
 

Ζ Φςσοθεπαπεία και η 

Άζκηζή ηηρ 

Όιν θαη ζπρλόηεξα 

ζηηο κέξεο καο έξρεηαη 

επηηαθηηθό ην ζέκα ησλ 

Ψπρνζεξαπεηώλ θαη ηό 

πσο απηέο αζθνύληαη 

ζηελ Ειιεληθή επηθξά-

ηεηα, από δηάθνξνπο 

θνξείο, ηόζν παλεπη-

ζηεκηαθνύο, όζν θαη 

ηδησηηθνύο. 

Σε έλα επίθαηξν 

άξζξν ηνπ ν Καζεγεηήο  

θ. Σηπιηαλίδεο πεξηγξά-

θεη ην ράνο πνπ ζρεηί-

δεηαη κε ηελ εθπαίδεπ-

ζε θαη ηελ άζθεζε ηεο 

ςπρνζεξαπείαο ζηελ 

ρώξα καο. Επίζεο, κε 

πνηνλ ηξόπν επηηείλεηαη 

ηό ράνο απηό από ηελ 

δεκηνπξγία λέσλ ηκε-

κάησλ ςπρνινγίαο θα-

ζώο θαη από ηελ επθν-

ιία κε ηελ νπνία κπνξεί 

λα απνθηεζεί ε άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο 

από νπνηνλδήπνηε από-

θνηην παλεπηζηεκηαθήο 

ζρνιήο ςπρνινγίαο, 

δεκόζηαο ή ηδησηηθήο. 

Καη' απηόλ ηόλ ηξόπν 

κπνξεί λα αζθήζεη ην 

επάγγεικά ηνπ σο θιη-

ληθόο ςπρνιόγνο ή σο 

ςπρνζεξαπεπηήο κε 

ειάρηζηε ζηελ νπζία  

θιηληθή άζθεζε ή πξα-

θηηθή.  

Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη 

κε ηα άιια επαγγέικα-

ηα ςπρηθήο πγείαο ζηελ 

Ειιάδα, όπνπ ην θαζέλα 

δηεθδηθεί ηελ άζθεζε 

ηεο ςπρνζεξαπείαο ρσ-

ξίο βεβαίσο λα θαζνξί-

δνπλ ηήλ εθπαίδεπζε, 

ηήλ πξαθηηθή θαη ηήλ 

ηαπηνπνίεζε ώζηε λά 

κπνξεί θάπνηνο λα απν-

θαιείηαη ςπρνζεξαπεπ-

ηήο. 

Σην όιν ζθεληθό ην ν-

πνίν είλαη παγθόζκην 

πξνζηίζεηαη ή δηαθνξεηη-

θόηεηα ησλ ςπρνζεξα-

πεπηηθώλ πξνζεγγίζεσλ 

θαη ξεπκάησλ πνπ ζέ-

ηνπλ ζπρλά δηαθνξεηηθέο 

απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

άζθεζε ηεο ςπρνζεξα-

πείαο. Βεβαίσο ν δηάιν-

γνο κεηαμύ ησλ δηαθό-

ξσλ πξνζεγγίζεσλ θαη 

ξεπκάησλ έρεη αξρίζεη 

πξν πνιινύ θαη ε ζπλά-

ληεζή ηνπο  ζην θιηληθό 

θαη εξεπλεηηθό πεδίν ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ πε-

ξαηηέξσ ηεθκεξίσζή 

ηνπο από ηηο λεπξνεπη-

ζηήκεο νδεγεί ζπλ ησ 

«ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ»  
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  2019 
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Καλοκαίρι 2019 

ΣΑΚΣΙΚΟ ΜΕΛΟ  

ΣΗ ΕΤΡΧΠΑΨΚΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ  

ΦΤΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  

                        
          Σο μήνςμα ηος Πποέδπος  

ρξόλσ ζε  κνληέια 

πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ 

νινθιήξσζε θαη ελ-

ζσκάησζε δηαθνξεηη-

θώλ ή παξαπιήζησλ 

πξνζεγγίζεσλ.  

Η αληαπόθξηζε ηεο 

Επξσπατθήο επηζηεκν-

ληθήο θνηλόηεηαο γηά 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

δηαθέξεη από ρώξα ζέ 

ρώξα θαί ην ζέκα ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ ςπ-

ρνζεξαπεία έρνπλ αλα-

ιάβεη σο επί ην πιεί-

ζηνλ νη επξσπατθέο 

ηδησηηθέο εηαηξείεο ηεο 

θάζε ςπρνζεξαπεπηη-

θήο πξνζέγγηζεο  με-

ρσξηζηά (άιιεο πην 

ηεθκεξησκέλεο επηζηε-

κνληθά θαη άιιεο   ιη-

γώηεξν). Ωζηόζν, ηά 

θξηηήξηα εθπαίδεπζεο, 

άζθεζεο, πξαθηηθήο 

θαη δενληνινγίαο     

είλαη δηαθνξεηηθά γηα 

ηελ θάζε πξνζέγγηζε, 

όπσο γηά παξάδεηγκα          



 

ε Γλσζηαθή Σπκπεξηθνξηθή 

Πξνζέγγηζε δελ ζεσξεί απαξαί-

ηεηε ηελ πξνζσπηθή ζεξαπεία 

ηνπ ςπρνζεξαπεπηνύ. 

Επίζεο, ζηηο ρώξεο ηηο Επξσ-

πατθήο Έλσζεο εκθαλίδεηαη όιν 

θαη πηό ζπρλά ε ζπλεξγαζία κε-

ηαμύ ηώλ ηδησηηθώλ εθπαηδεπηη-

θώλ νξγαληζκώλ ςπρνζεξαπείαο, 

ή, ηώλ Κέληξσλ πνπ παξέρνπλ 

ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο ζηόλ 

ηνκέα ηήο ςπρηθήο πγείαο θαη 

ηώλ παλεπηζηεκηαθώλ θνξέσλ 

(δεκνζίσλ ή ηδησηηθώλ). Απηή ε 

ηάζε έρεη αξρίζεη λα ζπκβαίλεη 

δεηιά-δεηιά θαη ζηελ Ειιάδα. 

Με απηό ηνλ ηξόπν ζα ήηαλ δπ-

λαηόλ λα θαιπθζεί ην θελό ηήο 

πξαθηηθήο θιηληθήο άζθεζεο, 

πνπ παξαηεξείηαη ζηηο εθπαηδεύ-

ζεηο ησλ επαγγεικαηηώλ ςπρηθήο 

πγείαο πνπ απνθνηηνύλ από ηα 

παλεπηζηήκηα καο, θαη όινη νη 

εκπιεθόκελνη θνξείο ζα επσθε-

ινύληαλ, ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ηελ έξεπλα θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ ςπ-

ρηθήο πγείαο ζε δεκόζην θαη ηδησ-

ηηθό επίπεδν. 

Τηο παξαπάλσ ειιείςεηο θαη 

ζπγρύζεηο θαιύπηεη κέζσ ηήο 

παξνρήο πςειώλ θαί εληαίσλ 

θξηηεξίσλ εθπαίδεπζεο θαί 

άζθεζεο ηήο ςπρνζεξαπείαο ηό-

ζν ή Επξσπατθή Εηαηξεία Ψπρν-

ζεξαπείαο (EAP) όζν θαη ν ειιε-

ληθόο θνξέαο ηεο  δειαδή ε ΕΕ-

ΨΕ, νπνπ νη 29 νξγαληζκνη κέιε 

ηεο (εθπαηδεπηηθά θέληξα, εηαη-

ξείεο θαί ζύιινγνη από 14 δηα-

θνξεηηθέο ςπρνζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο) απνδέρνληαη απ-

ηνύο ηνύο θαλόλεο. 

 Ωο εθ ηνύηνπ, νη νξγαληζκνί 

κέιε ηήο ΕΕΨΕ ζεσξνύλ όηη ζα 

ήηαλ ρξήζηκε ε ζπλεξγαζία κε-

ηαμύ όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

βαζηθώλ θνξέσλ (δεκνζίσλ θαη 

ηδησηηθώλ, παλεπηζηεκηαθώλ ή 

κε), θαζώο επίζεο θαη ε δηακόξ-

θσζε κηαο θνηλήο επηζηεκνληθήο 

επηηξνπήο κε ηνπο εθπξνζώπνπο 

ησλ θνξέσλ πνπ ελδηαθέξνληαη 

γηα ηελ νινθιεξσκέλε άζθεζε 

ηεο ςπρνζεξαπείαο ππό ηελ αηγί-

δα ηνπ θξάηνπο.  

Μηα ηέηνηνπ είδνπο επηζηεκν-

ληθή επηηξνπή είλαη πηζαλόλ λα 

κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηα ζπκθέ-

ξνληα όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, 

ζεξαπεπηώλ, ζεξαπεπνκέλσλ θαη 

ζπνπδαζηώλ ζε κηα πξνζπάζεηα 

λα δηακνξθσζνύλ πςειά θξηηή-

ξηα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

άζθεζε ηεο ςπρνζεξαπείαο.  

 

Ο Ππόεδπορ ηηρ Δ.Δ.Φ.Δ. 

Γημήηπηρ Μοζσονάρ 

 

ΤΓ. Η πρόςφατθ ανακοίνωςθ του 

ΣΕΨ ςχετικά με το ζργο και τα προ-

ςόντα του κλινικοφ ψυχολόγου, 

όπωσ προτάκθκαν από το ΚΕΣΥ κα-

κϊσ και οι διαδικαςίεσ ζγκριςισ 

τουσ αποδεικνφει για μιά ακόμα 

φορά ότι δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν 

όπωσ κα ζπρεπε, οι νόμιμοι εκπρό-

ςωποι των διαφόρων φορζων που 

αςχολοφνται με κζματα ψυχικισ 

υγείασ, όπωσ θ ψυχολογία και θ ψυ-

χοκεραπεία (ΣΕΨ, ΕΕΨΕ), αλλά οι 

αποφάςεισ κακορίηονται από ειδι-

κοφσ που πικανϊσ ςυμβουλεφουν 

μονομερϊσ τουσ υπευκφνουσ του 

υπουργείου ςε ότι ςχετίηεται με τ’ 

ανωτζρω κζματα. Το αποτζλεςμα 

είναι θ ζλλειψθ ςτοιχειϊδουσ ςυ-

νεργαςίασ μεταξφ φορζων και υ-

πουργείου ςε κζματα που αφοροφν 

χ ι λ ι ά δ ε σ  ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε σ 

(ψυχολόγουσ, ψυχοκεραπευτζσ) 

που εργάηονται ςτον Δθμόςιο, αλλά 

κυρίωσ ςτον ιδιωτικό τομζα.  

Σελίδα 2 Τ Ο ΔΙ ΚΤ Υ Ο  

 
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη 

Τελ Κπξηαθή 31 Μαξηίνπ 2019 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Εηαηξείαο  ζηα θαηλνύξγηα γξα-

θεία ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο Υπαξμηαθήο Ψπρνινγίαο 

«Γίγλεζζαη». Η θηινμελία εθ κέξνπο ησλ ππεπζύλσλ 

ηνπ «Γίγλεζζαη» ήηαλ  άςνγε θαη επηβάιιεηαη λα ην 

αλαγλσξίζνπκε. 

Τν θιίκα ηεο ζπλέιεπζεο θαηά γεληθή νκνινγία ήηαλ 

ζπλαδειθηθό θαη ελσηηθό, εληόο ηνπ νπνίνπ έγηλαλ νη 

απνινγηζκνί ηόζν ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ όζν θαη 

ησλ επηηξνπώλ ηεο ΕΕΨΕ. Η ζπλέιεπζε αζρνιήζεθε 

ηόζν κε ηα ηεθηαηλόκελα θαη ηηο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο 

Ψπρνζεξαπείαο ζηελ Ειιάδα όζν θαη δηεζλώο.  

