ.

Σήμερα πλέον οι μελέτες έχουν δείξει τον ρόλο που παίζουν τα όνειρα στην κατανόηση της ψυχικής μας
υγείας.
Οι ασθενείς με κατάθλιψη έχουν περισσότερους εφιάλτες, οι ασθενείς με διαταραχές προσωπικότητας
βλέπουν περισσότερα αρνητικά όνειρα, και οι αλλαγές του περιεχομένου των ονείρων μπορεί να αποτελούν
δείκτες ψυχολογικής προόδου στην ψυχοθεραπεία. Έχει αποδειχθεί πως όταν μοιραζόμαστε τα όνειρά μας
μπορούμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας και να μειώσουμε το συναισθηματικό στρες.
Κάτι πιο σημαντικό είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο συνδεόμαστε με τους κύριους φροντιστές μας μπορεί
να επηρεάσει τον τρόπο που θυμόμαστε τα όνειρά μας. Τα άτομα με ανασφαλή σύνδεση όχι μόνο είναι
πιθανότερο να αφηγηθούν ένα όνειρο, αλλά επιπλέον περιγράφουν τα όνειρά τους με πιο έντονες εικόνες,
πράγμα που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να διεξάγονται σοβαρές διεργασίες επίλυσης της προσκόλλησης
στα όνειρά μας. Επίσης γνωρίζουμε τώρα ότι η ενσυναίσθηση ανάμεσα σε άτομα μπορεί να ενισχυθεί με
την αφήγηση ενός ονείρου. Προσπαθούμε λοιπόν να μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες για βελτίωση των
σχέσεών μας κατά την ψυχοθεραπεία;
Αυτό το εργαστήριο έχει σκοπό να διευρύνει την επίγνωση των συμμετεχόντων για το τι μπορούμε να
μάθουμε μέσα από την διερεύνηση των ονείρων και να τους ωθήσει να εξετάσουν νέους δημιουργικούς
τρόπους επεξεργασίας τους. Θα αρχίσω με μια ιστορία των ονείρων, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται
παραδοσιακά, καθώς και με μερικές νέες πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει μέσα από την έρευνά
μου. Θα ήθελα να στηρίξω το εργαστήριο σε μια πρακτική εξερεύνηση σημαντικών ονειρικών εμπειριών
ή ονειρικών σειρών ενός συμμετέχοντος, τον οποίο θα καλέσω να επεξεργαστεί τις ενσωματωμένες
μεταφορές και τους προσωπικούς συνειρμούς του ιστορικού περιεχομένου του ονείρου του, καθώς και
των βιωμάτων του κατά το διάστημα που είδε το όνειρο.
Neagu Andreea
Η Παιγνιοθεραπεία ως Δημιουργικό Μέσο Πρόσβασης στον Εαυτό
Η Συνθετική Παιγνιοθεραπεία είναι μια αναπτυξιακά κατάλληλη και τεκμηριωμένη προσέγγιση που
χρησιμοποιεί το παιχνίδι και τις θεραπευτικές ικανότητές του για να βοηθήσει τους πελάτες να αποτρέψουν
ή να επιλύσουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, και διευκολύνει την προσωπική ανάπτυξη και αλλαγή. Μερικές
από τις θεραπευτικές ικανότητες του παιχνιδιού συνδέονται με την διευκόλυνση της επικοινωνίας και
της συναισθηματικής έκφρασης, πράγμα που βοηθά τις κοινωνικές σχέσεις, αλλά επίσης συντηρεί τα
προτερήματά μας και την ανάπτυξή τους. Και ένα από αυτά τα προτερήματα σχετίζεται με την διευκόλυνση
της δημιουργικότητας και της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες που χρειάζονται τα παιδιά
και οι έφηβοι για να ξεπεράσουν τις καθημερινές προκλήσεις της μάθησης και της προσαρμογής σε νέα
περιβάλλοντα, αλλά είναι επίσης ουσιώδεις για τον αναπτυσσόμενο Εαυτό.
Στη διάρκεια του πειραματικού εργαστηρίου που σας καλώ να κάνουμε μαζί μπορούμε να πειραματιστούμε
στην ανάπτυξη αυτών των προτερημάτων με τη βοήθεια των πολλών μέσων που μας προσφέρει η
θεραπεία: κατευθυντικό ή μη κατευθυντικό παιχνίδι, αισθητηριοσωματικό παιχνίδι, προβολικό παιχνίδι ή
παιχνίδι ρόλων, και πολλά άλλα μέσα που χρησιμοποιούμε συνήθως στην παιγνιοθεραπεία.
