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Παπαδοπούλου  Έφη (Μέλος Ε.Ε.Σ)
Τσιριγώτης Θεόδωρος (Μέλος Ε.Ε.Σ)

Εύα Μεταλλίδη Πρόεδρoς
Απόστολος Βούλγαρης Αντιπρόεδρος
Ανθή Δήμητσα Γενική Γραμματέας
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Αλεξάνδρα Γεωργίου Μέλος
Δήμητρα Κολώνια Μέλος
Ελευθερία Καββαδία Μέλος
Έφη Κατηρτζόγλου Μέλος
Ευφροσύνη Μπενετή Μέλος

ΜΕλη ΔιΕΠιΣΤηΜΟνιΚηΣ ΚΑι ΟρΓΑνωΤιΚηΣ ΕΠιΤρΟΠηΣ

ΤΟ νΕΟ Δ.Σ. ΤηΣ Ε.Ε.Σ. ΑΠΑρΤιζΕΤΑι ΑΠΟ ΤΟΥΣ  

ΟρΓΑνωΣη



Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της Ελληνικής 
Εταιρείας Συμβουλευτικής, συνεργάτες και 
φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην 26η Διημερίδα 
της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, με θέμα 
«Ο ΑΔΕΛΦΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ».

Σε αυτήν την Διημερίδα, θα έχουμε την δυνατότητα να μελετήσουμε την αξία 
αυτής της σχέσης, που ξεκινάει και αναπτύσσεται μέσα στην οικογένεια αλλά 
και την διεύρυνση και εφαρμογή της μέσα στο κοινωνικό σύνολο, σε κάθε πεδίο. 
Ο Αδελφικός Δεσμός σε όλες τις εκφάνσεις του αποτελεί ίσως, το δυνατότερο και 
μακροβιότερο δεσμό σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Θεωρείται πλέον από τους 
ερευνητές ο σημαντικότερος δεσμός στη ζωή ενός ατόμου αφού αποτελεί ουσιώδη  
συναισθηματική και υποστηρικτική πηγή, για τη ζωή του. 

η Αδελφοσύνη, ως Μεγάλη ιδέα, αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης των οραματιστών 
και ερευνητών ανά τους αιώνες και  συνίσταται σε εκείνη την πραγματική και βαθειά 
ανιδιοτέλεια, που είναι αναγκαίο, να χαρακτηρίζει τις σχέσεις μας. Είναι εκείνο 
το απαραίτητο συστατικό για την κατανόηση και εφαρμογή της ισότητας και της 
Ελευθερίας.

Είναι η Αδελφοσύνη μια συναισθηματική έννοια ή ευαισθησία για ονειροπόλους; 
Είναι, μια μορφή ελπίδας και καταφύγιο για τους αδύναμους; Ή μήπως είναι η έκφραση 
της ευθύνης μας απέναντι στον Εαυτό και τον Άλλο;

Κατά την διάρκεια των εργασιών της Διημερίδας, θα έχουμε τη δυνατότητα να 
διερευνήσουμε και απαντήσουμε σε όλα τα αναδυόμενα ερωτήματα και ίσως, να 
καταφέρουμε να αντιληφθούμε την Αδελφοσύνη με τον τρόπο και τα λόγια του 
Αριστοτέλη: «Αδελφοσύνη εστί μία ψυχήν εν δυσί σώμασιν ενοικουμένη».

Εύα Μεταλλίδη
Πρόεδρος 
Ε.Ε.Σ.

ΧΑιρΕΤιΣΜΟΣ
ΠρΟΕΔρΟΥ ΕλληνιΚηΣ 
ΕΤΑιρΕιΑΣ ΣΥΜβΟΥλΕΥΤιΚηΣ



6

Σ
Α
Β
Β
Α
Τ
Ο

19.2.2022

10:00-10:50 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
• Πρόεδρος ΕΕΣ,  κ. Εύα Μεταλλίδη 

• Πρόεδρος Ε.A.C.,  Dirk Rohr

• Πρόεδρος I.A.C.,  Bill Borgen, PhD

• Πρόεδρος Ε.Ε.Ψ.Ε,  κ. Δημήτρης Μοσχονάς

11:00-11:30 ΟΜΙΛΙΑ 
«Ο αδελφικός δεσμός»
Ιωάννης Ψάρρας, Iδρυτής του χώρου Πολιτισμού και Έρευνας ‘’ΣΥΝΘΕΣΙΣ [1995]’’ και 
εμπνευστής της μεθόδου της Συνθετικής Ψυχοενεργειακής Προσέγγισης [1997]

11:30-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
«Ο αδελφικός δεσμός απο την συστημική οπτική»
Συντονίστρια:  Έφη Παπαδοπούλου 
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας - Ψυχοθεραπεύτρια. Bachelor of Science in Psychological.
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ ) & μέλος της European Association for Counselling. 
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ).  
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Διημερίδας

Αδελφική Σχέση: «ευκαιρία για μια διαφορετική σύνδεση»
Μαρία Αγγέλου, Μ.Α, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια - Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ). Μέλος του Δ.Σ της ΕΘΟΣ της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Θεραπείας Οικογένειας (EFTA) της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε)  
της European Association for Psychotherapy (EAP)

«Τα αδέλφια στο πέρασμα των αιώνων»
Ελένη Νίνα, Κλινική Ψυχολόγος ΣΕΨ Ψυχοθεραπεύτρια ECP, EFTA.  
Πρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΛΕΣΥΘ. Εκπρόσωπος ΕΛΕΣΥΘ στην ΕΕΨΕ.  
Μέλος επιτροπών στην ΕΕΨΕ. Εκπαιδεύτρια και Επόπτης

«Αδελφικός δεσμός» Συστημική θεωρία και πράξη»
Δημήτρης Σταυρόπουλος, Συστημικός Ψυχοθεραπευτής, EFTA,  ΕΛΕΣΥΘ, ιδρυτικό μέλος 
της ISCA, ιδρυτής του Ελληνικού Ινστιτούτου Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) το 2000, 
ως ο μόνος πιστοποιημένος Φορέας Εκπαίδευσης & Θεραπείας (DGfS) της μεθόδου  
στην Ελλάδα

«Ο αδελφικός δεσμός και οι διασυνδέσεις του στα πλαίσια της συμβουλευτικής 
θεραπευτικής διαδικασίας»
Σακκάς Λ. Διονύσιος, Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής M.D, PH.D, E.C.P  
Θεραπευτής Οικογένειας και Ομάδας, Διεπαγγελματικός Σύμβουλος σε ποικίλα συστήματα 
Διευθυντής του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ)

«Οι κρυφοί πρωταγωνιστές»
Χάρις Κατάκη, Ιδρύτρια του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων

13:30-14:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

19.2.2022

14:00-16:00  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
«Σχέση ροής-δομής, αδελφοσύνης, ισοτιμίας και οριοθέτησης στη διεργασία ομάδας»
Σακκάς Λ. Διονύσιος, Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής M.D, PH.D, E.C.P  
Θεραπευτής Οικογένειας και Ομάδας, Διεπαγγελματικός Σύμβουλος σε ποικίλα συστήματα, 
Διευθυντής του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ) 
Στέκα Χρυσούλα, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια

«Αδελφικός; Δεσμός; η Διχοτομημένη Ενότητα»
Ιωάννης Ψάρρας, Iδρυτής του χώρου Πολιτισμού και Έρευνας ‘’ΣΥΝΘΕΣΙΣ [1995]’’  
και εμπνευστής της μεθόδου της Συνθετικής Ψυχοενεργειακής Προσέγγισης [1997]

«Το δέντρο της ζωής, «Τα φύλλα» (η οικογένεια ως ομάδα υποστήριξης) - 
Τα αδέλφια»
Μαργαρίτα Χαλβατζή-Κατσικαδέλη, Ψυχοπαιδαγωγός MSc Πιστοποιημένη Αφηγηματική 
Ψυχοθεραπεύτρια
Δημήτριος Κατσικαδέλης, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Πιστοποιημένος Αφηγηματικός 
Ψυχοθεραπευτής

14:00-17:30  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ (ΠΡΟφΟΡΙκΕΣ ΑνΑκΟΙνώΣΕΙΣ) ΑίθουσΑ 1
14:00-14:30  «βιβλιογραφική ανασκόπηση του αδελφικού δεσμού μέσα από τρεις βασικές    
 προσεγγίσεις της συμβουλευτικής»

Κολιανού Ειρήνη, Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Εκπαιδεύτρια 
Ενηλίκων, Απόφοιτη του EICP - Eυρωπαικό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας 
(τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων), Ζει και εργάζεται στη Κω ως Ψυχοθεραπεύτρια

14:30-15:00  «The International Association for Counselling: Developing the Counselling Profession   
 Worldwide»

Naoise Kelly, Counselling Worldwide
 

15:00-16:00 «David Burns’ TEAM CBT Integrative Treatment of fraternal relationships and  
 relationships within the family and other human settings»

Prof. Dr. Yehuda Bar Shalom, Counselor, Ramat Gan Academic College and the Hebrew 
University of Jerusalem
 

16:00-16:30  «Ο αδελφικός δεσμός, ως μήτρα της αυτονομίας»
Κωνσταντία Χαλδούπη, Σύμβουλος ψυχικής υγείας, Συστημική ψυχοθεραπεύτρια
 