Επίζεο λέα κέιε εληάρζεθαλ ζηε κεγάιε νηθνγέλεηα 

ηεο ΕΕΨΕ,Η  Εηαηξεία απιώλεηαη θαη δπλακώλεη όζν 

πεξλάεη ν θαηξόο.  Είλαη ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε  ηε 

δεκηνπξγία θαη ηελ έγθξηζε ηνπ Εζσηεξηθνύ Καλνλη-

ζκνύ  όπσο επίζεο ζα δηαβάζεηε πάξα θάησ. 

Θα πξέπεη λα πνύκε 

όηη όια ηα θέληξα 

ζπκκεηείραλ θαη ζπ-

λέβαιαλ ην θάζε έλα 

από ηελ πιεπξά ηνπ 

κε θαζνξηζηηθό ηξόπν 

γηα ηελ πξαγκαηνπνί-

εζε ηεο ζπλέιεπζεο 

θαη  ηελ πεξαηηέξσ 

ζπλεξγαζία θαη πιεξνθόξεζε γηα ηα δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινύλ ηελ Εηαηξεία.  

Θα απεπζύλνπκε γηα κηα αθόκα θνξά πξόζθιεζε ζε 

όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα βξίζθνληαη θνληά θαη λα 

ζηεξίδνπλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη 

ηηο εθδειώζεηο ηεο Ε.Ε.Ψ.Ε.  Κάζε έλαο από εκάο κπν-

ξεί λα γίλεη ην ιηζαξάθη πνπ γίλεηαη κέξνο ηνπ κεγάινπ 

νηθνδνκήκαηνο πνπ θηινδνμεί λα ρηίζεη ε Εηαηξεία. Η  

επηηπρία ζην έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη είλαη επζύλε θαη 

πξνλόκην όισλ καο. 

Η Επιτροπή Προβολής και Ενημέρωσης 



 

Ρραγματοποιικθκε το Σάββατο, 1θ Δεκεμβρίου 
2018, ςτο ξενοδοχείο «Αμαλία» θ 9θ κατά ςειράν 
θμερίδα με κζμα: «Κοινωνικζσ και Ρολιτικζσ δια-
ςτάςεισ τθσ Ψυχοκεραπείασ. Θ Ψυχοκεραπεία Απα-
ντά ςτισ Ρροκλιςεισ τθσ Εποχισ μασ».  Τθν Οργανω-
τικι Επιτροπι τθσ θμερίδασ ςτελζχωςαν οι ςυνά-
δελφοι Αγγζλου Μαρία, Απότςοσ Ραναγιϊτθσ,  ό-
κα Ειρινθ και Χουλιαρά Λίλιαν. 
 
Κατά τθν διάρκεια 
τθσ θμερίδασ διε-
ξιχκθςαν 4 ςτρογ-
γυλά τραπζηια και 
10 βιωματικά ερ-
γαςτιρια. Θ προ-
ςζλευςθ του κό-
ςμου κυμάνκθκε 
περίπου ςε επίπε-
δο 160-160 ςυμμε-
τεχόντων. Θ κεμα-
τολογία των ςτρογ-
γυλϊν τραπεηιϊν 
και των εργαςτθρί-
ων προςζλκυςε 
ακρόα ςυμμετοχι.  
 
Ραρά το γεγονόσ ότι τθν ίδια θμζρα και άλλεσ επαγ-
γελματικζσ οργανϊςεισ ςτο χϊρο τθσ Ψυχικισ Υγεί-
ασ πραγματοποιοφςαν ανάλογεσ με τθν δικι μασ 
θμερίδα, διοργανϊςεισ, ςυνολικά θ προςζλευςθ 
των ςυναδζλφων κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιθτι-
κι. Από οργανωτικισ πλευράσ είχε υπάρξει πρόνοια 
για ιςομερι κατανομι ςυμμετεχόντων μεταξφ των 
εργαςτθρίων κακϊσ και επαρκισ χρόνοσ ςτα δια-
λείμματα προκειμζνου να δοκεί ευκαιρία ςτουσ ςυ-
ναδζλφουσ που ςυμμετείχαν να μιλιςουν μεταξφ 
τουσ και να αναπτυχκοφν περαιτζρω οι ςυναδελφι-
κοί μασ δεςμοί. 
 
Από πλευράσ ςφνκεςθσ των ςυμμετοχϊν εκτιμικθ-
κε ότι θ κεματολογία τθσ θμερίδασ προκάλεςε το 
ενδιαφζρον περιςςότερων επαγγελματιϊν και λιγό-
τερων ςπουδαςτϊν όπωσ φάνθκε να γίνεται τισ 
προθγοφμενεσ χρονιζσ. Από οικονομικι άποψθ θ 
θμερίδα κάλυψε το κόςτοσ τθσ και μασ ζμεινε ζνα 
μικρό ποςό.  
Ωςτόςο αυτό που κεωρϊ ςθμαντικότερο είναι ότι 
ςτισ αξιολογιςεισ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ εξζφρα-

ςαν  πολφ ευνοϊκζσ απόψεισ για τθν οργάνωςθ και 
τθ κεματολογία τθσ κακϊσ μζςα από τισ παρουςιά-
ςεισ και τα εργαςτιρια επιχειρικθκε  να φωτιςτοφν 
διάφορεσ πλευρζσ που αφοροφν ςτισ οικονομικζσ 
και πολιτικζσ διαςτάςεισ τθσ Ψυχοκεραπείασ 
 
Ακόμα κα ικελα να τονίςω το κλίμα τθσ ομαδικότθ-
τασ και τθσ ςυνεργαςίασ που ζχει αναπτυχκεί ςτα 
πλαίςια των δραςτθριοτιτων τθσ ΕΕΨΕ. Συνάδελφοι 
από διαφορετικζσ προςεγγίςεισ ςυμμετείχαν ςτθν 
θμερίδα ςε κοινι προςπάκεια, ςτθρίηοντασ τθν Ε-
ταιρεία μασ, ςτθν κοινι μασ κατεφκυνςθ τθσ κεςμο-
κζτθςθσ τθσ Ψυχοκεραπείασ, τθν ανταλλαγι πλθρο-
φοριϊν και γνϊςεων ςτθν επιδίωξθ μασ να γινόμα-
ςτε όλο και πιο αποτελεςματικοί επαγγελματίεσ. 
Κα πρζπει να υπογραμμίςω τθν ςυμβολι τθσ λει-
τουργικισ Γραμματζωσ τθσ Εταιρείασ κ. Γιοφλασ Ρά-
ντου, για τθν πανταχοφ παροφςα παρουςία τθσ και 
τθν ςυνεχι εργαςία και επαγρφπνθςθ για οποιοδι-
ποτε πρόβλθμα  κα μποροφςε να προκφψει. Θ ςυμ-
βολι τθσ όπωσ πάντα ιταν ανεκτίμθτθ. 
Από πλευράσ μου κα ικελα να εξάρω επίςθσ τθν 
άψογθ ςυνεργαςία των ςυναδελφιςςϊν και ςυνα-
δζλφων μελϊν τθσ Οργανωτικισ και τθσ Επιςτθμονι-
κισ Επιτροπισ για τθν εξαιρετικι ςυνεργαςία τουσ, 
το αποτζλεςμα τθσ οποίασ απολαφςαμε.  
 

Για τθν Οργανωτικι Επιτροπι τθσ 9θσ Ημερίδασ 
 

Ο Πρόεδροσ  
Παναγιϊτθσ Απότςοσ   

Γραμματζασ τθσ Ε.Ε.Ψ.Ε. 
 

 

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΓΡΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 9θσ ΗΜΕΡΙΔΑ 



 

Μζλθ: Ραναγιϊτθσ Απότςοσ, Ντράγκανα 
Γκόγκισ,  Λίλιαν Χουλιάρα, και μετά τθ Γενικι 
Συνζλευςθ διλωςαν ςυμμετοχι οι ςυναδζλφις-
ςεσ   Ελίνα Καρτωνάκθ και Ελίνα Μακρογιάννθ. 

 

Θ Επιτροπι Ρροβολισ και Ενθμζρωςθσ το 2018 
διαχειρίςτθκε τα social media τθσ Εταιρείασ, 
οργανϊςε και προζβαλλε τισ επιςτθμονικζσ και 
κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ και εξζδωςε 2 
τεφχθ του θλεκτρονικοφ περιοδικοφ τθσ 
Εταιρείασ. 

Συγκεκριμζνα, διαχειρίςτθκε τθν ςελίδα τθσ 
Ε.Ε.Ψ.Ε ςε Facebook, Instagram, linkedιn 
προβάλλοντασ ςε ςτακερι βάςθ τισ 
δραςτθριότθτεσ των μελϊν τθσ, ςτουσ 2.200 
φίλουσ που ακολουκοφν ςτακερά και 
αλλθλεπιδροφν ςε κάκε ανάρτθςθ. Ο αρικμόσ 
αυτόσ αυξάνεται κακθμερινά. 

Ρροζβαλλε τθν 9θ Θμερίδα τθσ Εταιρείασ, τθν 
14θ και 15θ εκδιλωςθ τθσ Επιτροπισ 
ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ, τθν εκδιλωςθ για 
το προςφυγικό ηιτθμα, το κοινωνικό μινυμα 
ςυμπαράςταςθσ και ςτιριξθσ ςτουσ 
πυρόπλθκτουσ τθσ αφινασ. 

Θταν θ οργανωτικι επιτροπι τθσ 9θσ Θμερίδασ. 

Διοργάνωςε το πρϊτο ψυχαγωγικό event τθσ 
ΕΕΨΕ ςτθν καρδιά του καλοκαιριοφ τθν 1θ 
Λουλίου 2018 και, τθν εκδιλωςθ για τθν κοπι 
τθσ πίτασ και τα 20 χρόνια τθσ Εταιρείασ που 
ζγινε ςτισ 3 Φεβουάριου του 2019. 

Τζλοσ, εξζδωςε 2 τεφχθ του Δικτφου, 

θλεκτρονικό περιοδικό με τισ ςτακερζσ ςτθλεσ 
τον χαιρετιςμό-άρκρο του Ρροζδρου Δθμιτρθ 
Μοςχονά, τα Νζα των Επιτροπϊν, τα νζα των 
μελϊν τθσ Ε.Ε.Ψ.Ε, τθν ςτιλθ τθσ 
βιβλιοπαρουςίαςθσ και άλλο ποικίλο υλικό. 

 

Το επόμενο τεφχοσ προγραμματίηετια για το 
τζλοσ τθσ Άνοιξθσ – αρχζσ Καλοκαιριοφ του 
2019.  

 

Κα λάβετε πρόςκλθςθ από τθν γραμματεία για 
τθν αποςτολι του υλικοφ ςασ ζωσ τζλοσ 
Απριλίου. 

 

Για τθν  Επιτροπι Προβολισ και Ενθμζρωςθσ. 