Slavkovic Ivana
Από τις Πρακτικές των Διακρίσεων στο Όραμα μιας Κοινωνίας Οργανωμένης με Βάση τις
Ανάγκες των Ανθρώπων: Ο Ρόλος της Ψυχοθεραπείας
Η ψυχοθεραπεία, από την αρχή της, ασχολείται με το θέμα της ουδετερότητας του ψυχοθεραπευτή. Μετά
την εμφάνιση των ανθρωπιστικών προσεγγίσεων στην ψυχοθεραπεία, έγινε αντιληπτό ότι η απόλυτη
ουδετερότητα του ψυχοθεραπευτή δεν είναι ούτε εφικτή ούτε θεραπευτική. Έτσι πλέον υπάρχει ένα ορισμένο
επίπεδο διαφάνειας του ψυχοθεραπευτή στις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά
ερωτήματα σε σχέση με τον βαθμό στον οποίο οι ψυχοθεραπευτές πρέπει ή δεν πρέπει – τόσο στα πλαίσια
της ψυχοθεραπείας όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον – να εκφράζουν τις πολιτικές, πολιτισμικές
και άλλες στάσεις τους που απορρέουν από το δικό τους ιστορικό και της προσωπικές τους εμπειρίες. Αυτή
η παρουσίαση θα θέσει τα ακόλουθα ερωτήματα: Ποια είναι η σπουδαιότητα της κοινωνικής και πολιτικής
επίγνωσης των ψυχοθεραπευτών; Σε ποιο βαθμό είναι οι ψυχοθεραπευτές δεκτικοί στο κοινωνικο-

πολιτισμικό πλαίσιο και τρόπο ζωής των πελατών τους και πώς αντιμετωπίζουν τις αντι-μεταβιβαστικές
αντιδράσεις σε αυτά τα στοιχεία; Σε ποιο βαθμό έχουν οι ψυχοθεραπευτές επίγνωση της σχέσης τους
με την κυρίαρχη ιδεολογία και την δυνητική συμμόρφωσή τους με αυτή; Ποιες είναι οι κοινωνικές και
πολιτικές ρίζες των θεωριών μας; Είναι, και με ποιους τρόπους, οι κύριες ψυχοθεραπευτικές θεωρίες
ευρωκεντρικές, κανονιστικές, νεοφιλελεύθερες, αριστεριστικές, κλπ.; Θέτοντας τα παραπάνω ερωτήματα
αποσκοπούμε να καθορίσουμε την πλατφόρμα για την διεξαγωγή μιας άκρως απαραίτητης συζήτησης σε
σχέση με την κοινωνική ευθύνη των ψυχοθεραπευτών σε θέματα όπως η κοινωνική πολιτική, η οικοψυχολογία, η ισότιμη εκπροσώπηση φύλων, η οικογενειακή ποικιλομορφία, η φυλή και η κουλτούρα, οι
διακρίσεις, η βία και όλες οι μορφές παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Viscu L.I.,
Η Εποπτική Πυραμίδα ως Εργαλείο για την Ανάπτυξη Εποπτικών Ψυχοθεραπευτικών
Δεξιοτήτων
Η θεμελιώδης ιδέα είναι ότι η εποπτεία απαιτεί την ενεργή συμμετοχή τόσο του εποπτευόμενου όσο και
του επόπτη. Στη συνέχεια συζητάμε την Εποπτική Πυραμίδα, ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που προτάθηκε
αρχικά από τους Watkins, Callahan και Viscu (2020) για χρήση στην εκπαίδευση εποπτών. Αφού κάθε
εποπτική συνεδρία έχει κυκλική δομή, η Εποπτική Πυραμίδα έχει σκοπό να τονίσει και να επεξηγήσει αυτή
την απλή επαναληπτική διαδικασία. Η εποπτεία, ανεξάρτητα από τον εποπτικό προσανατολισμό, δίνει
έμφαση στις μαθησιακές ανάγκες του εποπτευόμενου, τον προσδιορισμό των μαθησιακών προβλημάτων,
και την επίλυση ή την βελτίωσή τους. Μια ατομική ή ομαδική εποπτική διαδικασία θέτει πολλά ερωτήματα
για τους εποπτευόμενους και τον επόπτη. Η εποπτεία είναι μια διαδικασία που συντίθεται από όλους τους
συμμετέχοντες και έχει πλήθος δυνητικά οφέλη για όλους. Προτείνουμε ότι η Εποπτική Πυραμίδα, ένα
εποικοδομητικό εποπτικό εργαλείο, μπορεί να συντελέσει στην υλοποίηση αυτών των οφελών. Προτείνουμε
επίσης ότι τα τέσσερα επίπεδα της Εποπτικής Πυραμίδας – Προσδιορισμός και Διευκρίνιση Συμβάντος/
Θέματος, Διερεύνηση και Επεξεργασία, Πειραματισμός και Παγίωση, Επισκόπηση και Επίλυση – μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το Σχήμα Δεξιοτήτων (Competencies Schema) για να ωθήσει
περαιτέρω την ανάπτυξη του εποπτευόμενου ψυχοθεραπευτή. Ανεξάρτητα από τον ψυχοθεραπευτικό
προσανατολισμό, ο επόπτης και ο ψυχοθεραπευτής χρησιμοποιούν τις ερωτήσεις ως ένα εργαλείο για
την συλλογή πληροφοριών. Οι ερωτήσεις είναι ουσιώδες στοιχείο για την δημιουργία, διατήρηση και
διαχείριση της εποπτικής συμμαχίας και βοηθά στην προώθηση του στοχασμού, της εξερεύνησης και της
λήψης αποφάσεων από τον επόπτη και τον εποπτευόμενο. Κάθε επίπεδο της Εποπτικής Πυραμίδας έχει
ένα καθορισμένο αντικείμενο και στόχο που πρέπει να επιτευχθεί μέσα από αυτές τις ερωτήσεις και τον
διάλογο. Προτείνονται ερωτήσεις για κάθε επίπεδο της Εποπτικής Πυραμίδας, οι οποίες ομαδοποιούνται σε
στρατηγικές. Αυτές οι στρατηγικές βοηθούν στην προώθηση της ανάπτυξης του εποπτευόμενου και στην
«δημιουργία του εσωτερικού επόπτη».
Wilkinson Heward
Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία και το Φιλοσοφικό της Υπόβαθρο
Στο εργαστήριο προσεγγίζουμε το φιλοσοφικό υπόβαθρο της συνθετικής ψυχοθεραπείας. Οι προσαρμοστικές
αλλαγές στην ψυχοθεραπεία συνήθως συνδέονται με την συμπεριφορά, τα συναισθήματα, την αντίληψη,
την φαντασία, τις γνωστικές διεργασίες, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τους βιολογικούς παράγοντες. Η
συνθετική ψυχοθεραπεία χρησιμοποιεί πρωτότυπες μεθόδους εφαρμογής τους.
Η συνθετική ψυχοθεραπεία αναζητά τεχνικές για να επαληθεύσει υποθέσεις συγκρίνοντας δεδομένα από
διαφορετικές πηγές. Για μια πλήρη κατανόηση μέσα στα πλαίσια της ενιαίας επιστήμης, είναι επίσης απαραίτητο
να δούμε το βασικό φιλοσοφικό της υπόβαθρο. Ο Ferdinand Knobloch δεν ρωτά αν οι νοητικές διεργασίες
είναι στην πραγματικότητα σωματικές ή το αντίστροφο. Σε αντίθεση με τις φιλοσοφικές συζητήσεις που
αφορούν τον μονισμό, το δυισμό ή τον πλουραλισμό, ο Knobloch εστιάζει σε μια διαφορετική παραδοχή.
Προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα του κατά πόσο οι υποκειμενικές εκφράσεις για τον εαυτό μπορούν
να είναι δι-ατομικά επαληθεύσιμες.

Η θεωρητική ανάπτυξη της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας άρχισε στην Πράγα το 1940. Η προσέγγιση αυτή
αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στη Δύση, και δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την
έμπνευση και την καθοδήγηση της φιλοσοφίας της επιστήμης της Πράγας, και ιδιαίτερα χωρίς το έργο των
λογικών εμπειριστών, P. Frank και R. Carnap. Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία άρχισε με μια κριτική αξιολόγηση
της ψυχανάλυσης. Ακολούθησε μια μεταστροφή από την νοησιαρχική στην φυσιοκρατική αντίληψη του
συνολικού οργανισμού, και προχώρησε σε μια οπτική συστημάτων, δηλαδή, από ένα μονοπρόσωπο
σύστημα σε ένα σύστημα μικρής ομάδας ως το ελάχιστο απαιτούμενο για την κατανόηση ενός ατόμου.
Ο φαινόμενος κόσμος είναι χώρος όπως αυτός βιώνεται, γίνεται αντιληπτός ή παρουσιάζεται. Ο φαινόμενος
χώρος αλλάζει, για παράδειγμα, στα όνειρα, στις ψυχώσεις, ή από ναρκωτικά. Αδιόρατες αλλαγές συμβαίνουν
επίσης κατά την ψυχοθεραπεία. Η μελέτη του φαινόμενου χώρου του ασθενή, τόσο του εξωτερικού όσο και
του εσωτερικού, έχει σημαντικές πρακτικές συνέπειες.
Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο
Μια Πολυπαραγοντική Προσέγγιση για Ασθενείς με Σοβαρές Διαταραχές
Δημήτρης Λίβας, Ευθύμιος Μαρκεζίνης, Αθανασία Κακούρη, Ιωάννης Κ. Τσέγκος
Αυτή η εργασία περιγράφει τη δομή, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα μιας πρωτότυπης
πολυπαραγοντικής προσέγγισης που εφαρμόζεται στο Τμήμα Ψυχοθεραπείας του Ανοιχτού
Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου, και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα από διαγνωστικές και θεραπευτικές
δραστηριότητες για ενήλικες, οικογένειες, παιδιά και εφήβους. Απευθύνεται σε ασθενείς που εντάσσονται
σε ένα ευρύ φάσμα σοβαρών διαγνωστικών κατηγοριών (ψυχώσεις, διαταραχές προσωπικότητες,
συναισθηματικές διαταραχές). Η εφαρμογή της πολυπαραγοντικής προσέγγισης, που προσαρμόζεται κατά
περίπτωση, συνίσταται σε έναν συνδυασμό Δυαδικής Θεραπείας, Ομαδικής Ανάλυσης, Θεραπευτικής
Κοινότητας, Οικογενειακής Θεραπείας και Φαρμακοθεραπείας.
Τέλος, παρουσιάζονται και συζητούνται τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας σχετικά με την αποτελεσματικότητα
της πολυπαραγοντικής προσέγγισης και των θεραπευτικών πλεονεκτημάτων της τόσο για τους ασθενείς
όσο και για την κοινότητα (organization).
Αντιμετώπιση Τραυματικών Εμπειριών στο Περιβάλλον της Κοινότητας
Κωνσταντίνος Καλλιγιάννης, Νατάσσα Καραποστόλη, Ιωάννης Κ. Τσέγκος
Η κοινοτική θεραπεία χρησιμοποιείται από την δεκαετία του 1950 σε ένα μεγάλο φάσμα από διαφορετικά
περιβάλλοντα για την αγωγή διαφόρων ειδών τραύματος σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.
Οι Θεραπευτικές Κοινότητες του Ανοιχτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε
άτομα που υποφέρουν από τραυματικές εμπειρίες, αλλά σε οποιοδήποτε είδος ψυχιατρικών διαταραχών
(κυρίως ψυχώσεις, σοβαρές διαταραχές προσωπικότητας, κλπ.). Ωστόσο, πολλοί από τους πελάτες
μας έχουν βιώσει τραύματα στο παρελθόν. Θεωρούμε ότι οι ομαδικές δραστηριότητες αποτελούν το
καταλληλότερο περιβάλλον για την αντιμετώπιση τέτοιων εμπειριών, αφού το τραύμα (όπως και κάθε άλλο
περιστατικό) αποτελεί μια ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη και αλλαγή.
Η κλινική προσέγγιση τέτοιων παθήσεων επεξηγείται μέσα από την περιπτωσιολογική μελέτη ενός
νεαρού ενήλικα που είχε υποστεί ψυχικά τραύματα όχι μόνο στο παρελθόν αλλά και κατά την ψυχοθεραπεία
του. Θεωρούμε ότι το δίκτυο ασφάλειας και η ενίσχυση της των σχέσεων εμπιστοσύνης, που αποτελούν
κύρια χαρακτηριστικά του κοινοτικού περιβάλλοντος, είναι κρίσιμοι παράγοντες για την αντιμετώπιση του
τραύματος. Συζητείται επίσης η σημασία της πολυπαραγοντικής προσέγγισης καθώς και της αρμονικής
συνεργασίας ανάμεσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Η Πολυπαραγοντική Προσέγγιση στην Θεραπεία Παιδιών και Εφήβων
Κωνσταντίνα Λατσώνα, Έρση Κουνέλη, Θαλής Ν. Παπαδάκης, Ιωάννης Κ. Τσέγκος
Η μελέτη περιγράφει ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό σχήμα για παιδιά ή εφήβους, το οποίο περιλαμβάνει
την συμμετοχή τόσο του αναγνωρισμένου ασθενή στην ομαδική θεραπεία, όσο και του ζεύγους γονέων σε
συμβουλευτική ομάδα, και, σε μερικές περιπτώσεις, οικογενειακές συνεδρίες.