16:30-17:00  «Φίλοι, τα αδέλφια που διαλέγουμε;»
Ειρήνη (Νάνσυ) Ψημενάτου, Σύμβουλος ψυχικής υγείας συνθετικής προσέγγισης
 

17:00-17:30  «Αόρατο πένθος. Το πένθος για τα αδέλφια»
Δημήτρης Κουτζαμάνης, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας συνθετικής προσέγγισης

16:00-16:15  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΒΕ 1

ΒΕ 2

ΒΕ 3
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16:15-18:15  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΒΙώΜΑΤΙκΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
«ριγμένοι στους αδερφικούς δεσμούς… επιλέγοντας την/τον αδερφή/αδερφό  
που έχουμε και που είμαστε ή/και θέλουμε να είμαστε»
Άννα Κούρτη, Συμβουλευτική Ψυχολόγος-Υπαρξιακή Θεραπεύτρια,  
Εκπαι  δεύτρια στην Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας «Γίγνεσθαι»
Έφη Μπόνη, Συμβουλευτική Ψυχολόγος- Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεύτρια,  
Εκπαιδευόμενη Εκπαιδεύτρια στην Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας «Γίγνεσθαι»

«David Burns’ TEAM CBT Integrative Treatment of fraternal relationships and  
relationships within the family and other human settings»
Prof. Dr. Yehuda Bar Shalom, Counselor, Ramat Gan Academic College and the Hebrew 
University of Jerusalem

«Το δέντρο της ζωής»
Μαρία Καρκανιά, Ψυχολόγος - Αναλυτική θεραπεύτρια των τεχνών

            18:15  ΛΗΞΗ ΠΡώΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙών ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΒΕ 4

ΒΕ 5

ΒΕ 6



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

9

Κ
Υ
Ρ
Ι
Α
Κ
Η

20.2.2022

10:00-12:00 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ (ΠΡΟφΟΡΙκΕΣ ΑνΑκΟΙνώΣΕΙΣ) ΑίθουσΑ 1
10:00-10:30  «Αιτιακές αποδόσεις των ειδικών ψυχικής υγείας για τις δύσκολες συμπεριφορές ασθενών 
 με μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας»

Ιωάννα Μαρκοζάννες, Ψυχολόγος, Msc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
Γεώργιος Κλεφτάρας, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας - Ψυχοπαθολογίας, Διευθυντής 
Μεταπτυχιακού Συμβουλευτικής, Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής 
Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

10:30-11:00  «η αδερφική παιδική προσκόλληση ως μοντέλο συναισθηματικής ρύθμισης»
Μαρία Αγοραστού, Ψυχοθεραπευτρια, Συντονιστρια Συμβουλευτικού Κέντρου & 
Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Hellenic American University, Αθήνα, Ελλάδα
Alessandra Sax, Ψυχοθεραπεύτρια, Διευθύντρια τμηματος Κλινικης Ψυχολογίας και 
Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Hellenic American University, Αθήνα, Ελλάδα

11:00-11:30 «Ψυχολογική Ευημερία στην Αναδυόμενη Ενήλικη ζωή: Μια Πρώτη Πιλοτική Διερεύνηση 
 του ρόλου της Αδελφικής Σχέσης στην Ελλάδα»

Κυριακή Χρυσού, Απόφοιτη Ψυχολογίας, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Κλινικής Ψυχολογίας με 
Ειδίκευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία (SCG - Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος 
σε Συνεργασία με το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου)
Δημήτρης Δ. Βλαστός, Ψυχολόγος Υγείας BSc, MSc, MS, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Πειραματικής και 
Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, Καθηγητής Ψυχολογίας (SCG - Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος)

11:30-12:00 «Αδελφική αγάπη: μαθαίνοντας να μιλάμε την ίδια γλώσσα, αυτήν της αγάπης»
Εριφύλη - Μαρία Πασπάτη, Σύμβουλος ψυχικής υγείας και τελειόφοιτος εκπαιδευόμενος 
στη Αντλεριανή Ψυχοθεραπεία
Κατερίνα Αλεξοπούλου, Εξειδικευμένη στην Αντλεριανή Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία, 
Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής

10:00-12:00 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΒΙώΜΑΤΙκΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
«η αδελφική σχέση σε ένα στιγμιότυπο»
Περσεφόνη Σπανού, Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, 
Επόπτρια - Εκπαιδεύτρια στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων

«η συνάντηση με τον Εσωτερικό Αδελφό – Μια εμπειρία ύπνωσης»
Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος, Καθηγητής και υπεύθυνος του μεταπτυχιακού προγράμματος 
Συνθετικής Ψυχοθεραπείας στο Medieterrenean College, καθηγητής Κλινικής Υπνοθεραπείας 
στην ΕΨΥΘΕ και πρόεδρος του 1ου συλλόγου Κλινικών Υπνοθεραπευτών στην Ελλάδα (ΣΚΥΕ)

«Αδελφικός Δεσμός- Αδελφικά Δεσμά / Fraternal Bond - Fraternal Binds»
Κεντιγκελένη Κυριακή, Ψυχίατρος Παιδιών & Εφήβων, Προσωποκεντρική Σύμβουλος 
& Ψυχοθεραπεύτρια, Παιδοκεντρική Παιγνιοθεραπεύτρια, Οικογενειοκεντρική Θεραπεύτρια, 
Διευκολύντρια Ομάδων, trainee Επόπτρια, Επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Ψυχοθεραπείας 
& Συμβουλευτικής Παιδιού & Οικογένειας, Υπέυθυνη του Τμήματος Έρευνας & Μελέτης και 
Σύμβουλος Εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές ομάδες στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική  
& Ψυχοθεραπεία του Εργαστηρίου Ψυχοκοινωνικών Μελετών. Μέλος της ΕΕΣ
Τσιλιγκαρίδου Κυριακή, Νηπιαγωγός, Προσωποκεντρική Σύμβουλος & Ψυχοθεραπεύτρια, 
Παιδοκεντρική Παιγνιοθεραπεύτρια και Οικογενειοκεντρική Θεραπεύτρια. Σύμβουλος 
εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές ομάδες στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & 
Παιγνιοθεραπεία σε συνεργασία με το Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών. 
Τα τελευταία πέντε χρόνια συντονίζει ομάδες σε μαραθώνιους «Ομάδες Συνάντησης 
Προσωποκεντρικής Προσέγγισης» και συμποσίων Συμβουλευτικής. Μέλος της ΕΕΣ

ΒΕ 8

ΒΕ 9

ΒΕ 10
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12:00-14:00 ΒΙώΜΑΤΙκΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
«Αδελφικός δεσμός» - Συστημική θεωρία & πράξη»
Δημήτρης Σταυρόπουλος, Συστημικός Ψυχοθεραπευτής, EFTA,  ΕΛΕΣΥΘ, ιδρυτικό μέλος 
της ISCA, ιδρυτής του Ελληνικού Ινστιτούτου Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) το 2000, 
ως ο μόνος πιστοποιημένος Φορέας Εκπαίδευσης & Θεραπείας (DGfS) της μεθόδου στην Ελλάδα

«η Σιωπή της Κρυμμένης Αντιπαλότητας»
Μπάλλιου Δέσποινα, M.Sc. Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια 
& Επόπτρια Gestalt, κάτοχος ECP. Μέλος της Επιτροπής των Εκπαιδευτικών Κριτηρίων της 
EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Ιδρυτικό μέλος του Gestalt Foundation 
και της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt
Μιχαηλίδης Κώστας, Απόφοιτος του TEESSIDE COLLEGE, Counseling and Psychological Science.
Ψυχοθεραπευτής εκπαιδευτής και επόπτης Gestalt, μέλος της EAGT και της Ελληνικής 
Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt (HAGT). Κάτοχος ECP. Ιδιωτεύει στο γραφείο του  
στον Αγ. Δημήτριο κάνοντας ατομική, ομαδική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική ζευγαριών

12:00-14:00  ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
«Ο αδελφικός δεσμός: Σύμπλευση ή εξοστρακισμός»
Συντονίστρια: Μελίνα Παπαϊωάννου
Σύμβουλος ψυχικής υγείας, Σχεσιακή ψυχοθεραπεύτρια & Ιδρυτικό μέλος του ΕΚ.Ι.ΣΥ.Π.

«η συναισθηματική προσκόλληση στον αδελφικό δεσμό ως κομμάτι του οικογενειακού συνόλου»
Γιώργος Ζαχαριάδης (MSc), Κλινικός ψυχολόγος, Κοινωνιολόγος, ειδικευόμενος στην 
Σχεσιακή ψυχαναλυτική-ψυχοθεραπεία & Υπεύθυνος εκπαίδευσης και πρακτικής του ΕΚ.Ι.ΣΥ.Π.