Η υντονίςτρια 

 Ειρινθ Ρόκα 

 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

 

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΓΡΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ 



 

Με απόφαςθ του ΔΣ ,τον Μάιο του 2018, ορίςτθκε 
ομάδα εργαςία για τθν ςφνταξθ του Εςωτερικοφ 
κανονιςμοφ ο οποίοσ είναι επίςθμο κείμενο τθσ 
Ε.Ε.Ψ.Ε που αποςκοπεί ςτθν όςο το δυνατόν πιο 
εφρυκμθ και απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ και ςτθ 
διευκόλυνςθ των οργάνων τθσ, προκειμζνου να φζ-
ρουν ςε πζρασ με τον καλφτερο δυνατό τρόπο το 
ζργο τουσ. 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ, είναι το επίςθμο 
πρότυπο κανονιςµοφ τθσ εταιρείασ και αποςκοπεί 
ςτθν εφρυκμθ και απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ και 
ςτθ διευκόλυνςθ των οργάνων τθσ, προκειμζνου να 
φζρουν ςε πζρασ µε τον καλφτερο δυνατό τρόπο το 
ζργο τουσ. Ρροβλζπεται από το Καταςτατικό, και 
ςυντάχκθκε από 2 μζλθ του Δ.Σ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ο Εςωτερικόσ Οργανιςµόσ, αφορά όλα τα όργανα 
τθσ Εταιρείασ και εγκρίνεται από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ. υκμίηει και εξειδικεφει πρακτικά 
κζµατα και λειτουργίεσ που προβλζπονται από το 
καταςτατικό ωσ γενικζσ αρχζσ µε ςκοπό τθν 
καλφτερθ  λειτουργία τθσ εταιρείασ ςτθν 
υλοποίθςθ των ςκοπϊν τθσ. 

Ειδικότερα, περιγράφει τθν αποςτολι και φυςιο-
γνωμία τθσ Ε.Ε.Ψ.Ε, τθν οργάνωςθ και λειτουργίασ 
τθσ, τθν Γενικι ςυνζλευςθ, τισ αρμοδιότθτεσ, τθν 
διαδικαςία, τισ αρχαιρεςίεσ, το Διοικθτικό ςυμβοφ-
λιο και τισ αρμοδιότθτεσ των μελϊν του, τθν Ελε-
γκτικι επιτροπι, τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ και τισ 
υποχρεϊςεισ των μελϊν τθσ Εταιρείασ. 

Ορίςτθκε το γενικότερο πλαίςιο λειτουργίασ των 
Επιτροπϊν, θ διαδικαςία οργάνωςθσ των δράςεων 
τουσ, τα πρακτικά, το αρχείο, θ κθτεία και θ ςφνκε-

ςθ, ο ρόλοσ του Συντονιςτι και τα κακικοντα των 
μελϊν.  

Ρεριγράφει τισ δυνατότθτεσ εκπαίδευςθσ και απα-
ςχόλθςθσ ςτθν ψυχοκεραπεία ατόμων µε κινθτικά 
προβλιματα, κϊφωςθ και αλαλία, οι οποίεσ 
(δυνατότθτεσ) μποροφν να τουσ δϊςουν μια αξιο-
πρεπι επιςτθμονικι κατάρτιςθ και επαγγελματικι 
αποκατάςταςθ. 

Αναφζρεται ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςε κράτθ μζλθ 
τθσ Ε.Ε , όπου το επάγγελμα δεν είναι αναγνωρι-
ςμζνο ι κεςμοκετθμζνο. 

Ρροςδιορίηει τον τρόπο διαχείριςθσ του διαδικτυα-
κοφ τθσ τόπου(ιςτοςελίδασ), των μζςων κοινωνικισ 
δικτφωςθσ, τθν ζκδοςθ του θλεκτρονικοφ περιοδι-
κοφ και τθν διοργάνωςθ των επιςτθμονικϊν και 
άλλων εκδθλϊςεων. 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ είναι ζνα ζγγραφο το ο-
ποίο επιδζχεται βελτίωςθσ και εξζλιξθσ παράλλθλα 
με τθν πορεία τθσ Εταιρείασ, των μελϊν τθσ και των 
εξελίξεων ςτο χϊρο τθσ ψυχοκεραπείασ.  Σε αυτι 
τθν πορεία βελτίωςθσ  είναι ςθμαντικζσ  και οι  
δικζσ ςασ προτάςεισ. 

 

 

 

Σα μέλη του Δ. 

Πέτρος Βαγιακάκος, Ειρήνη Ρόκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

 

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΓΡΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ 



 

  ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΖ   

Το 2018 θ Επιτροπισ Συνε-

χιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ 

διοργάνωςε 2 Μετεκπαι-

δευτικζσ Συναντιςεισ. Στθν 

επιτροπι ςυμμετείχαν οι 

εξισ ςυνάδελφοι: Κϊςτασ 

Καλλιγιάννθσ, Μιχάλθσ 

Καλλιφρονάσ, Γκζλθ Κα-

νζλλου, Ελζνθ Νίνα με ςυ-

ντονίςτρια τθν Ευτυχία 

Ραπατηανάκθ, θ οποία α-

ποχϊρθςε μετά τθν παραί-

τθςθ τθσ από το ΔΣ.  Θ 

πρϊτθ μετεκπαιδευτικι 

ςυνάντθςθ  ποφ ιταν ι 

14θ κατά ςειρά είχε ωσ 

κζμα "Δουλεφοντασ με τον 

Γονζα»,  πραγματοποιικθ-

κε ςτο Ακθναϊκό Κζντρο 

Μελζτθσ του Ανκρϊπου,  

τθν Κυριακι 6  Μαΐου 

2018  και ςυμμετείχαν ςυ-

νολικά 32 άτομα. Οι ειςθ-

γθτζσ τθσ Συνάντθςθσ ιταν 

οι κ.κ. Αγγελικι Κανζλλου, 

Ελίνα Μακρογιάννθ, Λωάν-

να Στογιάννου, Κάλλι  Χαν-

δρινοφ, και ο κ. Μιχάλθσ 

Καλλιφρονάσ. 

Θ δεφτερθ μετεκπαιδευτι-

κι ςυνάντθςθ τθσ ΕΕΨΕ, 

ποφ ιταν θ 15θ  πραγμα-

τοποιικθκε τθν Κυριακι 

11 Νοεμβρίου 2018, ςτο 

Εργαςτιριο Διερεφνθςθσ 

Ανκρωπίνων Σχζςεων με 

κζμα «Κεωριςεισ ςτθν 

Eργαςία  με (για) το Ρζν-

κοσ» με ειςθγθτζσ-

ςυντονιςτζσ  τθν κ. Κων-

ςταντίνα Εικοςιπεντάρχου 

και τοφσ κκ. Ραναγιϊτθ 

Απότςο και Στζφανο Καρα-

παναγιϊτθ, οι δε ςυμμετζ-

χοντεσ ιταν ςε ςφνολο 31 

άτομα. Σε όλεσ τισ  ςυνα-

ντιςεισ οι αξιολογιςεισ 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

ιςαν εξαιρετικά κετικζσ.   

Μετά τθν παραίτθςθ τθσ 

Ευτυχίασ ανζλαβε  ο ςυνά-

δελφοσ Ρ. Απότςοσ. Εν-

νοείται ότι τα εφςθμα για 

τισ πολφ επιτυχθμζνεσ εκ-

παιδευτικζσ ςυναντιςεισ 

ανικουν ςτουσ προανα-

φερκζντεσ ςυναδζλφουσ 

και ςυναδζλφιςςεσ κακϊσ 

και ςτουσ ειςθγθτζσ των 

ςυναντιςεων.  

Επί του παρόντοσ ζγινε θ 

πρϊτθ ςυνάντθςθ με το 

νζο ςυντονιςτι  ςτισ 22/3 

και ζχει προγραμματιςτεί 

θ επόμενθ ςυνάντθςθ για 

τισ 19/4, ςτισ 10.30 πμ ςτα 

γραφεία τθσ Εταιρείασ. 

 

 

Για τθν Επιτροπι υνεχι-

ηόμενθσ Εκπαίδευςθσ  

Ο υντονιςτισ                

Παναγιϊτθσ  Απότςοσ 

 

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΓΡΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ 

 ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ  

Το Σάββατο 8 Λουνίου 2018, διοργανϊκθκε ςτο 

Ανοικτό Ψυχοκεραπευτικό Κζντρο θ Εκδιλωςθ 

Ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ ΕΕΨΕ για το Ρροςφυγι-

κό με κζμα "Ενθμζρωςθ,  Ψυχοεκπαίδευςθ, 

Αλλθλεπίδραςθ ςε Τραυματικζσ Καταςτάςεισ 

ποφ αφοροφν το Προςφυγικό Πεδίο" με ςφνο-

λο ςυμμετοχϊν 34 άτομα και ειςθγθτζσ-

ςυντονιςτζσ τισ  κ.κ. Βάνα Αποςτόλογλου, Ρόπθ 

Γιαλυράκθ , Εφα Ηαχαροφλθ, Αντιγόνθ Κεμερλί-

ογλου, Κατερίνα Κουροφκλθ – όμπερτςον, 

Ηωι Ραραδομενάκθ–Σίλλατ, Ακθνά Ρουρζα και 

τον κ. Δθμιτρθ Μοςχονά. 

Και ςτθ ςυνάντθςθ αυτι οι αξιολογιςεισ από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ ιςαν εξαιρετικά κετικζσ.  

  

Σθν εκδιλωςθ ςυντόνιςε θ ςυνάδελφοσ 

 Ζωι Παραδομενάκθ-ίλλατ 



 

Το 2018 θ Επιτροπι Ζρευνασ τθσ ΕΕΨΕ εςτιάςτθκε 
ςτθ μετάφραςθ και προςαρμογι ςτθν Ελλθνικι 
Γλϊςςα του Ερωτθματολογίου που αφορά ςτθ διε-
ρεφνθςθ τθσ ςθμαςίασ που δίνουν οι Ψυχοκερα-
πευτζσ ςτθν Ζρευνα ςτθν Ψυχοκεραπεία. Τα μζλθ 
που ςυμμετείχαν ςτθν Επιτροπι ιταν οι: Ραναγιϊ-
τθσ Απότςοσ, Κυριακι Δθμθτρακοποφλου, Βικυ Ηζρ-
βα, Κϊςτασ Καλλιγιάννθσ, Γκζλυ Κανζλλου 

Μετά από προςπάκειεσ κατζλθξε ςε τελικι μορφι 
και προωκικθκε ςτο ΔΣ.  

Ωςτόςο ζνα μζροσ του ερωτθματολογίου είχε να 
κάνει με τθν καταγραφι του αρικμοφ των εκπαι-
δευμζνων ψυχοκεραπευτϊν αποφοίτων από τα 
εκπαιδευτικά κζντρα. 

Ππωσ είδατε το ΔΣ προχϊρθςε  με επιςτολι του 
προσ τουσ οργανιςμοφσ μζλθ ιδθ ςτθν  ζναρξθ τθσ 
καταγραφισ του αρικμοφ των ψυχοκεραπευτϊν, 
κάτι που κατζςτθςε αναγκαία τθν ανακεϊρθςθ του 
περιεχομζνου του ερωτθματολογίου ωσ προσ το 
περιεχόμενο αυτό. 

Επίςθσ θ επιτροπι 
ςυνεχίηει να επεξερ-
γάηεται το ερωτθμα-
τολόγιο  λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ παρατθρι-
ςεισ του ΔΣ, ϊςτε να 
είναι περιςςότερο 
εμφανείσ: 

 Ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ 

 Σε ποιουσ απευκφνεται 

 Διευκρινιςεισ που αφοροφν τθν ςυμπλιρωςθ 
του. 

Στθν τελευταία ςυνάντθςθ τθσ επιτροπισ (22/3) 
ζγινε προςπάκεια να οριςτικοποιθκεί το εμπροςτο-
ςζλλιδο του ερωτθματολογίου και να επιλυκοφν 
πρακτικά ηθτιματα που αφοροφν ςτθ χοριγθςθ 
του εφόςον εγκρικεί από το ΔΣ θ τελικι του μορφι.  

Ο υντονιςτισ:                                                            
Παναγιϊτθσ Απότςοσ 

 

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΓΡΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ 

  ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 

Μζλθ: Γκζλυ Κανζλλου, Ελίνα Μακρογιάννθ, Ελζνθ 
Νίνα, Ευτυχία Ραπατηανάκθ, Σοφία Ρετρίδου, 
Μαριζλα Σακελλαρίου ενϊ τουσ τελευταίουσ μινεσ 
μασ τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ προςφζροντασ τθν 
πολφτιμθ εμπειρία τουσ ο Ρρόεδροσ Δθμιτρθσ 
Μοςχονάσ και ο Γραμματζασ Ραναγιϊτθσ Απότςοσ. 
 