Έχει παρατηρηθεί ότι το παραπάνω θεραπευτικό σχήμα βοηθά στην αξιοποίηση του υγιούς δυναμικού του
οικογενειακού συστήματος, προς όφελος τόσο του «ασθενή» όσο και των άλλων μελών της οικογένειας.
Αυτή η θεραπευτική προσέγγιση φαίνεται ιδιαίτερα: 1) να ενοποιεί την δομή της οικογένειας όταν αυτή
διασπάται στους ρόλους των «υγιών μελών» (γονείς, αδέλφια) και του «αναγνωρισμένου ασθενή», 2) να
κινητοποιεί το θεραπευτικό δυναμικό της οικογένειας, πράγμα που με τη σειρά του ευνοεί την συμμόρφωση
του ασθενή με την θεραπεία του, και 3) να ενισχύει την ανάπτυξη και εξέλιξη τόσο της οικογένειας στο
σύνολό της όσο και κάθε μέλους της ξεχωριστά, ιδιαίτερα του αναγνωρισμένου ασθενή.
Παρουσιάζεται η περίπτωση ατόμου προεφηβικής ηλικίας με συμπτώματα λειτουργικής πρωτοπαθούς
εγκόπρισης, που υποβλήθηκε σε αγωγή με το ανωτέρω πολυπαραγοντικό θεραπευτικό σχήμα.
Βαλλιανάτου Νιονια & Νεστορος Ιωάννης
Παράλληλη χρήση νευροανάδρασης και συνθετικής ψυχοθεραπείας για την εξέλιξη της
εγκεφαλικής δραστηριότητας.
Η νευροανάδραση αποτελεί μια φυσική, μη επεμβατική μέθοδο εκπαίδευσης της εγκεφαλικής δραστηριότητας
για να λειτουργεί με περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου ο εγκέφαλος να εκδηλώσει όλες
τις δυνατότητές του αλλά και να εξελιχθεί ακόμα περαιτέρω για να εμφανίσει την μέγιστη απόδοση και
επίδοση. Σε συνδυασμό με την Συνθετική Ψυχοθεραπεία η μέθοδος μπορεί με αποτελεσματικότητα να
αντιμετωπίσει τις αγχώδεις διαταραχές, την κατάθλιψη, την διπολική διαταραχή, τις κρίσεις πανικού,
τις μαθησιακές δυσκολίες, τις ψυχώσεις αλλά και τις εκφυλιστικές παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού
Συστήματος, όπως η άνοια και η νόσος του Parkinson. Η ομάδα μας έχει δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα
της μεθόδου, με θετική έκβαση, στην βελτίωση της αθλητικής δραστηριότητας, ενώ στα τελευταία μας
ερευνητικά πρωτόκολλα θέλουμε να εντάξουμε και τη νευρονομική διάσταση της νευροανάδρασης, δηλαδή
την τροποποίηση της παραβατικής και αποκλίνουσας συμπεριφοράς μέσω της νευροανάδρασης και της
συνθετικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης. Η εκπαίδευση του εγκεφάλου μέσω της νευροανάδρασης
δεν αποτελεί μόνο ένα θεραπευτικό εργαλείο, αλλά και μια σημαντική μέθοδο πρόληψης και εξέλιξης της
εγκεφαλικής δραστηριότητας, αφού είναι γνωστό ότι το άγχος μειώνει την επιβίωση των νέων νευρικών
κυττάρων, τα οποία είναι σημαντικά για την ανανέωση του νευρικού συστήματος. Η αυτοεπιδιόρθωση που
είμαστε προγραμματισμένοι να πραγματοποιούμε, μπορεί να είναι περισσότερο επιτυχής όταν ο εγκέφαλος
εκπαιδευτεί να λειτουργεί προς την βέλτιστη κατεύθυνση. Με αυτό τον τρόπο η νευροανάδραση εκπαιδεύει
τον εγκέφαλο να αυτορυθμίζεται και οι ευεργετικές της επιδράσεις να διαρκέσουν σε βάθος χρόνου.
Αποτελεί με αυτό τον τρόπο την πλέον κατάλληλη εκπαίδευση του εγκεφάλου να λειτουργεί οργανωμένα
εκεί που δεν υπάρχει τάξη.
Γερμάνη Μαργαρίτα και Ιφιγένεια Παρασκευοπούλου
Η φωτογραφία ως εργαλείο στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία
Ζούμε στην εποχή της φωτογραφίας και η δύναμή της είναι πολύ μεγάλη. Από το 1978 χρησιμοποιείται ως
τεχνική για την ανάπτυξη, την επικοινωνία, την έκφραση και την θεραπεία των ανθρώπων. Εφαρμόζεται σε
διαφορετικά πλαίσια και σε διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις. Δουλεύουμε με την χρήση φωτογραφιών,
λέξεων, ιστοριών και ερωτήσεων που οδηγούν στην “σύνδεση” μεταξύ του δεξιού και του αριστερού
εγκεφάλου. Το αποτέλεσμα αυτής της ταυτόχρονης διέγερσης των συναισθημάτων μας και της λογικής
σκέψης, μας ανοίγει νέους δρόμους. Οι έννοιες που δίνουμε στις φωτογραφίες είναι το αποτέλεσμα των
προβολών μας. Η τεχνική δεν βρίσκεται στη φωτογραφία, αλλά μεταξύ της διεπαφής της φωτογραφίας και
του θεατή. Είναι η αξία της οπτικής γλώσσας ως θεμέλιο για επικοινωνία με τον εαυτό μας, αλλά και με
άλλους. Ακόμα περισσότερο, σε μία πολύ-πολιτισμική εποχή, η φωτογραφία λειτουργεί και ως μία κοινή
γλώσσα ξεπερνώντας διακρίσεις σε όλα τα επίπεδα, διευκολύνοντας έτσι την επικοινωνία με το θεραπευτή
και όχι μόνο. Η φωτογραφία μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο που διευκολύνει τον θεραπευόμενο να

εκφραστεί, να επικοινωνήσει, να συνειδητοποιήσει, να αλλάξει. Και ως εργαλείο για τον θεραπευτή που
διευκολύνει την θεραπευτική διαδικασία και που μπορεί να εφαρμοστεί ποικιλοτρόπως.