«Αδελφή, η αγαπημένη κόρη!»
Κατερίνα Παπαθανασίου, Σύμβουλος ψυχικής υγείας και Σχεσιακή ψυχαναλυτική 
ψυχοθεραπεύτρια κατά Irvin Yalom

«Ο ανταγωνισμός και η ζήλια μέσα από το πρίσμα της αδελφικής σχέσης ανάμεσα σε δυο κορίτσια»
Μαρίνα Βελώνια (MSc), Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια στη Γνωσιακή Συμπεριφορική 
Θεραπεία ενηλίκων, παιδιών και εφήβων

«Coming out και αδελφική προδοσία»
Iωάννης Βλαχάκης, Σύμβουλος ψυχικής υγείας, Εκπαιδευόμενος στην θετική ψυχολογική 
κατεύθυνση & Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων

«Ο νέος Atlas της ομαδικής θεραπείας»
Συντονίστρια: Ασημίνα Χιώνη 
Κλινική Ψυχολόγος - Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια - Εκπαιδεύτρια στο Κέντρο Εφαρμοσμένης 
Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής

Έχεις Αδέλφια; Το παράδοξο των αδελφικών δεσμών για ένα μοναχοπαίδι μέσα σε μια 
θεραπευτική ομάδα
Πανούση Αναστασία, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Επικοινωνίας -  
Δευτεροετής εκπαιδευόμενη στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας στο Κέντρο Εφαρμοσμένης 
Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής

Αναζητώντας τα αδέρφια μας μέσα στην ομαδική θεραπεία: Μεταβίβαση - Αντιμεταβίβαση
Μαριάννα Φάλαρη, Δευτεροετής εκπαιδευόμενη στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας  
στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής

Ομαδική θεραπεία: Αδέλφια εξ΄αίματος ή ...μη !
Κωτσιοπούλου Αντωνία, Δευτεροετής εκπαιδευόμενη στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας 
στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής

Μεσαίος αδερφός, δυο αδέρφια για να παλεύω
Αλεξάνδρου Εμμανουήλ, Δευτεροετής εκπαιδευόμενη στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας 
στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής

14:00-15:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΒΕ 11

ΑίθουσΑ 1

ΑίθουσΑ 2

ΒΕ 12
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15:00-17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
«βλέποντας ψυχοδυναμικά τον αδελφικό δεσμό»
Συντονιστής: Αναστάσιος Χαραλαμπάκης, Psy.D. 
Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, 
Συνιδρυτής EICP - Eυρωπαικό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας  
(τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων), Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής, Επόπτης
Συμμετέχοντες: Βογιατζή Φραντζέσκα-Γεωργία, Ιερωνυμάκη Ειρήνη, Χριστίνα-Ιωάννα Κόλμπου, 
Κότση Ελένη,  Μασουρίδου Αικατερίνη, Μιχαλάκη Αδαμαντία, Παυλίδη Δανάη- Όλγα, 
Στειακάκης Μιχαήλ, Τσιριγώτης Θεόδωρος, Φιλιππίδου Φωτεινή, Χαλαραμπάκης Αναστάσιος

η  Έννοια του Αδελφικού Δεσμού στην Ψυχανάλυση (1ο μέρος)
Χαραλαμπάκης Αναστάσιος, Psy.D.: Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπείας, 
Συνιδρυτής του - EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία (τέως 
Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων) Αριστούχος Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κρήτης και της 
Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, όπου εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης και Λέκτορας. 
Επίσης έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Εργάζεται  
ως εκπαιδευτής, επόπτης και Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής στα Χανιά της Κρήτης
Τσιριγώτης Θεόδωρος, Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής, Εκπαιδευτής, Επόπτης, 
Συνιδρυτής του EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία  
(τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων) και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Πανεπιστημίου 
της Λωραίνης. Έχει ολοκληρώσει πενταετή εκπαίδευση στη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία 
(Birkbeck University, British Psychoanalytic Society), τετραετή εκπαίδευση στην Οικογενειακή 
& Ομαδική Ψυχοθεραπεία (Kensington Consultation Center, Ιατρική Σχολή Κρήτης) και 
τετραετή εκπαίδευση τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (Τhe Albert Ellis Insitute/GACBT). 
Εργάζεται ως κλινικός ψυχολόγος στην Αθήνα και τα Χανιά

η  Έννοια του Αδελφικού Δεσμού στην Ψυχανάλυση (2ο μέρος)
Στειακάκης Μιχάλης, Απόφοιτος Ψυχολογίας (με άδεια άσκησης επαγγέλματος) 
του Πανεπιστημίου του Staffordshire, τελειόφοιτoς του προγράμματος Ψυχοδυναμικής 
Ψυχοθεραπείας του EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία 
(τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων) και παράλληλα εκπαιδεύεται στη Τραυματοθεραπεία 
(Ego-State Therapy). Παρακολούθησε διετή εκπαίδευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική 
Θεραπεία και τη Θεραπεία Ζεύγους. Εργάζεται ως Ψυχολόγος και Ψυχοθεραπευτής  
στο Ηράκλειο, Κρήτης
Κότση Ελένη, Απόφοιτη του Πανεπιστημίου Κρήτης με Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή. 
Η κα Κότση αποφοίτησε από το πρόγραμμα Ψυχαναλυτικής Συμβουλευτικής ενώ τελειόφοιτη 
του προγράμματος Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων). Σπουδάζει Ψυχολογία 
και εργάζεται ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Ειδική Παιδαγωγός στα Χανιά της Κρήτης

«Εν αρχή ην ο φθόνος». η περίπτωση του Κάιν & Άβελ
Παυλίδη Δανάη - Όλγα, Απόφοιτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τελειόφοιτη 
του προγράμματος Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας του EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων). Εργάζεται ως 
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας παιδιών, εφήβων & ενηλίκων στην Αθήνα
Μασουρίδου Αικατερίνη, Απόφοιτη του Πανεπιστημίου Angliα Ruskin, UK, Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Μονάδα Υγείας (CNAM), Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
στη Δημόσια Υγεία (ΕΣΔΥ), τελειόφοιτη του προγράμματος Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας του 
EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο 
Χανίων) και παράλληλα εκπαιδεύεται στη Τραυματοθεραπεία (Ego-State Therapy). 
Σπουδάζει Ψυχολογία και εργάζεταιως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας στην Αθήνα

ΑίθουσΑ 1
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Το πένθος των χαμένων αδελφών
Βογιαντζή Φραντζέσκα - Γεωργία,  Απόφοιτη ΑΠΘ & της Ανωτέρας Σχολής Ραλού Μάνου, 
μετεκπαίδευση στη κινησιολογία, τη τέχνη και τη σωματική ψυχοθεραπεία. Στη παρούσα 
περίοδο είναι εκπαιδευόμενη του προγράμματος Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας EICP - 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων).
και εργάζεται ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας στην Αθήνα και διαδικτυακά

Το περιγεννετικό πένθος στη ψυχανάλυση. Μελέτη Περίπτωσης
Τσιριγώτης Θεόδωρος, Psy.D., Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής, Εκπαιδευτής, 
Επόπτης, Συνιδρυτής του EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία 
(τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων) και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Πανεπιστημίου  
της Λωραίνης. Έχει ολοκληρώσει πενταετή εκπαίδευση στη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία
(Birkbeck University, British Psychoanalytic Society), τετραετή εκπαίδευση στην Οικογενειακή 
& Ομαδική Ψυχοθεραπεία (Kensington Consultation Center, Ιατρική Σχολή Κρήτης) και τετραετή 
εκπαίδευση τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (Τhe Albert Ellis Insitute/GACBT). 
Εργάζεται ως Κλινικός Ψυχολόγος στην Αθήνα και τα Χανιά

 ΟΜΙΛΙΑ
«Μια επανοηματοδότηση της αδερφοσύνης»
Ιωάννα Μπαγέρη, Δικηγόρος, πρωτοετής εκπαιδευόμενη στο τμήμα Ψυχοδυναμικής και 
Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας του EICP

15:00-17:00  ΒΙώΜΑΤΙκΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
«η ενίσχυση του αδερφικού δεσμού στη συμβουλευτική διαδικασία»
Βουρδουμπά Αλέξια, Ψυχολόγος - Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια - Επιστημονική Υπεύθυνη 
τμήματος Συστημικής Συμβουλευτικής - Ψυχοθεραπείας & Εκπαιδεύτρια τμημάτων 
Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας 
και Συμβουλευτικής
Μπαλίκου Γιούλη, Ψυχολόγος - Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια - Εκπαιδεύτρια τμημάτων 
Συστημικής Συμβουλευτικής - Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας του 
Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής

«Κοινωνικό Ενδιαφέρον ως Παράγοντας της Αδελφοσύνης»
Μαρία Βασιλέφσκι MA, Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεύτρια, Επόπτρια Σύμβουλος, 
Συμβουλευτική για άτομα, οικογένειες και ζευγάρια

«Ο κοντινός Άλλος, μια συλλογική αυτοβιογραφία»
Παναγιώτης Κούρτης, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. Εικαστικός Ψυχοθεραπευτής MSc

17:00-18:00  κΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΙών ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ – Playback TheaTre

ΒΕ 13

ΑίθουσΑ 1

ΒΕ 14

ΒΕ 7



Ινστιτούτο
Βιωματική Παρέμβαση NDI

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΜΨΥΧΩΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

2ετής εκπαίδευση στην εμψύχωση
ομάδων
Εκπαίδευση  στη συμβουλευτική 
Εκπαίδευση στη ψυχοθεραπεία

Ανοιχτή Ομάδα Συνάντησης NDI κάθε
μήνα
Ομιλίες και διαλέξεις 
Ημερίδες Ευαισθητοποίησης
Αναγνωστήριο και σπουδαστήριο
Εκθέσεις έργων και συναυλίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής
συμβουλευτικής, προσωπικής ανάπτυξης,
ψυχοθεραπείας
Βιωματικά Εργαστήρια
Ομάδες γνωριμίας, ευαισθητοποίησης,
συνάντησης, έκφρασης και επικοινωνίας
Ομάδες Εποπτείας
Ομάδα θεωρητικής μελέτης
Ερευνητική Ομάδα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η NDI