Κφριο χαρακτθριςτικό των ςυναντιςεων θ απόλυτα 
κετικι ςτάςθ, θ οποία διευκόλυνε το ζργο τθσ 
Επιτροπισ. Θ αναμόρφωςθ και ςφνταξθ του 
Υπομνιματοσ μζςα από γόνιμεσ ςυηθτιςεισ και 
ηυμϊςεισ ζχουν ολοκλθρωκεί αφινοντάσ μασ 
ικανοποιθμζνουσ. Βριςκόμαςτε ςε αναμονι καλζςματοσ από το Υπουργείου προσ ςυηιτθςι του. 

Θ επόμενθ θμζρα μασ βρίςκει ςτο κατϊφλι τθσ δθμιουργίασ του Επαγγελματικοφ Ρεριγράμματοσ του 
Ψυχοκεραπευτι.  
Σθμειϊνεται ότι ςτθ γενικι ςυνζλευςθ διλωςαν ςυμμετοχι ςτθ Επιτροπι οι κ.κ. Δϊρα Σκαλι, Τςαμπίκα 
Μπαφίτθ και  Κωνςταντίνα Εικοςιπεντάρχου. 
 

Για τθν Επιτροπι Νομικϊν Θεμάτων 
Η υντονίςτρια Λίλιαν Χουλιάρα.  

  ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΡΔΤΝΑ 



 

 

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΓΡΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ 

  ΔΠΗΣΡΟΠH ΓΗΑ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΗΚO ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚO ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔIΑ 

(ΓΗΑΓΗΚΑIΑ ΠΡΟΠΑΣOΡΧΝ) 2018 

 

Θ Επιτροπι αυτι είναι υπεφκυνθ για τθν εξζταςθ τον αιτιςεων ποφ αφοροφν το Ευρωπαϊκό Ριςτοποιθ-
τικό Ψυχοκεραπείασ. Τθν Επιτροπι ςυντονίηουν οι Ακθνά Δελλαπόρτα, και Ρζτροσ Βαγιακάκοσ και μζλθ 
είναι οι  Αγγελικι Κουρι, Δθμιτρθσ Λίβασ, Ευκφμιοσ Μαρκεηίνθσ, και Κατερίνα όμπερτςον. 

 

Πςον αφορά τισ νζεσ αιτιςεισ για το ΕΡΨ μζςω τθσ διαδικαςίασ προπατόρων είχαμε 4 αιτιςεισ. 

Θ Επιτροπι ειςθγείται κετικά για τισ 3 από τισ 4 αιτιςεισ. Για τθν 4θ ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ λόγω 
ελλιποφσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ αλλά και διπλϊν ρόλων των εκπαιδευτϊν-εποπτϊν. 

 

Οι ςυντονιςτζσ 

 Ακθνά Δελλαπόρτα,  Πζτροσ Βαγιακάκοσ 

 

Συντονιςτζσ: ΑκθνάΔελλαπόρτα, Ρζτροσ Βαγιακάκοσ, μζλθ: Μιχάλθσ Καλλιφρονάσ, Δθμιτρθσ Λίβασ, 
Δθμιτρθσ Μοςχονάσ, Κατερίνα όμπερτςον. 

Ωσ προσ Άτομα: 

Δεν είχαμε καμία αίτθςθ νζου ατόμου-μζλουσ. 

Ωσ προσ  Οργανιςμοφσ: 

Είχαμε 4 νζεσ αιτιςεισ. Από:  

1. Τθν Ελλθνικι Εταιρία Αντλεριανισ Ψυχολογίασ 

2. Το Ελλθνικό Δίκτυο Ομαδικϊν Αναλυτϊν 

3. Το Λνςτιτοφτο Συςτθμικισ Κεραπείασ Κεςςαλονίκθσ 

4. Τθν Ρανελλινια Ζνωςθ Επαγγελματιϊν Ρροςωποκεντρικισ & Βιωματικισ Ρροςζγγιςθσ. 

 

Θ Επιτροπι ειςθγείται ομόφωνα κετικά και για τισ 4 αιτιςεισ ωσ πρόςεδρα μζλθ.  Το κακζνα από αυτά 

κα πρζπει μζςα ςε διάςτθμα 5 ετϊν να πλθροί ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ και να καλφψει ελλείψεισ, 

όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτισ απαντθτικζσ επιςτολζσ που ζχουν λάβει, για να γίνει τακτικό μζλοσ  τθσ ΕΕΨΕ. 

 

Οι ςυντονιςτζσ 

 Ακθνά Δελλαπόρτα,  Πζτροσ Βαγιακάκοσ 

 

  

  ΔΠΗΣΡΟΠΖ NΈΧΝ ΜΔΛΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ - ΑΣΟΜΧΝ 



 

« Ὁ Ἄλλορ-Ππάγμα » 

Ἀγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

Ρρόςφατα ηιςαμε τόν κίνδυνο νά περιοριςτoφν 
τα επαγγελματικά δικαιϊματα  τοῦ Ψυχολόγου 
ςτον κλινικό τομζα, κατόπιν κριτθρίων ποφ πρότει-
νε ἡ Ἐπιτροπι Ψυχικῆσ Ὑγείασ τοῦ ΚΕ.ΣΥ. 

Ραράλλθλα ςτιν πράξθ, ἐάν αὐτι ἡ πρόταςθ 
ἐπικρατοῦςε κά εἶχε ὡσ ἀποτζλεςμα τιν ἀκφρωςθ 
τῶν περιςςοτζρων Ἀδειῶν Ἄςκθςθσ Ἐπαγγζλματοσ 
Ψυχολόγου, ποφ ἔχουν ἐκδοκεῖ μζχρι καί ςιμερα. 

Ὅλο αὐτό δίχωσ νά ἔχουν κλθκεῖ, πρόσ κοινι 
ςυηιτθςθ οἱ ἁρμόδιοι φορεῖσ τῆσ Ψυχολογίασ ςτιν 
χϊρα μασ: ΣΕΨ καί ΕΛ.Ψ.Ε. 

Εὐτυχῶσ κατόπιν παρζμβαςθσ τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΣΕΨ 
μζ δελτίο τφπου καί Ἐξϊδικθ Διλωςθ-Ρρόςκλθςθ 
ςτό πρωτόκολλο τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείασ, το Υπουρ-
γείο ηιτθςε να ςυναντιςθ τον ΣΕΨ. 

Σζ κλίμα μεγάλθσ ἔνταςθσ καί ἀντεγκλίςεων ὁ 
Γεν. Γραμματζασ κ. Γιαννόπουλοσ ὑπεςχζκθ ὅτι τό 
Ὑπουργεῖο δζν κά προχωριςει τϊρα ςτιν ςφνταξθ 
ὑπουργικῆσ ἀπόφαςθσ, ἀλλά τό κζμα κά 
παραπεμφκεῖ γιά μελλοντικι ἐπεξεργαςία ςζ διχ-
πουργικι ἐπιτροπι τῶν Ὑπουργείων Ραιδείασ καί 
Ὑγείασ. 

Μζ ἀφορμι αὐτι τιν ταπεινωτικι ἐμπειρία 
πρόσ τόν κλάδο μασ, ποφ οἱ ὀλίγοι κά ἀπεφάςιηαν 
γιά τοφσ πολλοφσ, χωρίσ νά κλθκοῦν οἱ ἁρμόδιοι 
φορεῖσ ποφ μᾶσ ἐκπροςωποῦν, μοῦ δίνεται ἡ 
εὐκαιρία νά ἀναςτοχαςτῶ πάνω ςτόν ςεβαςμό τῶν 
δικαιωμάτων τοῦ Ἄλλου καί τόν ςεβαςμό τῆσ 
Ἑτερότθτασ. Δικαίωμα γιατί κανείσ δζν ηθτᾶ 
ἐκδοφλευςθ καί "ρουςφζτι", ἀλλά τό δικαίωμα λό-
γου καί παρουςίασ τοῦ ἐπίςθμου φορζα τῶν Ψυχο-
λόγων ςζ μιά κοινι ἐπιτροπι ςυηιτθςθσ, ποφ κά 
διαςφαλίςει καί κά ἀναβακμίςει τόν κλάδο 
(πράγμα τό ὁποῖο κεωροῦμε ἀναγκαῖο, ςτιν 
παροῦςα φάςθ, μζ τιν ὑπερπλθκϊρα ψυχολόγων). 

Κάποιοσ κά μποροῦςε νά πεῖ: "Μά εἶναι 
ἐξαιρετικοί αὐτοί οἱ ἄνκρωποι, ποφ ἀνθςυχοῦν, 
διαβλζπουν τά βακφτερα αἴτια τῶν ςθμερινῶν προ-
βλθμάτων καί ςπεφδουν νά δράςουν". 

Νομίηω ὅτι πρζπει νά ἀναρωτθκοῦμε κατά πό-
ςον ὑπάρχει πράγματι κάτι καινοφργιο ἐδῶ, ὅςον 

ἀφορᾶ τιν ἀνκρϊπινθ κατάςταςθ ἤ μιπωσ εἶναι 
κάτι πολφ παλιό; 

Κατά τιν γνϊμθ μου, μζςῳ τῆσ ἀπατθλῆσ 
αἴςκθςθσ τοῦ ἐπείγοντοσ, ἡ λογικι τῆσ "κυςίασ" καί 
τῆσ "'ἐκκακάριςθσ τοῦ τοπίου" ἐπιβεβαιϊνεται καί 
πάλι ὡσ ἡ ἀναγκαία ςυνκικθ γιά τιν ὕπαρξθ τῆσ 
κοινότθτασ τῶν "ὅποιων" ὀλίγων. Καί ἐάν δζν εἶχε 
παρζμβει τό ΔΣ τοῦ ΣΕΨ, ἡ δθμιουργία ἑνόσ πλι-
κουσ ἀποκλειςμζνων ἀνκρϊπων κά ἔμοιαηε νά ἔχει 
ςυμβεῖ ἁπλῶσ! ὡσ ἀποτζλεςμα μιᾶσ 
"ἀντικειμενικῆσ διαδικαςίασ". 

Γιά νά ἐπανζλκω ςτό κζμα τῆσ Ἑτερότθτασ, πι-
ςτεφω ὅτι ὅλο αὐτό ποφ ςυνζβθ, φζρνει καί πάλι 
ςτιν ἐπιφάνεια τό κζμα τοῦ Ἄλλου ὡσ Ρράγμα, 
μιᾶσ καί ὑπαρξιακά ὁ ςεβαςμόσ τῆσ ἑτερότθτασ ςυ-
νυπάρχει μζ τόν φόβο παρενόχλθςθσ ἀπό τόν 
Ἄλλον.  

Κοντολογίσ ὁ Ἄλλοσ εἶναι μιά χαρά, ἀλλά μόνον 
ἐφ᾿ ὅςον θ παρουςία του δεν εκλαμβάνεται ωσ 
φορτικι, δθλαδι εφόςον δζν εἶναι πραγματικά 
Ἄλλοσ. 

Καί αὐτά ςυμβαίνουν καί ςτόν χῶρο τῆσ 
Ψυχικῆσ Ὑγείασ! 

Εὐχαριςτοῦμε τό ΔΣ τοῦ ΣΕΨ γιά τόν ἀγϊνα 
τουσ!! 