Ως βιωματικό εργαστήριο (μέσω zoom) οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν σε ζευγάρια, με συγκεκριμένες
ερωτήσεις και φωτογραφίες ανακαλύπτοντας πτυχές του εαυτού τους. Το φωτογραφικό υλικό θα δοθεί
από εμάς διαδικτυακά. Θα δουλέψουν στοχευμένα και θα καταλήξουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και
διαπιστώσεις. Με κέφι και δημιουργικότητα θα «ξεκλειδώσουν» τον εαυτό τους και θα δουν νέες οπτικές
γνωρίζοντας έτσι ένα εργαλείο που μπορούν να συνθέσουν δημιουργικά στην δουλειά τους.
Γιαννακοπούλου Λένα
Η ζωτικότητα του ανθρώπου ως πηγή δημιουργικότητας και αυτοθεραπείας
Ζούμε σε έναν κόσμο που το σκέπτεσθαι, η εικόνα του σώματος, τα επιτεύγματα, το φαίνεσθαι είναι
πιο σημαντικά από τις αισθήσεις του σώματος, από την έκφραση των συναισθημάτων, από τις ζεστές
ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι, χάνεται η ζωτικότητα, η ευζωία, η δημιουργικότητα, η χαρά. Η αναπνοή μειώνεται,
καταστέλλεται η δράση και η ευθύνη του καθενός μας σε κάθε έκφανση της ζωής. Σε αυτό το εργαστήρι θα
γινει μια προσπάθεια διερεύνησης του τρόπου που μέσω της ψυχοθεραπείας μπορούμε να αισθανθούμε το
σώμα μας, να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να σχετιστούμε πέρα από τους ρόλους μας.
Γιαννακούρου Ζωή
Τραύμα: πως η ακινησία και η μνήμη του σωματος το ενεργοποιει
Σε αυτήν την παρουσίαση θα μιλήσω για το πώς η ακινησία και η μνήμη της καταγραφής της πάνω και μέσα
στο σώμα του ανθρώπου, λειτουργούν ως λόγος για την ανάδυση και ανάδειξη ψυχικών τραυμάτων.
Θα παρουσιάσω όλα τα στάδια της εμπειρίας στον κύκλο της gestalt και θα εστιάσω στους λόγους που
εμποδίζεται η ροή αυτού όταν μετατοπίζονται ή διαταράσσονται τα όρια επαφής. Θα αναφερθώ δηλαδή
στις δημιουργικές προσαρμογές που ο άνθρωπος επικαλείται για να επιβιώσει ως τον πιο έξυπνο τρόπο
να ‘υπάρχει’ .
Θα εστιάσω στο στάδιο της κινητοποίησης της ενέργειας και τους πιθανούς λόγους που συμβάλουν στην
καθήλωση σε αυτό το σημείο καθώς και στον πλούτο που μπορεί να προκύψει όταν κάποιος αποφασίζει να
εξερευνήσει την ‘ακινησία’ και έτσι να προχωρήσει στα επόμενα στάδια επιστρατεύοντας τρόπους κίνησης.
Σε αυτό το σημείο θα δικαιολογήσω και τον τίτλο της παρουσίασης ‘Η αγάπη η ίδια είναι ακίνητη’ καθώς θα
αναφερθώ στο ότι αγάπη είναι το σύνολο όλων των συναισθημάτων πονετικών και μη και η αντοχή του
ανθρώπου σε αυτά , το ‘μείνε’ της gestalt όταν υπάρχει το άβολο και ο πόνος. Η ακινησία δίνει χώρο στο
να αναδυθούν συναισθήματα.
Πριν την κινητοποίηση της ενέργειας έχουμε την επίγνωση και μετά την κινητοποίηση της ενέργειας έχουμε
την δράση και την επαφή , οπότε θα μιλήσω και για αυτά τα στάδια.
Στην συνέχεια θα αναφερθώ στο πως η θεραπεία διευκολύνει και ξεμπλοκάρει την κίνηση της ενέργειας και
συνδέεται κατά επέκταση με την ‘οικονομία ενέργειας’, συνεπώς με την κοινωνική ευθύνη και τις ενέργειες
αντιμετώπισης κοινωνικών ζητημάτων.
Νέστορος Ιωάννης
Άμεση καταστολή των θετικών και αρνητικών ψυχωσικών συμπτωμάτων στη σχιζοφρένεια
με την εφαρμογή της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας.
Στα Σύγχρονα Αμφιαράεια εφαρμόζεται αποκλειστικά το μοντέλο της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας για την
αντιμετώπιση των θετικών και αρνητικών ψυχωσικών συμπτωμάτων στη σχιζοφρένεια όπως το πρότεινε
ο Ι.Ν. Νέστορος από το 1978 στον Καναδά. Οι θεωρητικές αρχές, αλλά και η θεραπευτική επίδραση του
μοντέλου, έχουν μελετηθεί μέσα από διάφορα ερευνητικά πρωτόκολλα και έχει αποδειχθεί μέσα από μια
σειρά ερευνητικών αποτελεσμάτων η θεραπευτική του ισχύ σε άτομα που εμφανίζουν θετικά και αρνητικά
ψυχωσικά συμπτώματα. Στο συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήριο θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες
μελέτες περιπτώσεων ασθενών με θετικά και αρνητικά ψυχωσικά συμπτώματα, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν
με το μοντέλο της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας, καθώς και τους μηχανισμούς δράσης της συγκεκριμένης

θεραπευτικής προσέγγισης στην άμεση καταστολή των συμπτωμάτων, αλλά και στην πρόληψη για την
επανεμφάνιση αυτών. Παράλληλα θα παρουσιαστούν καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης, όπως ποιήματα και
σχέδια ή ιχνογραφήματα, που δημιουργήθηκαν από άτομα με θετικά ή/και αρνητικά ψυχωσικά συμπτώματα
και με ποιο τρόπο αυτό το πρωτογενές υλικό αποτέλεσε μέρος της θεραπευτικής αντιμετώπισης του ατόμου,
καθώς και με ποια μέθοδο οι συγκεκριμένοι τρόποι έκφρασης διαφοροποιούνται ανάλογα με την εμφάνιση
ή μη των συμπτωμάτων. Σε αντίθεση με άλλα θεωρητικά μοντέλα ψυχοθεραπείας η Συνθετική προσέγγιση,
διαθέτει την ικανότητα της άμεσης τροποποίησης στην εγκεφαλική δραστηριότητα και καταστολής των
ψυχωσικών συμπτωμάτων, αλλά και την διατήρηση της βέλτιστης ψυχικής απόδοσης.