Είναι μια γενική θεωρία του
ανθρώπου και συγχρόνως
παιδαγωγική και ψυχοθεραπευτική
μέθοδος. Πρωταρχικά όμως είναι
φιλοσοφία και στάση ζωής
βασιζόμενη στην αυτονομία και την
ελευθερία και του κάθε ανθρώπου να
αποφασίζει ο ίδιος για τον εαυτό του. 
Η θεωρία αυτή συγκροτήθηκε και
ολοκληρώθηκε στη σημερινή της
μορφή στα μέσα της δεκαετίας του
΄80, από τον Γάλλο καθηγητή Michel
Lobrot, στη συνέχεια του έργου του
Kurt Lewin και του Carl Rogers, μέσα
στο πνεύμα του Υπαρξισμού και της
Φαινομενολογίας.
Η μεθοδολογία της βασίζεται στη
δημιουργία, στην ανάδυση και την
έκφραση επιθυμιών και συνοψίζεται
στο τρίπτυχο:

Ακούω Προτείνω Συνοδεύω
με

Ενσυναίσθηση Γνησιότητα
Ανεπιφύλακταθετικήαποδοχή

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
viomatiki.ndi@gmail.com

www.vpndi.gr
τ. 2315537928

Βαλαωρίτου 7, Θεσσαλονίκη
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10:00-10:50 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  
• Πρόεδρος ΕΕΣ,  κ. Εύα Μεταλλίδη 

• Πρόεδρος Ε.A.C.,  Dirk Rohr

• Πρόεδρος I.A.C.,  Bill Borgen, PhD

• Πρόεδρος Ε.Ε.Ψ.Ε,  κ. Δημήτρης Μοσχονάς

11:00-11:30 ΟΜΙΛΙΑ 

Ο αδελφικός δεσμός
Ιωάννης Ψάρρας
Iδρυτής του χώρου Πολιτισμού και Έρευνας ‘’ΣΥΝΘΕΣΙΣ [1995]’’ και εμπνευστής της μεθόδου της 
Συνθετικής Ψυχοενεργειακής Προσέγγισης [1997]

Η ιδέα της αδελφοσύνης είναι η υποκρυπτόμενη ανάγκη ατόμων, εθνών και φυλών.
Αυτό που είναι αυτονόητο, θεωρείται παράλληλα και ανέφικτο.
Όλα μπορεί να είχαν επιλυθεί στην άσκηση και μόνον αυτής της ιδέας.
Ο νους των ανθρώπων όμως φαίνεται-προς το παρόν τουλάχιστον- να μην είναι επαρκής, να μην έχει χώρο, 
να την αρνείται, να μην την αποδέχεται-ενώ μπορεί να διατείνεται για το αντίθετο- να μην την επεξεργάζεται, 
να μην την καταγράφει και ως εκ τούτου να μην την κάνει πράξη, με τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα στην 
καθημερινότητα και στα γεγονότα του κόσμου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βιβλία για τη Γαλλική Επανάσταση.

Βιβλία για τον Ελληνικό Εμφύλιο.

Όργουελ, Τζoρτζ. 1984, Ο Μεγάλος Αδελφός, εκδ. Κάκτος.

Ζουμπουλάκης, Σταύρος (2019), Άσπονδοι αδελφοί, εκδ. Πατάκη, Αθήνα.

Arendt,  Hannah (2020). Περί βίας, εκδ. Αλεξάνδεια, Αθήνα.

YouTube: Μίκης Θεοδωράκης, Το τραγούδι του νεκρού αδελφού

Ιωάννης Ψάρρας, Iδρυτής του χώρου Πολιτισμού και Έρευνας ‘’ΣΥΝΘΕΣΙΣ [1995]’’ και εμπνευστής της 
μεθόδου της Συνθετικής Ψυχοενεργειακής Προσέγγισης [1997]. 
Ίδρυσε το 1995 το χώρο Πολιτισμού και Έρευνας: ΣΥΝΘΕΣΙΣ. 
www.e-synthesis.gr
Είναι εμπνευστής της συνθετικής μεθόδου της Ψυχοενεργειακής Προσέγγισης στην Πραγματεία επί των 
Επτά Ακτίνων.  Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και διετέλεσε αντιπρόεδρός της στο 
προηγούμενο Δ.Σ.  Εισηγητής Σεμιναρίων και Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. Έχει εκδώσει τέσσερεις ποιητικές 
συλλογές, ένα δοκίμιο για τον Οδυσσέα Ελύτη, μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο: «ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ» και έχει γράψει 
πληθώρα άρθρων πάνω στη θεραπευτική και τη σχέση Θεραπευτή -Θεραπευόμενου. Ασκεί το λειτούργημα του 
Ψυχοενεργειακού Αναλυτή και είναι επόπτης πολλών επαγγελματιών στον τομέα της Ψυχικής Υγείας.
Διευθύνει τον εκδοτικό οίκο: Εκδόσεις, ekdoseissynthesis@gmail.com
Φοιτά στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο τμήμα των Φυσικών Επιστημών. Ζει στο Χαλάνδρι. 
Blog: ioannispsarras.blogspot.com
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11:30-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 

ο αδελφικός δεσμός απο την συστημική οπτική
Συντονίστρια: Έφη Παπαδοπούλου 
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – Ψυχοθεραπεύτρια. Bachelor of Science  in Psychological. Μέλος της Ελληνικής 
Εταιρείας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ ) & μέλος της European  Association for Counselling. Μέλος της Ελληνικής 
Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ).Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Διημερίδας

Αδελφική Σχέση: «ευκαιρία για μια διαφορετική σύνδεση»
Μαρία Αγγέλου
Μ.Α, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια - Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ) 
Μέλος του Δ.Σ της ΕΘΟΣ  της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θεραπείας Οικογένειας (EFTA) της Εθνικής Εταιρείας 
Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε)  της   European Association  for Psychotherapy (EAP)

Η παρουσίαση θα αποπειραθεί να αναδείξει την Αδελφική Σύνδεση και τις παραμέτρους που τροφοδοτούν 
τη σχέση σ ένα διαχρονικό ορίζοντα με μια Συστημική ματιά.  Θα αναφερθεί στους παράγοντες που τη 
διαμορφώνουν στην αρχική της μορφή: τη θέση των αδελφών μέσα στην Οικογένεια, τις πρώιμες παιδικές 
εμπειρίες στη κοινή τους ζωή, τη διαφορετικότητα των φύλων και των δοτών ρόλων στο Οικογενειακό σύστημα, 
τις διαφορετικές φάσεις της Οικογένειας.  Ανιχνεύει τους παράγοντες και τα διαφορετικά υποσυστήματα  που 
επηρεάζουν την ποιότητα της σχέσης: «ενδιάμεσες γονικές φωνές» που έχουν εισέλθει ως «ρωγμές’ στη 
σχέση, ευρύτερα πολιτισμικά πρότυπα, προκαταλήψεις, χαρακτηρισμοί & ετικέτες, οικογενειακές αξίες που 
παγιδεύουν και εγκλωβίζουν το «σχετίζεσθαι» των αδελφών.  Υπογραμμίζονται  οι «στίξεις» που ενισχύουν τον 
αδελφικό δεσμό:  η  ατομική διαφοροποίηση από τον πρώιμο τρόπο σύνδεσης (αποδόμηση και αναδόμηση μιας 
νέας σχέσης ), η ανατροφοδότηση με νέες κοινές εμπειρίες ζωής, η επανανοηματοδότηση της με προσωπική 
επιλογή στην λειτουργική  επικοινωνία και το περιεχόμενο ζωής.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Λ.Μπόσκολο-Π.Μπερτράντο, «Ατομική Συστημική Θεραπεία», εκδ.Μαϊστρος, 2008

Μ.Rufo, “Αδελφός και Αδελφή, μια δύσκολη αγάπη, εκδ.Κριτική,2003

Μ.ΜcGoldrick, “Ανοίγοντας τα παλιά σεντούκια», εκδ.Ελληνικά Γράμματα, 2002

A. Napier, C.Whitaker, “Οικογένεια, Μαζί όμως αλλιώτικα», εκδ.Κέδρος, 2008

Μαρία Αγγέλου, Μ.Α, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια - Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας 
(ΕΛΕΣΥΘ) Μέλος του Δ.Σ της ΕΘΟΣ  της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θεραπείας Οικογένειας (EFTA) της Εθνικής 
Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε)  της   European Association  for Psychotherapy (EAP).

«Τα αδέλφια στο πέρασμα των αιώνων»
Ελένη Νίνα
Κλινική Ψυχολόγος ΣΕΨ Ψυχοθεραπεύτρια ECP, EFTA. Πρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΛΕΣΥΘ. 
Εκπρόσωπος ΕΛΕΣΥΘ στην ΕΕΨΕ. Μέλος επιτροπών στην ΕΕΨΕ. Εκπαιδεύτρια και Επόπτης

Οι σχέσεις που καθορίζουν πιο πολύ την ζωή μας είναι αυτές που δεν τις έχουμε επιλέξει: η οικογένεια μας, οι 
γονείς μας και τα αδέλφια μας. Δεσμοί αίματος και συναισθημάτων.
Οι αρχαίες τραγωδίες, η λογοτεχνία, οι μύθοι και τα παραμύθια είναι γεμάτα από ιστορίες αδελφών που 
θυσιάζονται ο ένας για τον άλλον ή που καταστρέφουν, σκοτώνουν ο ένας τον άλλον.