Εὐχαριςτῶ τόν πρόεδρο τῆσ ΕΕΨΕ κ. Μοςχονᾶ 
Δθμιτρθ ποφ μοῦ ἔδωςε βῆμα, κακϊσ καί ὅλουσ 
τοφσ ςυναδζλφουσ ψυχοκεραπευτζσ τῆσ ΕΕΨΕ ποφ 
βοθκοῦν καί ςτθρίηουν γιά ἕνα Μαηί μζ νόθμα. 

 

Ἑλζνθ Νίνα 

Ψυχολόγοσ-Ψυχοκεραπεφτρια 

Συςτθμικῆσ Ρροςζγγιςθσ 
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Τα Νζα τθσ ΡΕΣΩΨ με μια ματιά!!!  

Γεμάτοι κινθτικότθτα, δράςθ και γεγονότα ιταν οι 
μινεσ που προθγικθκαν για τθν ΡΕΣΩΨ. Δφο τακτι-
κζσ ςυναντιςεισ μελϊν ζλαβαν χϊρα ςτα γραφεία 
του ςυλλόγου.  

Στισ 25 Νοεμβρίου θ 7θ ςυνάντθςθ αφοροφςε καί-
ρια ηθτιματα του κλάδου και περιελάμβανε πολλα-
πλά κζματα, που επιμελικθκαν ςυνάδελφοι από 
το ΔΣ και τισ επιτροπζσ:  

Αςφάλιςθ επαγγελματικισ ευκφνθσ και νομικι 
προςταςία, 

Δια βίου επαγγελματικι εκπαίδευςθ (CPD) για τουσ 
ψυχοκεραπευτζσ και  

Κεραπευτικό ςυμβόλαιο εναρμονιςμζνο με τον Κϊ-
δικα Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR). 
Σε αυτιν τθν ςυνάντθςθ, μοιράςτθκε ςτα μζλθ ςε 
βιβλιαράκι, ο ανανεωμζνοσ Κϊδικασ Θκικισ Δεο-
ντολογίασ τθσ ΕΑΒ, - μεταφραςμζνοσ ςτα ελλθνικά 
από τθν Επιτροπι Θκικισ Δεοντολογίασ- , ϊςτε να 
είναι εφχρθςτοσ και για τα ίδια αλλά και για τουσ 
πελάτεσ τουσ ςτουσ χϊρουσ ςυνεδριϊν και ετοιμά-
ςτθκε ζνα ζντυπο αναφορικά με τισ υποχρεϊςεισ 
των τακτικϊν μελϊν ςτθ δια βίου επαγγελματικι 
εκπαίδευςθ το οποίο απεςτάλθ θλεκτρονικά. 

 Θ ΡΕΣΩΨ διλωςε το παρόν τθσ και με τθ ςυμμετο-
χι τθσ ςτα τεκταινόμενα των ςυλλογικϊν οργάνων. 
Συμμετείχε ςτθν 9θ Θμερίδα τθσ ΕΕΨΕ, τθν 1θ Δε-
κεμβρίου και με τθν παρουςία ςτο πάνελ του αντι-
προζδρου Γιάννθ Κορκοτςζλου και τθν ειςιγθςι 
του: Το Σϊμα και θ Ψυχοκεραπεία ςτθν Ελλάδα 
του ςιμερα, κακϊσ και ςτθν Γενικι Συνζλευςθ ςτισ 
31 Μαρτίου. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θ ΡΕΣΩΨ ςυμμετείχε ςτο 
Council & Forum Meeting τθσ ΕΑΒ τον Απρίλιο ςτο 
Montpellier τθσ Γαλλίασ, με τθν Ρρόεδρο Ζρθ Μπα-
ςιοφκα να παρουςιάηει τισ δράςεισ του ςυλλόγου. 
Θ παρουςίαςθ ςτζφκθκε με επιτυχία και χαρακτθ-
ρίςτθκε εξαιρετικι! Θ ανταπόκριςθ των Ευρωπαίων 
ςυναδζλφων ιταν πολφ ηεςτι και επαινετικι, και 
για άλλθ μια φορά τονίςτθκε ςτισ ολομζλειεσ ότι ο 
Ελλθνικόσ Σφλλογοσ χαίρει εκτίμθςθσ κακϊσ είναι ο 
δεφτεροσ πιο ενεργόσ και δραςτιριοσ μεταξφ των 
εκνικϊν ςυλλόγων ςτθν ΕΑΒ. 

 Στισ 8 Φεβρουαρίου αποχαιρετιςα-
με με λφπθ τθν ιδρφτρια και επίτιμο 
μζλοσ τθσ ΡΕΣΩΨ και τθσ ΕΑΒ και 
του Κζντρου άιχ, τθν ψυχοκερα-
πεφτρια, επόπτρια, και ςυγγραφζα Κλορίντα Λου-
μπράνο-Κωτοφλα. Ιταν θ ίδια που ζφερε τθν Σω-
ματικι Ψυχοκεραπεία ςτθν Ελλάδα το 1977, όταν 
ακόμα ο χϊροσ τθσ ψυχοκεραπείασ ςτθν Ελλάδα, 
δεν αρικμοφςε παρά μόνο ζνα κζντρο. Και ιταν 
τότε, ο κακθγθτισ ψυχιατρικισ Ραναγιϊτθσ Σακελ-
λαρόπουλοσ μαηί με τον δάςκαλό τθσ Φεντερίκο 
Ναβάρρο που ςτο κατάμεςτο αμφικζατρο τθσ Νο-
μικισ τθν παρουςίαηε ςτο ελλθνικό κοινό ωσ πρζ-
ςβειρα τθσ Σωματικισ Ψυχοκεραπείασ. Θ ΡΕΣΩΨ 
ωσ ελάχιςτο φόρο για όςα προςζφερε, τθν τίμθςε 
με μια αναμνθςτικι πλακζτα που παρζλαβε θ οικο-
γζνειά τθσ, ζνα υπζροχο βίντεο και ζνα παηλ φωτο-
γραφιϊν (που κοςμεί τα γραφεία του ςυλλόγου), 
ςτθν Ετιςια Γενικι Συνζλευςθ που πραγματοποιι-
κθκε ςτισ 24 Φεβρουαρίου.  

Θ ολομζλεια τθσ ΓΣ τθσ ΡΕΣΩΨ, ανανζωςε παμψθ-
φεί τθ κθτεία του υπάρχοντοσ ΔΣ για άλλα δφο χρό-
νια ϊςτε να προωκιςουν και να ολοκλθρϊςουν τισ 
δράςεισ που βρίςκονται ςε εξζλιξθ! 

 Στισ 21 Απριλίου πραγματοποιικθκε θ 8θ ςυνάντθ-
ςθ μελϊν, με τθν επιμζλεια τθσ Επιςτθμονικισ Επι-
τροπισ τθσ ΡΕΣΩΨ και ιταν το δεφτερο μζροσ, 
τριϊν ςυναντιςεων τθσ ΕΕ, με κεντρικό κζμα: Καλ-
λιεργϊντασ τον Ερευνθτικό Νου ςτθ Σωματικι Ψυ-
χοκεραπεία. Κεντρικι ιδζα είναι θ υπόκεςθ, ότι θ 
πρακτικι εξάςκθςθ τιρθςθσ ςθμειϊςεων, ενεργο-
ποιεί και εξοικειϊνει τον κεραπευτι με τον 
«ερευνθτικό νου» και ευρφτερα με τθν κριτικι ςκζ-
ψθ, βαςικά και απαραίτθτα εργαλεία και για τθν 
εκπόνθςθ περιπτωςιολογικισ μελζτθσ (case stud-
ies). 

 Θ πρϊτθ ειςαγωγικι ςυνάντθςθ αφοροφςε τθν 
ζρευνα και τθ ςχζςθ τθσ με τθν κλινικι ψυχοκερα-
πευτικι πρακτικι. Θ δεφτερθ αυτι ςυνάντθςθ αφο-
ροφςε τθν Τιρθςθ Σθμειϊςεων, ενϊ θ επόμενθ κα 
αφορά ςτθ ςυγγραφι case studies. Στα επόμενα 
ςχζδια μασ.... περιςςότερθ δράςθ.... ςϊμα... και 
ψυχοκεραπεία 

 
ΣΑ ΝΔΑ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ 

ΠΔΧΦ  



 

Δθμοςιεφςεισ 
 

Θ Μαριζλλα Σακελλαρίου, Trainer ςτο Ελλθνικό 
Κζντρο Βιοςφνκεςθσ,  δθμοςίευςε ζρευνα ςχετι-
κά με τθ Μετατραυματικι Αγχϊδθ Διαταραχι 
(ΜΑΔ, PTSD) ςτο περιοδικό «Integrative Medi-
cine», που ςφντομα κα είναι διακζςιμθ online 
ςτο Integrative Medicine: A Clinician’s Journal 
(IMCJ) 
Sakellariou, M. and Stefanatou, A. (2017). Neuro-
biology of PTSD and implications for treatment: 
An overview. Curr Res Integr Med2017; 2(1): 50-
53 
 Θ ίδια δθμοςίευςε ςτο International Journal of 
Body Psychotherapy πιλοτικι ζρευνα.  
Sakellariou, M.-O., & Beratis, I. (2018). The im-
pact of training and therapeutic practice on body 
awareness of trainees and body psychotherapists 
at the Greek Biosynthesis Centre—A pilot 
study. International Body Psychotherapy Journal, 
17(1), 66-84. 
 
εμινάρια για εργαςία με τα παιδιά  
 
Με αφορμι τα ςεμινάρια που ζγιναν τα προθ-
γοφμενα χρόνια ςε ςχζςθ με τα παιδιά και τθ 
Βιοςφνκεςθ, δθμιουργείται μία ομάδα που κα 
απευκφνεται ςε όποιον κζλει να αςχολθκεί ψυ-
χοκεραπευτικά με τα παιδιά.  Θ ομάδα κα είναι 
εκπαιδευτικι – εποπτικι.  
Υπεφκυνθ για τθν ομάδα κα είναι θ Άννα Κόςτι-
να, κλινικι ψυχολόγοσ και ψυχοκεραπεφτρια. Θ 
ομάδα απευκφνεται ςε οποιονδιποτε κζλει να 
μάκει και να πάρει πλθροφορίεσ για τον κόςμο 
των παιδιϊν ςε ςυνάρτθςθ με τθν Βιοςφνκεςθ.  
Θ ομάδα κα πραγματοποιεί ςεμινάρια μία φορά 
τον μινα για περίπου 5 ϊρεσ Σάββατο ι Κυρια-
κι. 
 
 
Διεκνισ ςυνάντθςθ κεραπευτϊν τθσ Βιοςφνκεςθσ 
ςτθ Μόςχα, 24- 26/05/2019 
 
Οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να εξοι-
κειωκοφν με τθν ποικιλομορφία και τον πλοφτο τθσ 
Βιοςφνκεςθσ, να ςυναντιςουν ϊςουσ και διεκνείσ 
κεραπευτζσ τθσ Βιοςφνκεςθσ και εκπαιδευτζσ, να 
μάκουν τί είναι θ Βιοςφνκεςθ από τουσ πρϊτουσ 
φοιτθτζσ του David Boadella. Εκτόσ από τισ κφριεσ 
ζννοιεσ και αρχζσ τθσ Βιοςφνκεςθσ, κα παρουςια-

ςτοφν πολλζσ πρακτικζσ τεχνικζσ και δομζσ που 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τόςο ςτθν προςωπι-
κι, όςο και ςτθν επαγγελματικι ηωι. Θ Δρ. Λίλθ 
Αναγνωςτοποφλου, διευκφντρια του Ελλθνικοφ Κζ-
ντρου Βιοςφνκεςθσ, κα πραγματοποιιςει ςτο ςυνζ-
δριο ομιλία:  Shame, Intimacy and Decep-
tion. Master-class (1,5 hs). Στο ςυνζδριο κα πραγ-
ματοποιιςει ομιλία και θ Ξανκίππθ Σβολοποφλου, 
ψυχοκεραπεφτρια, 
εκπαιδευμζνθ ςτο 
Ελλθνικοφ Κζντρου 
Βιοςφνκεςθσ, με 
τίτλο: Harmony: 
the principle of the 
body universe  

10θ  υνάντθςθ Θεραπευτϊν τθσ Βιοςφνκεςθσ 
ςτθν Επίδαυρο 12/09-15/09/2019 

Κάκε χρόνο μαηευόμαςτε ςτον ιερό χϊρο του Α-
ςκλθπείου για να ξαναςυνδεκοφμε με τισ αρχαίεσ 
ρίηεσ τθσ κεραπευτικισ πρακτικισ.  