Καραπαναγιώτης Στέφανος
Η δημιουργικότητα ως ένα εργαλείο στη θεραπεία τραύματος και πένθους
Πολλές φορές η θεραπεία της ψυχής χρειάζεται κάτι περισσότερο από το να μιλάς απλά για το τραυματικό
γεγονός, για την απώλεια, για αυτό που σε πονάει…
Ο Καρλ Γκούσταβ Γιουνγκ έλεγε πως η δημιουργικότητα είναι η γλώσσα της ψυχής.
Αν θέλουμε να κατανοήσουμε την ανθρώπινη ψυχή, χρειάζεται να κατανοήσουμε την γλώσσα της η οποία
είναι ασυνείδητη και συμβολική.
Η δημιουργικότητα, όποια μορφή κι αν έχει αυτή: τέχνη, μουσική, κίνηση, χορό, παιχνίδι, οραματισμό κ.α,
αναδύει πληροφορίες από τη μη συνειδητή μνήμη με τρόπο άμεσο και βαθύ αλλά ταυτόχρονα ασφαλή.
Επιπλέον λειτουργεί σαν μία μορφή κάθαρσης οδηγώντας τον/την θεραπεύομενο/νη σε επανορθωτικές
εμπειρίες βαθιά θεραπευτικές.
Κέντρο Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας και Ψυχανάλυσης
Συντονιστής Τσιάκος Δημήτριος
Άγχος Θανάτου και Δημιουργικότητα
Ο φόβος της απώλειας, συμβολικός ή κυριολεκτικός, δημιουργείται ως αποτέλεσμα ξαφνικών
τραυματικών συμβάντων στα οποία υπάρχει πάντα μια αίσθηση μειωμένου ελέγχου. Σήμερα, το
άγχος θανάτου γίνεται μέρος της καθημερινής ζωής και εισβάλει στην θεραπεία είτε άμεσα, μέσα
από πραγματικές απώλειες, είτε έμμεσα, μέσα από την συχνή εμφάνιση φόβων, εμμονών και άλλων
ψυχοσωματικών συμπτωμάτων. Η σύγχρονη αντίληψη της νόησης κυριαρχείται από την θεωρία
της «αυτο-πολλαπλότητας», σύμφωνα με την οποία ορισμένες πλευρές του εαυτού κυριαρχούν σε
συγκεκριμένες στιγμές λόγω τραυματικών συμβάντων ή οδυνηρών συναισθημάτων (Mitchell, 1991·
Bromberg, 1996· Stern, 2002). Η πρώτη διάλεξη θα εξετάσει την μεταβιβάσιμη επιρροή του ασθενή
στην θεραπευτική δυάδα και θα παρουσιάσει το πλέγμα πολλαπλών εαυτών του θεραπευτή και του
ασθενή που επηρεάζονται από το άγχος θανάτου και την καταστροφικότητα. Η δεύτερη διάλεξη θα
εξετάσει την χρήση της δημιουργικότητας και της «θεραπευτικής αναζωογόνησης» στην ψυχοθεραπεία
κυρίως μέσα από έννοιες όπως η κλινική παιγνιώδης συμπεριφορά, η αδιαμόρφωτη εμπειρία (Stern,
1983), και η εισροή ζωτικότητας μέσα από τον μετασχηματισμό της απόγνωσης με την χρήση μιας
σχεσιακής οπτικής (Davies, 2005). Στην τρίτη διάλεξη θα αναλύσουμε την συν-εποικοδόμηση (coconstruction) του «θεραπευτικού τρίτου» και θα εξετάσουμε την πρωτοτυπία και εφευρετικότητα του
θεραπευτή (Levine, 2010), την διαχείριση του παράδοξου στην αναλυτική διαδικασία (Pizer, 1992), και
την σπουδαιότητα της θεραπευτικής μαρτυρίας στην αγωγή (Reis, 2009).