Ελένη Νίνα, Κλινική Ψυχολόγος ΣΕΨ Ψυχοθεραπεύτρια ECP, EFTA. Πρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου 
ΕΛΕΣΥΘ. Εκπρόσωπος ΕΛΕΣΥΘ στην ΕΕΨΕ. Μέλος επιτροπών στην ΕΕΨΕ. Εκπαιδεύτρια και Επόπτης.
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«Αδελφικός δεσμός»  Συστημική θεωρία και πράξη»
Δημήτρης Σταυρόπουλος
Συστημικός Ψυχοθεραπευτής, EFTA,  ΕΛΕΣΥΘ, ιδρυτικό μέλος της ISCA, ιδρυτής του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) το 2000, ως ο μόνος πιστοποιημένος Φορέας Εκπαίδευσης & 
Θεραπείας (DGfS) της μεθόδου στην Ελλάδα

Η σχολή της Συστημικής Αναπαράστασης διερευνά τις σχέσεις που έχουν δομηθεί διαγενεολογικά σε ένα 
οικογενειακό πλαίσιο, εστιάζοντας στην ανάγκη κάθε μέλους του συστήματος στο ‘ανήκειν’ έναντι του ‘αποκλεισμού’.
Ο Αδελφικός Δεσμός αποκτά πρωτογενή σημασία γιατί (α) διευρύνει την ιεραρχία αρχαιότητας και την συμμετοχή 
στην κοινότητα μοίρας, (β) μετασχηματίζει τις σχεσιακές δυναμικές του οικογενειακού συστήματος, τα μοτίβα και 
τις κρυφές δυναμικές που επηρεάζουν τα μέλη, μέσω εμπλοκών και συστημικών συμπτωμάτων και (γ) αποτελεί 
εγγραφή ως πρότυπο για όλες τις σχέσεις, ιδιαίτερα τις ομότιμες, ισότιμες, συν-αδελφικές σχέσεις.
Στόχος της εισήγησης η κατανόηση της βαθύτερης δυναμικής των συστημικών σχέσεων, άρα και των αδελφικών 
‘παράδοξων’, ως προς τον σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής συμβουλευτικής/ θεραπευτικής παρέμβασης.

ΔΡ Δημήτρης Σταυρόπουλος, Συστημικός Ψυχοθεραπευτής, EFTA,  ΕΛΕΣΥΘ, ιδρυτικό μέλος της ISCA, ιδρυτής 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) το 2000, ως ο μόνος πιστοποιημένος Φορέας 
Εκπαίδευσης & Θεραπείας (DGfS) της μεθόδου στην Ελλάδα
Μ.Α. στην κοινωνιολογία - ψυχολογία - φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Εργάζεται από το 1978 
στην Ελλάδα, ως Σύμβουλος Επικοινωνίας και Συστημικός Θεραπευτής. Ίδρυσε το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) το 2000, πιστοποιημένο από τον Γερμανό θεραπευτή και φιλόσοφο 
Bert Hellinger, ιδρυτή της μεθόδου. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οικογενειακής Θεραπείας 
(EFTA) και της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ). Είναι ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας ‘International Systemic Constellation Association’ (ISCA) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής και 
επόπτης της Γερμανικής Εταιρίας Συστημικής Αναπαράστασης (DGfS). Η εργασία του εστιάζεται στην σύνδεση 
της συστημικής ψυχολογίας με την αρχαιοελληνική μυθολογία, τραγωδία και φιλοσοφία εμπεδώνοντας την 
καινοτόμο θεραπευτική πρότασή του, το «Ελληνικό Παράδειγμα».

«Ο αδελφικός δεσμός και οι διασυνδέσεις του στα πλαίσια της συμβουλευτικής θεραπευτικής 
διαδικασίας»
Σακκάς Λ. Διονύσιος
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής M.D, PH.D, E.C.P Θεραπευτής Οικογένειας και Ομάδας, Διεπαγγελματικός 
Σύμβουλος σε ποικίλα συστήματα Διευθυντής του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ)

Στην τριάδα των αξιών Αδελφότητα – Ισότητα – Ελευθερία στηρίχτηκε, κάποτε, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, 
μέσα στο οποίο η σύγχρονη οικογένεια, ακόμα και σήμερα, καλείται να αναπτυχθεί, με τη Δικαιοσύνη και 
την Αγάπη να αποτελούν αναπόσπαστα συμπληρωματικά μέρη της τριάδας. Ο αδελφικός δεσμός, ο δεσμός 
ανάμεσα καταρχάς σε δύο αδέρφια, πλάθεται σε μια προυπάρχουσα τριάδα, σε γάμο, ή δεσμό ανάμεσα σε δύο 
μοναχοπαίδια. Δεν είναι τόσο εύκολο να διακρίνεις, πού, πώς και πότε διαμορφώνεται η βάση του αδερφικού 
δεσμού. Η δυναμική των πλαισίων, ακόμα και προηγούμενων γενεών, με μεγαλύτερη πολυπλοκότητα απ’ την 
απλουστευτική εστίαση σε μια μόνο δυάδα, ή ακόμα και σε τρίγωνα ή πιο περίπλοκες δομές, καθορίζουν και συν-
διαμορφώνουν τον αδερφικό δεσμό. Αρχετυπικές καταστάσεις, που τις βρίσκεις να επαναλαμβάνονται σε μύθους, 
τραγωδίες και παραμύθια, μαζί με σύγχρονες θεωρίες (συχνά μονοδιάστατες), συμβάλλουν στην κατανόησή μας 
του αδερφικού δεσμού. Πώς αυτές οι δυνάμεις επηρεάζουν συγγενικές, φιλικές, εργασιακές και ερωτικές, αλλά 
και γενικότερα κοινωνικές σχέσεις και επηρεάζονται απ’ αυτές, είναι ένα θέμα τεράστιο, που έρχεται με ποικίλους 
τρόπους στην συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική προσέγγιση με άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες.

Σακκάς Λ. Διονύσιος, Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής M.D, PH.D, E.C.P Θεραπευτής Οικογένειας και Ομάδας, 
Διεπαγγελματικός Σύμβουλος σε ποικίλα συστήματα Διευθυντής του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του 
Ανθρώπου (ΑΚΜΑ).
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«Οι κρυφοί πρωταγωνιστές»
Χάρις Κατάκη
 Ιδρύτρια του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων

Η ασάφεια που περιβάλλει την αδερφική σχέση, δημιουργεί την αίσθηση μιας μαγικής εικόνας όπου διαπλέκονται 
και συνυπάρχουν δύο αντιφατικές πραγματικότητες. Ενώ αυτή η σχέση έχει αποτελέσει καθοριστικό άξονα 
στην εξέλιξη της ανθρωπότητας, παραμένει συρρικνωμένη και παραγκωνισμένη.   
Στόχος αυτής της παρουσίασης είναι να μοιραστώ μαζί σας θεωρητικές θέσεις και τις εφαρμογές τους 
στην συστημική οικογενειακή θεραπεία, προβληματισμούς και διαπιστώσεις που προέκυψαν μέσα από την 
πολυεστιακή ενασχόληση μας με την αδερφική σχέση.

Χάρις Κατάκη, Ιδρύτρια του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων.

13:30-14:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:00-16:00 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

«Σχέση ροής-δομής, αδελφοσύνης, ισοτιμίας και οριοθέτησης στη διεργασία ομάδας»
Σακκάς Λ. Διονύσιος
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής M.D, PH.D, E.C.P Θεραπευτής Οικογένειας και Ομάδας, Διεπαγγελματικός 
Σύμβουλος σε ποικίλα συστήματα Διευθυντής του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου(ΑΚΜΑ) 
Στέκα Χρυσούλα
Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια

Η πρόταση οικείων για συμμετοχή με οικείους στη διημερίδα της ΕΕΣ για τον αδελφικό δεσμό συγχρονίσθηκε με 
τη μαγευτική διεργασία μιας ομάδας προσωπικής ανάπτυξης, όταν παληά μέλη, νεότερα και  νεοεισερχόμενα, 
στο μεν επίπεδο περιεχομένου  μοιράζονται εμπειρίες εξέλιξης  της σχέσης με τα αδέλφια τους  στο δε επίπεδο 
του εδώ και τώρα σχετίζεσθαι, αφενός δημιουργούν παληοί και νέοι ισότιμες μεταξύ τους σχέσεις, ενώ 
εξελίσσεται και μια νέα οριοθέτηση με τους συντονιστές της ομάδας. Έτσι γεννήθηκε και η ιδέα-πρόταση αυτού 
του εργαστηρίου.
Η τριπλή εστίαση, ενδοψυχική, σχεσιακή εντός της διεργασίας ομάδας και στις οικογενειακές σχέσεις, 
παληότερες και νεότερες αλλά και η ισομορφικότητα με φιλικές, εργασιακές και άλλες κοινωνικές σχέσεις 
αποτελεί μια μέθοδο που μπορεί να οδηγήσει σε πλούσια ενημερότητα.
Οι συμμετέχοντες στο εργαστήρι έχουμε την ευκαιρία να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας από την συμμετοχή μας 
στους διάφορους ρόλους μας σε διεργασίες ομάδων προσωπικής ανάπτυξης κ.α. που μπορούν να φωτίζουν 
πλευρές της κατάκτησης της ομοτιμίας, ισοτιμίας στις αδελφικές αλλά και συναδελφικές σχέσεις μας και να 
αναζητήσουμε παράγοντες που συμβάλλουν σε μια συνεξελικτική ανοτροπική πορεία.