Οργανϊνουμε βιωματικά εργαςτιρια με ςκοπό τθν 
εμβάκυνςθ τθσ κεραπευτικισ διαδικαςίασ, 
ςυμβάλλοντασ ςτθ προςωπικι και επαγγελματικι 
μασ ανάπτυξθ. 

 

 

Ρροςκεκλθμζνοι κεραπευτζσ από το Ελλθνικό 
Κζντρο Βιοςφνκεςθσ, διεκνείσ κεραπευτζσ τθσ 
Βιοςφνκεςθσ από τθ ωςία, το Λςραιλ, τθ Γεωργία, 
τισ ΘΡΑ και άλλεσ χϊρεσ, κακϊσ και κεραπευτζσ 
ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ, οι οποίοι πιςτεφουν ότι θ 
ψυχι κατζχει κεντρικό ρόλο ςτθ κεραπεία και 
κζλουν να ζρκουν ςε διάλογο και διάδραςθ μαηί 
μασ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΒΙΟΤΝΘΕΗ  



 

Το Κζντρο Τζχνθσ & Ψυχοκεραπείασ (ΚΤΨ) ςυμπλθρϊνει, το 2019, 30 χρόνια λειτουργίασ και  προςφοράσ εκπαιδευτικοφ, 
ερευνθτικοφ  κακϊσ και κεραπευτικοφ ζργου ςτθν Ελλάδα, με επίκεντρο τθν Εικαςτικι Κεραπεία και τα ιδιαίτερα μοναδικά 
χαρακτθριςτικά τθσ.  Φζτοσ οι δράςεισ του ΚΤΨ, ακόμα περιςςότερο, πολλαπλαςιάςτθκαν και διευρφνκθκαν ςυνεχίηοντασ 
ταυτόχρονα τθν προςπάκεια να γνωρίςει τθν εικαςτικι κεραπεία ωσ μια ζγκυρθ και αξιόπιςτθ ψυχοκεραπευτικι μζκοδο. 
Ραρακάτω αναφζρουμε ενδεικτικά κάποιεσ από τισ δράςεισ του ΚΤΨ για το ζτοσ 2018-2019. 

Στισ 11-13 Λουλίου 2019 κα λάβει χϊρα ςτθ Μ. Βρετανία το Διεκνζσ Συνζδριο για τθν Ρρακτικι και Ζρευνα τθσ Εικαςτικισ Κε-
ραπείασ ςτο οποίο ζχουμε τθν τιμι να ςυμμετζχουμε με προφορικζσ ανακοινϊςεισ από τθν πρόεδρο του ΚΤΨ, από εκπαιδευ-
τζσ, ςυνεργάτεσ και εκπαιδευόμενουσ εικαςτικοφσ κεραπευτζσ. Μπορείτε να ενθμερωκείτε για το πρόγραμμα εδϊ: https://
www.baat.org/Courses-Conferences/334/Full-3-Days-International-Art-Therapy-PracticeResearch-Conference. 

Με αφορμι τον εορταςμό των 30 χρόνων 
λειτουργίασ του ΚΤΨ διοργανϊνεται το 
5ου Συμποςίο Εικαςτικισ Ψυχοκεραπείασ 
με κζμα «Το Μεταμορφωτικό Αντικείμενο 
ςτθν Τζχνθ, τθν Ψυχοκεραπεί και τθν 
Κοινωνία» ςτισ 9 και 10 Νοεμβρίου 2019, 
ςτο κτιριο IB τθσ Σχολισ Μωραΐτθ. Σασ 
καλοφμε λοιπόν να δθλϊςετε ςυμμετοχι 
μζςα από τθν πλατφόρμα που  ζχει 
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ςυμποςίου: 
http://www.art-therapy.gr/el/5o-symposio.  

Στισ 5-7 Απριλίου 2019 πραγματοποιικθκε 

με επιτυχία το  Ρανελλινιο Συνζδριο με 

κζμα «Κακ’ οδόν προσ τον βζλτιςτο 

κεραπευτικό ςυντελεςτι ςτθν ογκολογία» ςτο οποίο εκπαιδευόμενεσ εικαςτικζσ ψυχοκεραπεφτριεσ ςυντόνιςαν βιωματικό 

εργαςτιριο παρουςιάηοντασ  ζτςι τθν δράςθ τθσ εικόνασ ςτθν κεραπευτικι πορεία του καρκινοπακι αςκενι. 

Στο 11ο Ρανελλινιο Συνζδριο Νόςου Alzheimer & Μεςογειακό Συνζδριο Νευροεκφυλιςτικϊν Νοςθμάτων PICAD & MeCoND, 

που ζλαβε χϊρα ςτθ Κεςςαλονίκθ ςτισ 14-17 Φεβρουάριου 2019, είχαμε τθν τιμι να εκπροςωπιςουν το ΚΤΨ δφο 

εκπαιδευόμενοι εικαςτικοί ψυχοκεραπευτζσ με βιωματικό εργαςτιριο και προφορικι ανακοίνωςθ  παρουςιάηοντασ ζτςι τθν 

εμπειρία τουσ με πλθκυςμό φροντιςτϊν και ανοϊκϊν αςκενϊν.  Στθν 9θ Θμερίδα τθσ ΕΕΨΕ  με κζμα «Κοινωνικζσ και 

Ρολιτικζσ Διαςτάςεισ τθσ Ψυχοκεραπείασ», ςτισ 1 Δεκεμβρίου 2018, ςυμμετείχε θ κα Αναγνωςτοποφλου, πρόεδροσ του ΚΤΨ, 

με προφορικι ανακοίνωςθ κακϊσ επίςθσ και εκπαιδευόμενεσ εικαςτικζσ ψυχοκεραπεφτριεσ με προφορικι ανακοίνωςθ και 

τον ςυντονιςμό βιωματικοφ εργαςτθρίου. 

Στισ 10 Μαΐου 2019 κα πραγματοποιθκεί το  κεματικό βιωματικό ςεμινάριο με τίτλο «Τα Σφμβολα ςτθν Εξζλιξθ του 

Ανκρϊπου, μζςα από τισ Ρλαςτικζσ Τζχνεσ, από τθν προϊςτορία ζωσ ςιμερα» ςτο χϊρο του ΚΤΨ. Για περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα: http://www.art-therapy.gr/el/eap/301-o-anthropos-ta-symvola-kai-i-

metamorfotiki-tous-dynami. Στισ 29 & 30 Λουνίου 2019 κα ςυντονίςουν θ κα Αναγνωςτοποφλου και θ κα Στυλιανοφδθ το 

βιωματικό ςεμινάριο με κζμα «Γενεόγραμμα και Εικαςτικι Ψυχοκεραπεία» ςτο χϊρο του ΚΤΨ. Για περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα: http://www.art-therapy.gr/el/banner/139-viomatiko-seminario-geneigramma-art-

therapy. Τθν 1 Ioυνίου 2019 ζχουμε προςκλθκεί από το Aegean College να παρουςιάςουμε τθν εικαςτικι ψυχοκεραπείασ 

ςτουσ φοιτθτζσ που παρακολουκοφν το πρόγραμμα ψυχολογίασ του κολεγίου. Εκπαιδευόμενεσ κα ςυντονίςουν ζνα 

εργαςτιριο εικαςτικισ κεραπείασ με ςκοπό να γνωρίςουν οι φοιτθτζσ με βιωματικι διαδικαςία τθν κεραπευτικι δφναμθ τθσ 

εικόνασ. 

Στισ 22 Φεβρουαρίου 2019 εικαςτικζσ ψυχοκεραπεφτριεσ ςυντόνιςαν βιωματικό ςεμινάριο Εικαςτικισ Κεραπείασ ςτο Deree, 

The American College of Greece, ςτα πλαίςια τθσ εβδομάδασ ψυχολογίασ που διοργανϊνει το κολζγιο, με ςκοπό τθ 

παρουςίαςθ τθσ εικαςτικισ κεραπείασ ςε φοιτθτζσ ψυχολογίασ. 

Τζλοσ, το νζο τεφχοσ των Τετραδίων Εικαςτικισ Ψυχοκεραπείασ δθμοςιεφτθκε τον Απρίλιο του 2019 το οποίο περιλαμβάνει 

νζα, δράςεισ και άρκρα από το χϊρο τθσ εικαςτικισ κεραπείασ. Μπορείτε να το διαβάςετε εδϊ:  http://www.art-therapy.gr/

tetradia/ 

ΚΔΝΣΡΟ ΣΔΥΝΖ & ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ (ΚΣΦ)  



 

 

 

ΝΔΑ ΣΖΛΖ-ΑΡΘΡΑ 

Αγαπητοί ςυνάδελφοι από το  παρόν τεύχοσ του ΔΙΚΤΥΟΥ με την έγκριςη του Δ.Σ. εγκαινιάζεται 

μια νέα ςτήλη. Η ςτήλη αυτή αφορά ςτην παρουςίαςη άρθρων αναφορικά με θέματα ςχετικά με 

τη φυςιογνωμία του ενημερωτικού μασ δελτίου.  Αν και δεν είναι ςτην πρόθεςη ούτε των μελών 

του Δ.Σ. ούτε τησ Επιτροπήσ Προβολήσ και Ενημέρωςησ τησ ΕΕΨΕ να προβάλλουμε τουσ εαυτούσ 

μασ, ωςτόςο δόθηκε έγκριςη να δημοςιευτούν ωσ «εναρκτήριο λάκτιςμα» που προςδιορίζει το 

ύφοσ των κειμένων που θα δημοςιεύονται εδώ δύο άρθρα μελών του Δ.Σ., τησ ςυναδέλφου Φώ-

φησ Τριγάζη για την Εποπτεία, και τησ ςυναδέλφου Λίλιαν Χουλιαρά για την εξάρτηςη από τα 

τυχερά παιχνίδια.   

Απευθύνουμε πρόςκληςη ςε κάθε ενδιαφερόμενο μέλοσ να ςτείλει άρθρο  ςτη Γραμματεία τησ 

ΕΕΨΕ προσ την Επιτροπή Προβολήσ και Ενημέρωςησ.  Τα άρθρα αυτά αφού ελεγχθούν για την 

επιςτημονικότητα τουσ θα δημοςιεύονται κατά ςειρά προτεραιότητασ. Βαςική προώπόθεςη είναι 

ότι η έκταςη του κειμένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τισ 600 λέξεισ. Βαςικόσ ςτόχοσ μασ είναι 

ςε κάθε τεύχοσ να δημοςιεύονται δύο άρθρα από εκπροςώπουσ/μέλη Προςεγγίςεων — Εκπαι-

δευτικών Κέντρων.  Εμπρόσ λοιπόν ςυνάδελφοι, μην κάθεςτε,  βάλτε φωτιά ςε ςτυλούσ μπλοκ 

και ςε πληκτρολόγια, ςασ περιμένουμε !!!! 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΗ ΕΕΨΕ 

Δν ηυ μεηαξύ …. ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΥΗΟΤΜΟΡΑΚΗ !!! 