1) Πολλαπλότητα εαυτού και άγχος θανάτου,
Λήδα Παυλίνα Παπακωνσταντίνου Ρόδη, Σαββίδου Ειρήνη
2) Η σπουδαιότητα της δημιουργικότητας στην ψυχοθεραπεία στη διάρκεια της πανδημίας,
Βασιλίνα Γαλανοπούλου, Αβράμπου Αγγελική Μαρία
3) Συν-εποικοδόμηση ενός σύγχρονου θεραπευτικού πλαισίου,
Τσιάκος Δημήτριος
Συντονίστρια: Χατζηχρήστου Στέλλα

Η επιρροή του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου στην θεραπευτική πρακτική
Θα αναλύσουμε την δυσκολία διατήρησης θεραπευτικής ουδετερότητας και την ακούσια αποκάλυψη
της νοοτροπίας του θεραπευτή. Σύμφωνα με την σύγχρονη ψυχοδυναμική θεώρηση, η διατήρηση
θεραπευτικής ουδετερότητας είναι αδύνατη (Renik, 1993· Gerson, 1996). Ο ψυχοθεραπευτής με
σχεσιακό προσανατολισμό, χρησιμοποιώντας την ίδια την θεραπευτική σχέση ως κύριο οδηγό της αλλαγής,
αναπόφευκτα παρέχει πολλά στοιχεία που δείχνουν προσωπικές στάσεις, αξίες και νοητικές τάσεις (Hoffman,
1983· Greenberg, 1986· Aron, 1992). Θα εξετάσουμε επίσης τον πολύπλοκο ρόλο της υποκειμενικότητας
και τις ποικίλες εκδηλώσεις της στην σύγχρονη κλινική πρακτική. Η διυποκειμενικότητα αναφέρεται στην
αναπτυξιακή ικανότητα να αναγνωρίζουμε τον άλλο ως ένα ξεχωριστό κέντρο υποκειμενικής εμπειρίας,
και θεωρεί ότι η ζωή μας στηρίζεται στην δημιουργία μοντέλων αμοιβαίας αναγνώρισης και ρύθμισης
σε συνδυασμό με «άλλους» (Benjamin, 2010). Μερικά κεντρικά θέματα της διυποκειμενικότητας είναι:
ο φόβος της πιθανής «μόλυνσης» από τον άλλο, η επιβολή και η αναγκαιότητα χρήσης προστατευτικών
μέτρων, η διαδικτυακή μεσολάβηση και η τηλε-ενσυναίσθηση (Weinberg, 2020), η ανάπτυξη «διαδικτυακής
οικειότητας», κλπ. Επιπλέον θα συζητήσουμε την έννοια της ζωτικότητας στην αγωγή και τους τρόπους με
τους οποίους ο θεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει την υποκειμενικότητα για να δημιουργήσει ένα νέο
αναλυτικό νόημα βασισμένο στην δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία.
Είναι γνωστό ότι οι διυποκειμενικές αλληλεπιδράσεις που συνδέονται με μια αναλυτική διαδικασία
διευκολύνουν την αναπαράσταση συναισθημάτων και αναμνήσεων που δεν ήταν διαθέσιμα στην
συνειδητότητα (Maier, 2014), και το κύριο πρόβλημα ενός τραύματος είναι η αποδιοργάνωση του «εγώ»
λόγω συναισθηματικής υπερδιέγερσης, και η επακόλουθη απουσίας νοήματος. Στην σύγχρονη κλινική
πραγματικότητα, η έντονη αρνητικότητα και η συνεχής ανάδυση του άγχους εκμηδενισμού, εξασθενούν την
ικανότητα του θεραπευτή για ελεύθερη συσχέτιση και αναπαράσταση (representation) των νοημάτων (C. &
S. Botella, 2005). Με άλλα λόγια, αυτή η διαταραχή σκέψης, ως εκδήλωση αρνητικότητας, αντιστοιχεί στις
τραυματικές εμπειρίες του θεραπευτή, και εξετάζει την θεωρία του πολλαπλού εαυτού (Bromberg, 1999·
Davies, 1998), και τις ατομικές πλευρές του εαυτού που «επιλέγει» να φέρει στο προσκήνιο (Burke, 1992).
1η Διάλεξη: Η Αυτο-Αποκάλυψη στην «Αποκάλυψη». Η έλλειψη θεραπευτικής ουδετερότητας ως
θεραπευτικό εργαλείο Μπαλή Χριστίνα
2η Διάλεξη: Διυποκειμενικότητα και ψυχοθεραπεία Μαραθιανού Βάλια, Μαντζούνη Ελένη
3η Διάλεξη: Δημιουργικότητα και ζωτικότητα στην θεραπεία
Τσιάκος Δημήτριος, Αβράμπου Αγγελική-Μαρία
Συντονίστρια: Τριανταφυλλοπούλου Μαρία
Αυτοφροντίδα και ψυχοθεραπεία
θα παρουσιάσουμε τις συνέπειες της παραμέλησης της αυτοφροντίδας των θεραπευτών και θα εξετάσουμε
τις συσχετίσεις με τον καθημερινό χρόνιο στρες (Luther et al., 2017), και την κατάθλιψη (Estacio, R.
D., 2019). Όπως επισημαίνει ο Stern (2004), το στρες από την πλευρά του θεραπευτή μπορεί να μην
του επιτρέψει να συμμετέχει σε «στιγμές του εδώ και τώρα», χάνοντας έτσι την ευκαιρία να αλλάξει σε
μια καθοριστική στιγμή. Επιπλέον θα συζητηθεί η υπερβολική συναισθηματική σύνδεση με τον ασθενή
(over-engagement), και στη συνέχεια θα εξεταστεί περαιτέρω η βαθμιαία απώλεια της εμπεριέχουσας
λειτουργίας (containment function). Επιπλέον θα εξετάσουμε πώς η εστίαση στο «εδώ και τώρα» ενισχύει
την συναισθηματική μας εμπειρία μέσα από την ενσυνείδηση της αυτο-συμπόνιας. Τέλος, θα παρουσιαστούν
δημιουργικοί τρόποι με τους οποίους οι θεραπευτές μπορούν να φροντίζουν τον εαυτό τους και τους
ασθενείς τους αφού η ψυχοθεραπεία μπορεί να θεωρηθεί ως ενεργή δημιουργία ενός νέου τρόπου για να
βιώνουμε τον εαυτό μας με άλλους (Fonagy & Target, 1998· Fonagy, 1999· Wachtel (2008).
Εξουθένωση και ηθικές επιπτώσεις Λούνα Μιχάλη, Χατζηχρήστου Στέλλα
Εμπεριέχουσα Λειτουργία και η κόπωση συμπόνιας Κατερίνα Χότζογλου
Μηχανισμοί αυτοφροντίδας του θεραπευτή Λομβαρδέας Αναστάσιος, Χατζηχρήστου Στέλλα

Καλλιφρονάς Μιχάλης
Βιωματική Θεραπεία FOCUSING και MINDFULNESS
Οι βιωματικές θεραπείες προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου θα αποκτηθούν δεξιότητες για την
εκπλήρωση των αναγκών (Maslow, 1971), και την ανάπτυξη του ατόμου (Rogers, 1961).