Σακκάς Λ. Διονύσιος, Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής M.D, PH.D, E.C.P Θεραπευτής Οικογένειας και Ομάδας, 
Διεπαγγελματικός Σύμβουλος σε ποικίλα συστήματα Διευθυντής του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του 
Ανθρώπου(ΑΚΜΑ) 
Θεραπευτής Οικογένειας και Ομάδας, Διεπαγγελματικός Σύμβουλος σε ποικίλα συστήματα
Διευθυντής του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου(ΑΚΜΑ) 
Έχει διατελέσει:
- Αντιπρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
- Συντονιστής Διευθυντής του Ψυχιατρικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
 ‘’Γ. Γεννηματά’’ όπου και είχε την ευθύνη στην ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Ψυχοθεραπειών Οικογενειακής 
και Ομαδικής προσέγγισης.
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- Μέλος και Επίτιμο μέλος του ΔΣ του ΚΕΘΕΑ
- Υπεύθυνος της νέο ιδρυθείσης Μονάδας Πρόληψης-Εκπαίδευσης του ΟΚΑΝΑ. 
- Εμπειρογνώμων στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης  Εκπαιδευτικών του  
  Υπουργείου Παιδείας 
- Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας  Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ)
- Αντιπρόεδρος της ΕΕΨΕ
- Mέλος του ΔΣ της ΕΘΟΣ
Είναι Μέλος:
- της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA ) 
- της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (EAP) και
- της Αμερικανικής Εταιρείας Θεραπείας Ομάδας(AGPA).

Στέκα Χρυσούλα, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια
Η Χρυσούλα Στέκα γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου. Μετά την αποφοίτηση της από την Φαρμακευτική 
στο ΕΚΠΑ εργάστηκε ως φαρμακοποιός στην Αθήνα για πολλά χρόνια. Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού της στο 
Ψυχιατρικό Τμήμα  του Πανεπιστημίου του Λονδίνου ( Msc in Addictive Behavior)  εργάστηκε εθελοντικά στο 
Kaleidoscope Project όπου εκπόνησε την διπλωματική της εργασία. Επιστρέφοντας στην Αθήνα υποστήριξε 
τη διδακτορική της διατριβή στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ με θέμα τη Μελέτη Χρήσης Νόμιμων Ψυχοτρόπων 
Ουσιών από το Γυναικείο Πληθυσμό της Μείζονος Περιφέρειας της Αθήνας. Παρακολούθησε έναν κύκλο 
σεμιναριακών μαθημάτων με θέμα Βασικές Αρχές Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας στο ΙΨΥΠΕ. Σπούδασε στο 
Regents University στο Λονδίνο Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία. Στο Ακμα επιμορφώθηκε στο Συστημικό 
Σκέπτεσθαι, στην Επιστημολογία και στη Διεργασία Ομάδος. Μέλος της Ελεσυθ. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται 
ως συστημική ψυχοθεραπεύτρια στην Αθήνα.

«Αδελφικός; Δεσμός; Η Διχοτομημένη Ενότητα»
Ιωάννης Ψάρρας
Iδρυτής του χώρου Πολιτισμού και Έρευνας ‘’ΣΥΝΘΕΣΙΣ [1995]’’ και εμπνευστής της μεθόδου της 
Συνθετικής Ψυχοενεργειακής Προσέγγισης [1997]

Παρ’ ότι μπορεί να κατοίκησαν τον ίδιο χώρο για εννέα μήνες, να βγήκαν από την ίδια μήτρα, να έχουν το ίδιο 
αίμα, οι αδελφοί, σε ψυχικό επίπεδο, δεν κατάφεραν στη μεγάλη τους πλειοψηφία, να πετύχουν αυτό που η 
οικογένεια, η κοινωνία και η ίδια η λέξη διατείνονται.
Ο αδελφικός δεσμός, οφείλει να επαναπροσδιορισθεί εξ αρχής, γιατί είναι αυτός που υπερβαίνει τις συγγένειες 
και έχει ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα μέσα στην κοινότητα, προβάλλοντας σε αυτή, ότι τυχόν δεν έχει επιλυθεί 
μεταξύ των αδελφών και του περιβάλλοντός τους κατά την διάρκεια της κοινής τους ζωής, από αδιέξοδες 
σχέσεις, συνεργασίες, μέχρι εμφυλίους πολέμους.
Το εργαστήρι αυτό έχει ως σκοπό να δημιουργήσει ερωτήματα, να διεγείρει το ενδιαφέρον των συμμετασχόντων 
και να τους προ-ιδεάσει γι αυτό που μπορεί να είναι το βασικό αίτιο των ψυχολογικών τους αναζητήσεων, κάτι 
που μπορεί να μην το είχαν αντιληφθεί μέχρι τώρα και να μην του είχαν δώσει την πρέπουσα σημασία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πονταλίς Mπετράν, Ζαν (2009). Ο αδελφός του προηγούμενου, εκδ. Εστία, Αθήνα.

Συμπάρδης, Γιώργος, (2018). Αδέλφια, εκδ. Μεταίχμιο, Aθήνα.

Ντοστογιέφκι, Φιοντόρ (2008). Αδελφοί Καραμαζώφ.εκδ. πατάκης, Αθήνα.

Βιζυηνός, Γεώργιος (2021). Ποίος ήτο ο φονεύς του αδελφού μου, εκδ. Δρόμων, Αθήνα.

Σαραμάγκου, Ζοζέ (2010). Κάιν, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα.

Εκ των Υστέρων, Ο αδελφικός δεσμός, Περιοδικό για την Ψυχανάλυση τ., 20, 2010, Αθήνα.

Ιωάννης Ψάρρας, Iδρυτής του χώρου Πολιτισμού και Έρευνας ‘’ΣΥΝΘΕΣΙΣ [1995]’’ και εμπνευστής της 
μεθόδου της Συνθετικής Ψυχοενεργειακής Προσέγγισης [1997]. 
Ίδρυσε το 1995 το χώρο Πολιτισμού και Έρευνας: ΣΥΝΘΕΣΙΣ. www.e-synthesis.gr
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Είναι εμπνευστής της συνθετικής μεθόδου της Ψυχοενεργειακής Προσέγγισης στην Πραγματεία επί των 
Επτά Ακτίνων.  Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και διετέλεσε αντιπρόεδρός της στο 
προηγούμενο Δ.Σ.  Εισηγητής Σεμιναρίων και Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. Έχει εκδώσει τέσσερεις ποιητικές 
συλλογές, ένα δοκίμιο για τον Οδυσσέα Ελύτη, μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο: «ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ» και έχει γράψει 
πληθώρα άρθρων πάνω στη θεραπευτική και τη σχέση Θεραπευτή -Θεραπευόμενου. Ασκεί το λειτούργημα του 
Ψυχοενεργειακού Αναλυτή και είναι επόπτης πολλών επαγγελματιών στον τομέα της Ψυχικής Υγείας.
Διευθύνει τον εκδοτικό οίκο: Εκδόσεις, ekdoseissynthesis@gmail.com
Φοιτά στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο τμήμα των Φυσικών Επιστημών. Ζει στο Χαλάνδρι. 
Blog: ioannispsarras.blogspot.com

«Το δέντρο της ζωής, «Τα φύλλα» (η οικογένεια ως ομάδα υποστήριξης) -Τα αδέλφια»
Μαργαρίτα Χαλβατζή-Κατσικαδέλη
Ψυχοπαιδαγωγός MSc Πιστοποιημένη Αφηγηματική Ψυχοθεραπεύτρια
Δημήτριος Κατσικαδέλης
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Πιστοποιημένος Αφηγηματικός Ψυχοθεραπευτής

Το Δέντρο της Ζωής, είναι μια μεταφορά που χρησιμοποιούμε στην Αφηγηματική Προσέγγιση στην 
Ψυχοθεραπεία για να δημιουργήσουμε μια <<ασφαλή>> θέση από την οποία μπορούμε να παρατηρήσουμε και 
να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια που βρίσκουμε στο δρόμο της ζωής μας,από το <<γεμάτο>> κομμάτι μας,δηλαδή 
από τη μεριά του δυναμικού μας,των αξιών μας,των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων μας. Το Δέντρο της ζωής μας 
έχει ρίζες,κορμό,κλαδιά, φύλλα,καρπούς και βρίσκεται σ'ένα πλούσιο έδαφος που το βοηθάει να αναπτυχθεί 
και να καρποφορήσει. Στο εργαστήριο αυτό θα ασχοληθούμε με τα φύλλα.
Με τα φύλλα του Δέντρου της ζωής συνιστούμε το club της ζωής, δηλαδή την υποστηρικτική ομάδα ατόμων, 
οικογενειών, ομάδων,κοινοτήτων... Η πρόθεση είναι να ενσωματώσουμε και να ξαναδώσουμε αξία στα 
πρόσωπα που μετρούν στη ζωή του καθενός,της καθεμιάς, Μπορεί να είναι φανταστικά,πραγματικά,ή και τα δύο.
Μπορεί να είναι άνθρωποι, (ζωντανοί ή και όχι ) φιγούρες,ιστορικά πρόσωπα, άγιοι,άγιες,προσωπικότητες... 
Μπορεί να είναι ζώα συντροφιάς, άγρια ζώα...
Στο εργαστήριο που θα σας παρουσιάσουμε θα ασχοληθούμε με τα αδέλφια, τους αδελφούς και τις αδελφές 
ως υποστηρικτική ομάδα και θα προσπαθήσουμε να εξάρουμε μέσα από το βίωμα τη συνδρομή τους στη δική 
μας ζωή αλλά και τη δική μας συνδρομή στη δική τους,
Θα επικεντρωθούμε σε δύο σημεία:
α) Τι παίρνουμε από τους αδελφούς,τις αδελφές μας και τι δίνουμε σ'αυτούς,σ'αυτές.
β)Πως αντιμετωπίζουμε μαζί τις καταιγίδες της ζωής.