 

Συχνά όταν μιλάμε για τθν Επο-
πτεία αναφερόμαςτε περιςςότε-
ρο ςτθν μεκοδολογία και τισ τε-
χνικζσ με τισ οποίεσ κάκε κερα-
πευτικι προςζγγιςθ αςκεί τθν 
εποπτεία.  

Οι τεχνικζσ πθγάηουν από τθν 
κεωρία τθσ προςζγγιςθσ και τθν 
εφαρμογι τθσ ςε διάφορα επι-
ςτθμονικά πεδία, όπωσ θ κερα-
πεία, θ εποπτεία, θ ψυχολογικι 
εκτίμθςθ, θ αξιολόγθςθ, θ ζρευνα 
κ.τ.λ. Θ ίδια θ Εποπτεία ζχει κεω-
ρία per se που ορίηει τισ αρχζσ και 
τθν εφαρμογι τουσ. 

Ραλιότερεσ και πιο πρόςφατεσ 
ζρευνεσ (Martin and Garski, 2000 
Paley and Newton, 2001) ζδειξαν 
ότι δεν κακορίηει το αποτζλεςμα 
τθσ Ψυχοκεραπείασ θ προςζγγι-
ςθ, αλλά άλλεσ μεταβλθτζσ όπωσ 
θ κεραπευτικι ςχζςθ, θ κεραπευ-
τικι ςυμμαχία και το εςωτερικό 
κίνθτρο για αλλαγι του πελάτθ. 

Θ εποπτεία, με όποια μορφι και 
αν προςφζρεται δεν μπορεί παρά 
να πάρει υπόψθ τθσ αυτό το δε-
δομζνο και να κζςει ωσ βαςικι 
τθσ προτεραιότθτα τθν ανάπτυξθ 
τθσ εποπτικισ ςχζςθσ με τον επο-
πτευόμενο – κεραπευτι. 

Επιχειρϊντασ ζναν οριςμό, κα 
ζλεγα ότι θ εποπτεία δθμιουργεί 
τισ ςυνκικεσ ϊςτε θ διαδικαςία 
να διευκολφνει τθν ανάπτυξθ των 
ικανοτιτων του κεραπευτι, για 
να μπορεί να εργάηεται υπεφκυ-
να, με ενςυναίςκθςθ, με διορατι-
κότθτα, με υγιείσ επενδφςεισ 
ςτθν κεραπεία και μζςα από τουσ 
κανόνεσ τθσ δεοντολογίασ, με τε-
λικό ςτόχο να ευεργετθκεί ο πε-
λάτθσ. 

Θ λζξθ (εποπτεία προζρχεται 
από: ὂπ-ωπ-α παρακείμενοσ του 
ορϊ = βλζπω από πάνω) υπονοεί 
τθν δυνατότθτα που δθμιουργεί-
ται, ϊςτε ο εποπτευόμενοσ και ο 

επόπτθσ να μποροφν αν δουν το 
ευρφτερο πεδίο, κακϊσ ςυγκατα-
ςκευάηουν το νόθμα.  

Μια εποπτικι ςυνεδρία είναι 
μια διαδικαςία πολυεπίπεδθ και 
πολυςφνκετθ, που μπορεί να ζχει 
διδακτικι, ςτθρικτικι, διερευνθ-
τικι λειτουργία, μπορεί να κακθ-
ςυχάηει ι να δθμιουργεί προκλι-
ςεισ. Ειςάγει ενόσ τφπου τριαδι-
κότθτα ςτθ ςχζςθ, μια που ςε ζνα 
αςυνείδθτο επίπεδο ο πελάτθσ 
είναι παρϊν ςτθν εποπτικι ςυνε-
δρία και ο επόπτθσ παρϊν ςτθν 
κεραπευτικι ςυνεδρία. 

Στθν εποπτεία αντιλαμβανόμα-
ςτε πολλζσ φορζσ τισ διαδικαςίεσ, 
τα φαινόμενα ι τθν ςυναιςκθμα-
τικι κατάςταςθ που υπάρχει ςτθν 
ψυχοκεραπευτικι ςυνκικθ, γιατί 
μζςα από τθν παράλλθλθ διαδι-
καςία (Mothersole 1999) κακρε-
φτίηονται ςτθν εποπτικι ςυνκι-
κθ. 

Θ ανάπτυξθ των ικανοτιτων του 
κεραπευτι, όπωσ θ αντοχι ςτισ 
διαδικαςίεσ, θ αξιοποίθςθ των 
διαφορετικϊν δυνατοτιτων του 
διαλόγου, θ δθμιουργία αςφάλει-
ασ, θ αντίλθψθ τθσ αντιμεταβίβα-
ςθσ και ςε ςωματικό επίπεδο, εί-
ναι το κλειδί για τθν ςυνεχι ανά-
πτυξθ και επαγγελματικι ωρίμαν-
ςθ του. Πμωσ θ αίςκθςθ τθσ ε-
πάρκειασ και τθσ βεβαιότθτασ 
που μπορεί να νοιϊςει ςτο ρόλο 
του, ςχετίηεται με τθν ςταδιακά 
αναπτυςςόμενθ «αρκετά καλι» 
λειτουργία του εςωτερικοφ του 
επόπτθ (Casement 1986 – 1990) 
που είναι και το τελικό ηθτοφμε-
νο. 

Θ εποπτεία παρζχεται ατομικά 
και ομαδικά. Στθν Ομαδικι Επο-
πτεία υπάρχει το πλεονζκτθμα 
τθσ μάκθςθσ μζςα από τθν εμπει-
ρία των υπολοίπων ςυναδζλφων, 
κακϊσ και θ γνϊςθ τθσ ανάπτυ-

ξθσ των δυναμικϊν τθσ Ομάδασ. 
Θ Εποπτικι Ομάδα περνά και αυ-
τι από τα ςτάδια ανάπτυξθσ μιασ 
οποιαςδιποτε ομάδασ. Σφμφωνα 
με τον Bion ςτθν "φάςθ του ηευ-
γαρϊματοσ" που είναι μια φάςθ 
ςτακερότθτασ τθσ ομάδασ παρα-
τθροφμε ότι οι εποπτευόμενοι 
εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία και 
ςτθ διερεφνθςθ των κεμάτων με 
πιο αναςτοχαςτικοφσ, δθμιουργι-
κοφσ και παραγωγικοφσ τρόπουσ. 

Τελειϊνοντασ κζλω να επιςθμά-
νω, ότι όπωσ και ςτθν Ευρϊπθ 
ζτςι και ςτθν Ελλάδα κινοφμαςτε 
προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ανά-
πτυξθσ τθσ ειδικότθτασ του Ψυχο-
κεραπευτι. Οι Επαγγελματικζσ 
Ενϊςεισ κα πρζπει να ςτθρίηουν 
όλο και περιςςότερο τθν ανάγκθ 
για Εποπτεία γνωρίηοντασ ότι δθ-
μιουργεί αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ 
ςτθν εφαρμογι και τθν λειτουργί-
α τθσ Ψυχοκεραπείασ. 

Θ Εποπτεία δεν μπορεί πλζον να 
είναι μία ςυνκικθ που τθν ςυνα-
ντά κανείσ μόνο ςτο πλαίςιο μιασ 
εκπαίδευςθσ Ψυχοκεραπευτϊν. 
Οφτε πρζπει να τθν ςυςτινουμε 
μόνο ςε νζουσ κεραπευτζσ. Κα-
λείται να γίνει μια ανάγκθ και μια 
απαίτθςθ για όλο και περιςςότε-
ρουσ επαγγελματίεσ Ψυχικισ Υ-
γείασ ανεξαρτιτωσ του εφρουσ 
και του μεγζκουσ τθσ επαγγελμα-
τικισ τουσ εμπειρίασ.   

 
 

 

Φϊφθ Σριγάηθ - Μζλοσ του Δ 

τθσ Ε.Ε.Ψ.Ε 

Δραματοκεραπεφτρια, Ομαδικι 
Αναλφτρια, κεραπεφτρια Ηεφγουσ 
και Οικογζνειασ, Επόπτρια με εκ-
παίδευςθ ςτθν Δθμιουργικι και 
Καταξιωτικι Ρροςζγγιςθ  

 

ΑΡΘΡΟ : Ζ εποπηεία υρ αναγκαία ζςνθήκη ζηην τςσοθεπαπεςηική ππακηική  



 

Ωσ επαγγελματίεσ ςτον χϊρο τθσ 
ψυχικισ υγείασ ενδεχομζνωσ να 
κλθκοφμε να προςφζρουμε τθν 
βοικειά μασ ςε άτομα με προ-
βλιματα τηόγου. Ωσ απαςχολοφ-
μενθ ςε ζναν δθμόςιο φορζα που 
αςχολείται με τθν απεξάρτθςθ 
ςτα Τυχερά Ραιχνίδια είναι ςυχνό 
φαινόμενο θ προςζλευςθ ατόμων 
ι και ηευγαριϊν, οι οποίοι απευ-
κφνονται ςτον φορζα αφοφ ζχουν 
πρϊτα ζχουν απευκυνκεί ςε ςυ-
ναδζλφουσ για διαφορετικοφσ 
ςυχνά λόγουσ και ζχουν παρα-
πεμφκεί εν τζλει ςε εμάσ.  Συχνά 
τα άτομα με τζτοιου είδουσ κζμα-
τα αναηθτοφν αρχικά βοικεια για 
κοινωνικοφσ και ςυναιςκθματι-
κοφσ λόγουσ,  ςυχνότερα για κζ-
ματα ηευγαριοφ, πολφ πριν απο-
δεχκοφν ότι χρειάηονται βοικεια 
για τθν εναςχόλθςι τουσ με τα 
τυχερά παιχνίδια. Οφείλουμε λοι-
πόν να είμαςτε ςε κζςθ να ανα-
γνωρίςουμε ποιοσ βιϊνει τζτοιου 
είδουσ δυςκολίεσ, να τουσ κινθτο-
ποιιςουμε να αναηθτιςουν βοι-
κεια και να τουσ παραπζμψουμε 
για υποςτιριξθ ςε εξειδικευμζνα 
πλαίςια. Θ αμθχανία, θ ντροπι, ο 
φόβοσ τθσ ζκκεςθσ, θ άρνθςθ να 
αποδεχκοφν το πρόβλθμα μπορεί 
να εμποδίςουν τα άτομα αυτά να 
αποκαλφψουν τθν πραγματικι 
διάςταςθ του προβλιματοσ τουσ. 
Θ πρόκλθςθ αφορά ςτθν δθμι-
ουργία ενόσ αςφαλοφσ και υπο-
ςτθρικτικοφ πλαιςίου που κα δι-
ευκολφνει τθν αποκάλυψθ με 
ζναν τρόπο που κα μασ επιτρζψει 
να εκφράςουμε τθν ανθςυχία μασ 
και να  προτρζψουμε για αναηι-
τθςθ περαιτζρω βοικειασ.  

Ενδεχομζνωσ, μία ευκεία ερϊτθ-
ςθ του τφπου  «Ζχετε προβλιμα-
τα με τον τηόγο;» να μθν εξυπθρε-
τεί τον ςτόχο μασ κακϊσ θ απου-
ςία ι θ ελλιπισ επίγνωςθ του α-

τόμου μπορεί να μθν οδθγιςει ςε 
ςφνδεςθ του τρζχοντοσ προβλι-
ματοσ του με τον τηόγο. Ι ακόμα 
και να δθμιουργιςει αμυντικι 
διάκεςθ ςε περίπτωςθ άρνθςθσ 
τθσ προβλθματικισ ςυμπεριφο-
ράσ. Υπάρχει ζνασ μεγάλοσ αρικ-
μόσ ερωτιςεων, οι οποίεσ μπο-
ροφν να αξιοποιθκοφν ςτα πλαί-
ςια τθσ κεραπευτικισ αξιολόγθ-
ςθσ και οι οποίεσ αφοροφν για 
παράδειγμα τισ ψυχαγωγικζσ 
δραςτθριότθτεσ του ανκρϊπου 
που ζχουμε απζναντί μασ, τον 
χρόνο που αφιερϊνει ςε αυτζσ, 
τα χριματα που ξοδεφει, αν υ-
πάρχουν οικονομικζσ επιβαρφν-
ςεισ ςτον μθνιαίο του προχπολο-
γιςμό ι αν ζχει δεχκεί κριτικι α-
πό το οικείο του περιβάλλον για 
τον τρόπο εναςχόλθςισ του. 