Η ψυχοθεραπεία Focusing (Gendlin, 1978, 1996) επικεντρώνεται στον τρόπο, που προσλαμβάνει το
σώμα την τωρινή στιγμή και αναγνωρίζει την αναδυόμενη σωματική σοφία ως οδηγό στις σημαντικές
αποφάσεις της ζωής. Σύμφωνα με την Leijssen (1990:228) η θεραπεία Focusing δεν αποτελεί μια
τεχνική ή μια δεξιότητα, αλλά μια θεραπευτική θέση που βοηθάει να αναδυθεί και να εκφρασθεί η «μη
εισέτι εκπεφρασμένη» ρητή μνήμη και γνώση. Μπορεί να αποτελέσει πυλώνα κάθε θεραπευτικής
προσέγγισης επιτρέποντας έτσι στις σημαντικές σωματικές εμπειρίες να εκφρασθούν και να προχωρήσει
η αλλαγή των αλγεινών πυρηνικών αντιλήψεων του θεραπεύομενου. Ωστόσο συμβαίνει συχνά στους
θεραπευόμενους να δυσκολεύονται να εντοπίσουν τις σωματικές αισθήσεις τους και τις να βιώσουν τις
μνήμες που αναδύονται από αυτές.
Από την άλλη μεριά ο διαλογισμός Mindfulness (μεταφράστηκε και σαν «ενσυνειδητότητα») χωρίς να
αποτελεί κλασσική θεραπευτική προσέγγιση, βοηθάει να βιώσουμε την σωματική μας εμπειρία στην
παρούσα στιγμή με ενδιαφέρον, με νοιάξιμο, και χωρίς διάθεση κριτικής (Kabat-Zinn, 1990, 1994). Η
εκπαίδευση στη Mindfulness αρχίζει σαν κατευθυντική τεχνική αντιμετώπισης του Stress και εξελίσσεται σε
στάση ζωής (Kabat-Zinn, 1994, Thich Nhat Hahn, 1976). Σε όσους δυσκολεύονται να κάνουν θεραπεία
Focusing, η Mindfulness μπορεί να αποτελέσει βοήθημα για την εκπαίδευση τους στην αναγνώριση των
σωματικών αισθήσεων. Εξ άλλου, στη σημερινή διαδικτυακή εποχή όπου οι δυσκολίες ουσιαστικής
επικοινωνίας και οι καταστάσεις σημαντικής ψυχικής έντασης αποτελούν συχνό κοινωνικό φαινόμενο, η
εκπαίδευση και εξάσκηση του θεραπευόμενου-πελάτη σε διαλογισμό επίγνωσης (Mindfulness meditation)
βοηθάει συχνά και στην ψυχοθεραπευτική σχέση (Geller, 2004).
Σε αυτό το εργαστήρι θα διερευνήσουμε με ασκήσεις διαλογισμού επίγνωσης, και Whole Body Focusing,
την σχέση, την συνέργεια αλλά και τις σημαντικές διαφορές των δύο αυτών στοχαστικών μεθόδων, που
μπορούν, ωστόσο, να δράσουν συμπληρωματικά και να αποτελέσουν την βάση του Mindful Focusing
(Rome, 2018).
Κολέτση Μάρσα
O “ηθικός” θεραπευτής στην Ψυχοθεραπεία: Αναλύοντας τον κώδικα δεοντολογίας στην
εγκαθίδρυση και διασφάλιση της θεραπευτικής σχέσης
Ο κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας στη Ψυχοθεραπεία αποτελεί το εργαλείο για τη διασφάλιση της επαγγελματικής
πρακτικής στη θεραπεία. Παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και το πλαίσιο για την έναρξη της θεραπείας, από το
πρώτο κιόλας ραντεβού, αλλά και θέτει τις παραμέτρους για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφάλειας και
εμπιστοσύνης, ώστε να εγκαθιδρυθεί και να διασφαλιστεί η θεραπευτική σχέση. Ποια όμως είναι τα χαρακτηριστικά
μίας “ηθικής ψυχοθεραπείας;”. Πότε η άρση απορρήτου είναι απαραίτητη και πότε λανθασμένη επαγγελματική
πρακτική; Είναι επισφαλείς οι διττές σχέσεις στη θεραπεία και αν ναι, τι κίνδυνο ενέχουν; Στη παρούσα ομιλία θα
αναλυθούν οι βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή. Θα αναλυθούν
έννοιες όπως η τήρηση απορρήτου, το καθήκον προειδοποίησης και άρσης απόρρητου, η δυνατότητα συναίνεσης
στη θεραπεία, η τήρηση αρχείων και προσωπικών δεδομένων και η ύπαρξη πολλαπλών σχέσεων στη ψυχοθεραπεία.
Επιπλέον, θα δοθούν ευρύτερες οδηγίες για την τήρηση μιας ορθής και επαγγελματικής πρακτικής στη Συμβουλευτική
και στη Ψυχοθεραπεία.
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Save the Date
March 12th – March 13th 2022
Vienna
THE HOPE OF PSYCHOTHERAPY FOR OUR ENDANGERED WORLD
How can Psychotherapists offer hope to humanity in the face of the threats to us and to our
endangered planet? For EAP‘s 30th Anniversary Congress we have invited some of the world‘s most
insightful and wise Psychotherapists to speak. We will do what we do best as Psychotherapists:
allow ourselves to sit with the greatest problems facing humankind, to listen to each other and
to speak, in order that insight, wisdom, discernment and hope can emerge.
President Patricia Hunt, President of EAP, Chair of 30th Anniversary Congress
KEYNOTE SPEAKERS:
Irvin Yalom
Jessica Benjamin
Renos Papadopoulos
Sue Daniel
Kyriaki Polychroni
This Congress will be a Hybrid Event, conducted both in person in Vienna and online.
Attend the Congress in person or follow it online.
The Booking opens in October 2021. We will keep you posted about all updates.
Warm wishes from the Organisation.
And stay healthy.
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