ΠΗΓΕΣ
-David Denborough, Retelling the stories of our lives, pp10-23,2014,(Θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά στο πρώτο τρίμηνο 
του 2022).
-Dina Scherrer, Accompagner avec l' Arbre de vie,Intereditions,2018.

-Χάρτες αφηγηματικής πρακτικής, Michael White, Oposito/Εταιρία Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας

Μαργαρίτα Χαλβατζή-Κατσικαδέλη, Ψυχοπαιδαγωγός MSc Πιστοποιημένη Αφηγηματική Ψυχοθεραπεύτρια
-Ψυχοπαιδαγωγός MSc,- Σύμβουλος Σταδιοδρομίας(G.C.D.F)
-Αφηγηματική Θεραπεύτρια
-Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Αφηγηματικής Θεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής(ΕΛ.ΕΤ.ΑΦΗ.Θ &ΚΠ), www.elafet.gr
Εργάζεται με άτομα και ομάδες.

Δημήτριος Κατσικαδέλης, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Πιστοποιημένος Αφηγηματικός Ψυχοθεραπευτής
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας,- Σύμβουλος Σταδιοδρομίας(G.C.D.F)
-Αφηγηματικός Θεραπευτής.
-Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Αφηγηματικής Θεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής(ΕΛ.ΕΤ.ΑΦΗ.Θ &ΚΠ), www.elafet.gr
Εργάζεται με άτομα και ομάδες.
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14:00-17:30 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ (ΠΡΟφΟΡΙκΕΣ ΑνΑκΟΙνώΣΕΙΣ)

«Βιβλιογραφική ανασκόπηση του αδελφικού δεσμού μέσα από τρεις βασικές προσεγγίσεις της 
συμβουλευτικής»
Κολιανού Ειρήνη
Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Απόφοιτη του EICP, 
Ζει και εργάζεται στη Κω ως Ψυχοθεραπεύτρια 
Έφη Κατητζόγλου 
M.Sc. Μεταπτυχιακό Ιατρικής Θεσσαλίας (Med.M.) Κοινωνιολόγος, Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια,  Σύμβουλος 
Ψυχικής Υγείας, Εκπαιδεύτρια EICP, Ζει και εργάζεται στην Αθήνα  ως Κοινωνιολόγος & Ψυχοθεραπεύτρια
Θεόδωρος Τσιριγώτης
Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπευτής, Τραυματοθεραπευτής, Συνιδρυτής EICP. Μεταδιδακτορικό 
Ερευνητή του Πανεπιστημίου της Λωραίνης 

Η οικογένεια αποτελεί ένα κοινωνικό σύστημα το οποίο μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Μέσα στην 
οικογένεια, τα μέλη διαμορφώνουν σχέσεις και αλληλεπιδρούν, επηρεάζοντας αμοιβαία τη διαμόρφωση και 
εξέλιξή τους. Ο αδελφικός δεσμός αποτελεί μια από τις πιο μακρόβιες και πολύτιμες σχέσεις που δημιουργούνται 
μέσα στο οικογενειακό σύστημα και εντοπίζεται στην πλειονότητα των οικογενειών (Whiteman, McHale & Soli, 
2011). Παρά την αποδεδειγμένη προσφορά τους στη ζωή των ανθρώπων (Brody, 1998), τα ερευνητικά 
ευρήματα πάνω στις αδελφικές σχέσεις παραμένουν περιορισμένα. Αντιθέτως, οι συζυγικές και γονικές 
σχέσεις και οι συνακόλουθες επιρροές τους στα παιδιά, παρουσιάζουν εκτενέστερα αποτελέσματα στη διεθνή 
βιβλιογραφία (McHale, Updegraff & Whiteman, 2012). 
Τα υπάρχοντα δεδομένα παρουσιάζουν τις αδελφικές σχέσεις ως πολυεπίπεδες, με αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις 
που φαίνεται να επηρεάζουν το κοινωνικό και συναισθηματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συντίθενται (Brody, 
1998;Whiteman et al., 2011). Ο βαθμός της φροντιστικότητας και της συναισθηματικής επαφής που 
χαρακτηρίζει τον αδελφικό δεσμό, προβλέπει καλύτερες ψυχοκοινωνικές δεξιότητες στα μέλη του, οι οποίες θα 
χρησιμοποιούνται στις μελλοντικές τους σχέσεις (Brody, 1998). Η ποιότητα του δεσμού μπορεί, επιπλέον, να 
λειτουργήσει προστατευτικά σε περιπτώσεις όπως η ρήξη με τους γονείς, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες εξελικτικές 
περιόδους όπως η εφηβεία (Bascoe, Cummings, Davies, Martin, & Perry, 2018). Οι αδελφικές σχέσεις φαίνεται 
να βιώνουν κάποιες αναπόφευκτες αλλαγές λόγω της εξελικτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την έρευνα των 
Buhrmester & Furman (1990), ο τρόπος με τον οποίο τα αδέλφια αντιλαμβάνονται τη μεταξύ τους σχέση, 
σχετίζεται με την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν. Οι έφηβοι αναφέρουν ότι δεν νιώθουν σε μεγάλο βαθμό 
συντροφικότητα και εγγύτητα στη σχέση με τα αδέλφια τους, σε αντίθεση με νεαρότερα, ερωτηθέντα αδέλφια. 
Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι οι αδελφικές σχέσεις, με το πέρασμα του χρόνου, γίνονται πιο συμμετρικές, 
λιγότερο έντονες και αφορούν εν μέρει τις εμπειρίες κάθε παιδιού αναλογικά με τη θέση του στην οικογένεια.
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα των αδελφικών σχέσεων στην οικογένεια όπως αναπαραστάθηκε 
από διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της ψυχολογίας. Όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για πολυεπίπεδες 
σχέσεις, οι οποίες ποικίλουν και εξαρτώνται από τον χρόνο και τον τόπο στον οποίο πραγματοποιούνται. 
Επομένως, η προσπάθεια ερμηνείας τους μέσα από μια μόνο θεωρητική προσέγγιση θα ήταν ελλιπής (Whiteman 
et al., 2011). Στο κύριο μέρος της εργασίας θα παραταθούν οι οπτικές των τριών, κυριότερων θεωρήσεων 
στο ζήτημα του αδελφικού δεσμού, της ψυχοδυναμικής, της κοινωνικο-γνωστικής, και της συστημικής. Στόχος 
της παρούσας έρευνας είναι προσφέρει μια σφαιρική ενημέρωση γύρω από τις αδελφικές σχέσεις στην 
οικογένεια και να ενθαρρύνει την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.
Λέξεις κλειδιά: Συστημική, Ψυχοδυναμική, Γνωσιακή, Αδελφικός Δεσμός, Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
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EICP. Μεταδιδακτορικό Ερευνητή του Πανεπιστημίου της Λωραίνης.

The International association for counselling: Developing the counselling Profession Worldwide
Naoise Kelly 
Counselling Worldwide

The global circle of counsellors is ever widening with endless possibilities for connection and learning. The 
digital revolution, rapid technological advancements, and the ubiquity of social media have all increased our 
ability to connect and collaborate. Drawing on experiences and research from around the world, our presentation 
will describe the work of the International Association for Counselling (IAC) – past, present and future -- to 
develop the profession worldwide, and explain how we work towards our vision of “ A world where counselling 
is available to all”. In most countries, counselling is a low, or non-existent, priority for policy makers and 
healthcare providers. Mental health stigma, human rights abuses, absence of counselling legislation, variations 
in training and competencies, all add to the difficulties. How can counsellors and associations respond to the 
challenges of the times and cultures in which they live? Drawing on examples from different world regions, this 
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address will explore these matters and give examples of how we are working to assist counsellors and groups 
in their own cultures and contexts.

Naoise Kelly is the Chief Executive Officer (CEO) of the International Association for Counselling (IAC). He 
previously served on the IAC Executive Council, and as National Director of the Irish Association for Counselling 
and Psychotherapy (IACP) for seven years. Naoise is a board member of Northern Ireland’s Independent 
Counselling Service (Contact NI).  He holds an M.Sc. in Mental Health (Hons - 1st) from Trinity College Dublin 
(TCD), and a Psychology degree (Hons) also from TCD. His master thesis focused on counselling’s contribution 
to suicide prevention.