Ο τηόγοσ μοιράηεται πολλζσ ο-
μοιότθτεσ με άλλεσ εξαρτιςεισ 
αλλά χαρακτθρίηεται και από 
«αόρατα» ςθμάδια και αλλαγζσ 
που κα μποροφςαν να αποτελοφν 
ενδείξεισ μιασ εξαρτθτικισ ςτάςθσ 
και για τα οποία χρειάηεται να 
είμαςτε ςε εγριγορςθ: 
 ςταματά να κάνει πράγματα που 
μζχρι πρότινοσ τον ευχαριςτοφ-
ςαν  

 απουςιάηει από οικογενειακζσ 
ςυνεςτιάςεισ και γενικά απομο-
νϊνεται 

 απουςιάηει αδικαιολόγθτα και 
λζει ψζμματα για το που ιταν 

 αλλάηει τισ ςυνικειζσ του ςτον 
φπνο, ςτο φαγθτό ι ςτο ςεξ 

 χρθςιμοποιεί αλκοόλ ι ναρκωτι-
κά ςυχνότερα από πριν 

 αμελεί τθν προςωπικι του 
υγιεινι  

 αμελεί τισ υποχρεϊςεισ του 
(ςχολείο, εργαςία, οικογζνεια)  

 παραμελεί τθν φροντίδα των 
παιδιϊν 

 είναι λιγότερο πρόκυμοσ να ξο-

δζψει χριματα πζρα του τηόγου 
 κλζβει χριματα ι εξαπατά για 

να τα κερδίςει και δανείηεται με 
ευκολία 

 αναηθτά δεφτερθ εργαςία χωρίσ 
ευδιάκριτθ αλλαγι ςτα οικονο-
μικά 

 δείχνει κυκλοκυμικόσ και ζχει 
ςυχνά ξεςπάςματα κυμοφ 

 δείχνει αγχωμζνοσ και δφςκολα 
ςυγκεντρϊνεται 

 παραπονιζται για προβλιματα 
υγείασ που ςυνδζονται με το 
άγχοσ (πονοκζφαλοι, πόνοσ ςτο 
ςτομάχι ι ςτο ζντερο, δυςκολίεσ 
ςτον φπνο, απϊλεια όρεξθσ κλπ) 

Αντίςτοιχεσ ερωτιςεισ κα μπο-
ροφςαμε να κζςουμε και ςτον/
ςτθν ςφντροφο που κα μασ προ-
ςεγγίςει για βοικεια. Συχνά τόςο 
οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι όςα 
και τα οικεία τουσ πρόςωπα  ανα-
γνωρίηουν τθν εναςχόλθςθ με τον 
τηόγο ωσ πρόβλθμα μόνο μετά 
από μία μεγάλθ κρίςθ. Ο αιφνιδι-
αςμόσ και θ άρνθςθ των γεγονό-
των, οι ενοχζσ για τθν μθ ζγκαιρθ 
αντίλθψθ τθσ κατάςταςθσ, τα υ-
ψθλά επίπεδα κυμοφ, θ απϊλεια 
εμπιςτοςφνθσ και θ ανθςυχία για 
το μζλλον οδθγοφν ςταδιακά 
ςτθν αναηιτθςθ βοικειασ, θ ο-
ποία ενςταλάηει εν τζλει τθν ελπί-
δα και ανοίγει το μονοπάτι ςτον 
άμεςα ενδιαφερόμενο να πράξει 
το ίδιο.  Ο ςτόχοσ είναι να περιο-
ριςτεί θ υπερβολικι ςυναιςκθμα-
τικι επζνδυςθ και αίςκθςθ ευκφ-
νθσ που ςταδιακά αναπτφςςεται  
και παρατθρείται ςτθν ςυμπερι-
φορά και ςτάςθ των ςυντρόφων 
και να αναλάβει ευκφνθ και ο 
άμεςα ενδιαφερόμενοσ. 

Λίλιαν Χουλιάρα - Μζλοσ του Δ 
τθσ Ε.Ε.Ψ.Ε                                                  

Ψυχολόγοσ—Ψυχοδραματίςτρια, 
ΚΕΚΕΑ ΑΛΦΑ 

 

ΑΡΘΡΟ : ςζηηώνηαρ για ηον Σζόγο… 



 

 

ΒΗΒΛΗΟΠΑΡΟΤΗΑΖ 

«Η ομάδα, το ϊμα και θ Ψυχο-

κεραπεία. Η ομαδικι ωματικι 

Ψυχοκεραπεία: Θεωρίεσ Δυνα-

μικι και Πρακτικι» 

Συγγραφείσ: Λουμπράνο Κωτοφ-

λα Κλορίντα, Ψυχολόγοσ, Σωματι-

κι Ψυχοκεραπεφτρια, Κόμθ Μα-

ριλζνα, Ψυχοπαιδαγωγόσ, Σωμα-

τικι Ψυχοκεραπεφτρια 

 

    «Θ ομάδα, το Σϊμα και θ Ψυ-

χοκεραπεία» τθσ Κλορίντασ Λου-

μπράνο- Κωτοφλα και Μαριλζνασ 

Κόμθ, αποτελεί ζνα πολυςφνκετο 

εγχειρίδιο που βαςίηεται ςτθν ςωματικι ψυχοκε-

ραπευτικι προςζγγιςθ αλλά επεκτείνεται πζρα από 

αυτιν. Ρράγματι, ενϊ ςτο πρϊτο μζροσ του βιβλίου 

γίνεται μια εκτενισ αναφορά ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

προςζγγιςθ, ςτα επόμενα παρουςιάηονται διάφο-

ρεσ ψυχοκεραπευτικζσ προςεγγίςεισ που εργάηο-

νται με Ομάδεσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια εξετάηονται καί-

ρια κζματα τθσ ομαδικισ ψυχοκεραπείασ και τθσ 

δυναμικισ τθσ ομάδασ. 

    Ριο ςυγκεκριμζνα, το βιβλίο αναφζρεται ςτο κε-

ωρθτικό και ιςτορικό υπόβακρο τθσ ςωματικισ ψυ-

χοκεραπείασ όπωσ ξεκίνθςε από τον Βίλχελμ αϊχ 

και ςυνεχίςτθκε από τουσ μακθτζσ και ςυνεργάτεσ 

του, καταλιγοντασ να ενςωματϊςει ςταδιακά -

όςον αφορά τθν ομαδικι ψυχοκεραπεία- ςτοιχεία 

από άλλεσ προςεγγίςεισ του κινιματοσ του Ανκρϊ-

πινου Δυναμικοφ. Τζτοιεσ προςεγγίςεισ παρουςιά-

ηονται ςτο βιβλίο με αναφορά ςτθ ςυμβολι τουσ 

ςτθν ομαδικι ψυχοκεραπεία: Το ψυχόδραμα του 

J.L. Moreno, θ ψυχοκεραπεία Gestalt του Fritz 

Perls, θ Συνδιαλεκτικι Ανάλυςθ 

του Eric Berne, θ Ομαδικι Ανάλυ-

ςθ του S.H. Foulkes, το Κακοδθ-

γοφμενο Πνειρο ςε Εγριγορςθ 

του  Robert Desoille, οι Ομάδεσ 

Συνάντθςθσ του C. Rogers. 

   Στο τρίτο μζροσ του βιβλίου, 

αναπτφςςονται φαινόμενα και 

ςυμπεριφορζσ που παρατθροφ-

νται ςε μια οποιαδιποτε ομάδα 

και ιδιαίτερα ςτθν ψυχοκεραπευ-

τικι ομαδικι διαδικαςία, όπωσ θ 

προβολι, θ μεταβίβαςθ, το φαι-

νόμενο τθσ θγεςίασ και άλλα που 

περιγράφονται γενικά με τον όρο 

δυναμικι τθσ ομάδασ. Θ κατανόθςι τουσ και θ χρι-

ςθ τουσ είναι απαραίτθτθ ςτο ειδικό για μια αποτε-

λεςματικι εργαςία ςε ομάδα. 

    Ακολουκεί θ ανάπτυξθ των τεχνικϊν τθσ ςωματι-

κισ ψυχοκεραπείασ και πϊσ αυτζσ εφαρμόηονται 

ςε ομαδικό πλαίςιο. Γίνεται αναφορά ςτθ δομι μι-

ασ ομάδασ, τα ςτάδια, και ςε τεχνικζσ, όπωσ θ 

«γείωςθ»,  θ αναπνοι, θ εξιςορρόπθςθ Συμπακθτι-

κοφ και Ραραςυμπακθτικοφ ςυςτιματοσ, θ ενεργο-

ποίθςθ και θ χαλάρωςθ του ςϊματοσ. 

    Τζλοσ, ςτο τελευταίο μζροσ περιγράφεται το ςχζ-

διο μιασ πραγματικισ ψυχοκεραπευτικισ ομάδασ 

διάρκειασ οκτϊ μθνϊν, με τθ χριςθ όλων των πα-

ραπάνω τεχνικϊν και προςεγγίςεων. 

    Ζτςι, το βιβλίο αποκτά πρακτικι χρθςιμότθτα, 

εμπεριςτατϊνεται και αποςαφθνίηεται θ κεωρία 

των προθγοφμενων κεφαλαίων, ανάγοντάσ το ςε 

ζνα χριςιμο εκπαιδευτικό και κλινικό οδθγό. Το 

βιβλίο εκδόκθκε το 2004 και επανεκδόκθκε το 2017 

και 2018 από τισ εκδόςεισ Κυμάρι . 



 

Aκόμα ζνα τεφχοσ του ΔΙΚΣΤΟΤ ολοκλθρϊκθκε. 

Προςπακιςαμε για μια ακόμα φορά να το κάνουμε καλφτερο και πιο εν-
διαφζρον. 

Φτάςαμε ςτο τζλοσ μιασ ακόμα κουραςτικισ ςαιηόν και ζχει ζρκει θ εποχι 
να κατεβάςουμε ταχφτθτεσ και να βροφμε χρόνο για ξεκοφραςθ και να γε-
μίςουμε ξανά τισ μπαταρίεσ μασ. 

Σο Δ τθσ ΕΕΨΕ και θ Επιτροπι Προβολισ κα Ενθμζρωςθσ ςασ ευχόμαςτε  

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ  -  ΚΑΛΗ ΜΑ ΑΝΣΑΜΩΗ !!!!!! 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

Οπωσ αποφαςίςκθκε ςτιν τελευταία Ετιςια Γ.. τισ Εταιρείασ μασ τόν προθγοφμενο 
Μάρτιο, κά διοργανϊςουμε τιν 10θ κατά ςειράν Ημερίδα τισ Ε.Ε.Ψ.Ε. 

Η Ημερίδα κά πραγματοποιθκεί τό άββατο, 25 Ἰανουαρίου 2020 ςτόν γνωςτό πλζον 
καί φιλόξενο χϊρο του Ξενοδοχείου "ΑΜΑΛΙΑ" καί κά ενθμερωκείτε εντόσ τοφ Ιουλίου 
γιά τό κζμα καί τίσ προκεςμίεσ υποβολισ τϊν περιλιψεων, τϊν εργαςτθρίων καί τϊν 
ςυμμετοχϊν. 