«David burns’ TeaM cbT Integrative Treatment of fraternal relationships and relationships 
within the family and other human settings»
Prof. Dr. Yehuda Bar Shalom
Counselor, Ramat Gan Academic College and the Hebrew University of Jerusalem

In the presentation, Participants will be learn about
1.A tool which will enable them to identify, together with the patient, the advantages of the current behaviors/
thoughts/habits/feelings 
2. Get a tool which will enable them to identify, with the patient, all the good reasons not to change
3. Get a tool which will help them identify with the client how the current behaviors/thoughts/habits/feelings 
are a reflection of their core values
4. Participants will be able, after understanding with the patient, all the good reasons not to change and how 
their current behaviors/thoughts/habits/feelings “make a lot of sense”, to issue a paradoxical invitation in 
which the patient will argue for the change, in the context of the therapist’s non judgemental position

Prof. Dr. Yehuda Bar Shalom, Counselor, Ramat Gan Academic College and the Hebrew University of Jerusalem.
Yehuda Bar Shalom is a researcher and counselor trainer in Israel.  He is also an international TEAM CBT 
trainer, studying directly with Dr. David Burns and other TEAM CBT leading experts.  He has brought TEAM 
CBT to Latin America during his tenure as President of the Hebraica University in Mexico City.  He now offers 
training and treatment in TEAM CBT in Israel and in diverse international venues.  Prof. Dr. Bar Shalom holds 
graduate degrees both in counseling and in the treatment of addictions.  He is the representative of the Israeli 
Counseling Association for the EAC

«Ο αδελφικός δεσμός, ως μήτρα της αυτονομίας»
Κωνσταντία Χαλδούπη
Σύμβουλος ψυχικής υγείας, Συστημική ψυχοθεραπεύτρια

Η επιστήμη της ψυχολογίας και η συμβουλευτική διαδικασία έως σήμερα έχουν επικεντρωθεί κυρίως στις 
σχέσεις και στην αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται μεταξύ παιδιών και γονέων, προκειμένου να μελετηθεί 
η ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. Ωστόσο, πέρα από τους γονείς, σήμερα γνωρίζουμε ότι είναι 
και η παρουσία ή η απουσία των αδελφών που παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των οικογενειακών 
σχέσεων και επηρεάζει την ανάπτυξη της προσωπικότητας.
Δεσμοί αίματος, αλλά και δεσμοί συναισθηματικοί, πολύ δυνατοί, συγκροτούν τον αδελφικό δεσμό. Σχέσεις 
ζωής που, κατά πάσα πιθανότητα, θετικά ή αρνητικά, θα μας συνοδεύουν μέχρι να γεράσουμε, μια που τις 
αδελφικές σχέσεις τις χαρακτηρίζουν ποικίλα και έντονα συναισθήματα, όπως αγάπη και μίσος, αφοσίωση 
και αντιζηλία, κ.α.. Η εισήγηση επιχειρεί να προσεγγίσει το μεγαλείο των αδελφικών σχέσεων με αφετηρία 
την αρχαία ελληνική τραγωδία και να προσεγγίσει ένα ζήτημα που απασχολεί σχεδόν όλους τους ανθρώπους. 
Στην σκιά των μεγάλων αρχετυπικών μορφών αναλύουμε και ερμηνεύουμε πως στο σημερινό κοινωνικό 
πλαίσιο οι αδελφικές σχέσεις συντελούν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών 
δεξιοτήτων,  αποτελούν το πρωταρχικό πεδίο όπου το παιδί μαθαίνει να  συναντά και να αποδέχεται τον άλλο, 
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να σχετίζεται μαζί του και να διαχειρίζεται τα συναισθήματα που αναδύονται από τις σχέσεις.
Η αδελφική αγάπη και αφοσίωση είναι  διαφορετική από την αγάπη και την αφοσίωση των άλλων σχέσεων, 
γιατί έχει ζυμωθεί από τη βρεφική σχεδόν ηλικία, γιατί την έχουν καλλιεργήσει και ενισχύσει, εξ’ απαλών 
ονύχων, κοινά βιώματα και μνήμες. Τα αδέλφια είναι συνήθως οι πρώτοι που μοιράζονται μαζί μας τις παιδικές 
φαντασιώσεις και οι πρώτοι σύμμαχοι απέναντι στο σύστημα των ενηλίκων. Γίνονται η μήτρα της «αυτονομίας» 
από τον έλεγχο και την «εξουσία» των μεγάλων και είναι αυτοί που μας μαθαίνουν το αξίωμα της προσφοράς, 
ώστε να διεκδικούμε και να παραχωρούμε, άρα να σχετιζόμαστε. Ως ένας από τους σημαντικότερους 
πυρηνικούς δεσμούς, οι αδελφικές σχέσεις εν δυνάμει συμβάλλουν καθοριστικά στην ψυχοκοινωνική 
ανάπτυξη και διαμορφώνουν τις συνθήκες για ένα λειτουργικό «σχετίζεσθαι».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Kitto H.D.F. Αρχαία ελληνική τραγωδία, εκδ. Παπαδήμας, Αθήνα, 2010.

Mc Goldrick, Ανοίγοντας τα παλιά σεντούκια, εκδ.Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2009.

Γιαννούσης Γιώργος, Γιατί τα αδέλφια ζηλεύουν; Psychologynow, Φεβ 10, 2020

Δήμου Σοφία, Αδελφική σχέση, Psychologynow, Μάι 3, 2019

Παπαδιώτη-Αθανασίου Βασιλική, Οικογένεια και όρια, Συστημική προσέγγιση, εκδ. Τόπος, Αθήνα, 2014.

Σοφοκλής, Αντιγόνη, εκδ. Κάκτος, Αθήνα, 1994.

Κωνσταντία Χαλδούπη, Σύμβουλος ψυχικής υγείας, Συστημική ψυχοθεραπεύτρια.
Η Κωνσταντία Χαλδούπη γεννήθηκε το 1967 στη Μενδενίτσα Φθιώτιδος και ζει στην Λάρισα. Έχει κάνει 
σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό & στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας και εργάζεται ως σύμβουλος ψυχικής 
υγείας στο Ινστιτούτο συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας ΝΗΜΑ. Παράλληλα συμμετέχει κι ως εκπαιδεύτρια 
στο τριετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη συστημική συμβουλευτική του ίδιου φορέα.
Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

«φίλοι, τα αδέλφια που διαλέγουμε;»
Ειρήνη (Νάνσυ) Ψημενάτου
Σύμβουλος ψυχικής υγείας συνθετικής προσέγγισης

Ένα παιδί που δεν έχει αδέλφια μεγαλώνει κατά κύριο λόγο μόνο του και λαμβάνει όλη την προσοχή και 
τη φροντίδα που συνήθως προσφέρουν οι γονείς του. Η εμπειρία των συγκρούσεων, των διεκδικήσεων, 
της σύγκρισης με άλλα παιδιά τις περισσότερες φορές απουσιάζει. Και οι συνδιαλλαγές που εμπεριέχουν 
μοίρασμα, συνεργασία και ισότιμη συμμετοχή θα έρθουν αργότερα στη ζωή του ειδικά όταν δεν υπάρχουν 
άλλα παιδιά στην ίδια ηλικιακή ομάδα, στην ευρύτερη οικογένεια. Ένα παιδί  χωρίς αδέλφια φαντασιώνει μια 
ιδανική σχέση με «αυτό που απουσιάζει» και μπορεί να στραφεί στην φιλία ως μέσο ικανοποίησης αυτής της 
φαντασίωσης. Καθώς συχνά τα μοναχοπαίδια δημιουργούν έναν στενό κύκλο φίλων γύρω τους αναδύεται 
το ερώτημα μήπως προσπαθούν να αναπαραστήσουν μια «ψευδοοικογένεια». Οι έρευνες υποδεικνύουν την 
αντίθετη πλευρά καθώς διαπιστώνεται ότι  τα μοναχοπαίδια είναι το ίδιο δημοφιλή, αγαπητά και ικανά να 
συνάψουν δεσμούς με τα παιδιά που έχουν αδέλφια. Ενώ τα μοναχοπαίδια γνωρίζουν ότι οι φίλοι μπορεί να 
είναι σαν αδέλφια τα παιδιά που έχουν αδέλφια εξισώνουν τη φιλία με την αδελφική σχέση. Το όφελος της 
φιλίας των παιδιών που δεν μεγάλωσαν με αδέλφια περιορίζεται στην πραγματική αξία της έννοιας της φιλίας. 
Απαλλαγμένοι από την υποχρέωση να διατηρούν σχέση με τα αδέλφια τους λόγω των οικογενειακών δεσμών 
τα μοναχοπαίδια διαλέγουν τους φίλους τους και δημιουργούν αξιόλογους στενούς δεσμούς που μπορεί να 
παρομοιαστούν με τους αδελφικούς. Τα αρνητικά στερεότυπα που συνοδεύουν τα μοναχοπαίδια σε σχέση με 
τη φιλία καταρρίπτονται καθώς μοιάζει να χρειάζεται κάτι παραπάνω από το να είναι ένα παιδί μοναχοπαίδι 
για να διαμορφώσει χαρακτηριστικά που του αποδίδονται. Οι σχέσεις που ένα μοναχοπαίδι δημιουργεί 
δεν ανταποκρίνονται απαραίτητα στην δημιουργία μιας «ψευδοοικογένειας» αλλά στην σύναψη δεσμών. Η 
βιολογική σύνδεση ανάμεσα στους ανθρώπους δεν δημιουργεί από μόνη της «σχέση». Τα αδέλφια μπορεί να 
είναι μεταξύ τους φίλοι μπορεί όμως και όχι. Το πλεονέκτημα που έχουν τα μοναχοπαίδια είναι η επιλογή. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Chopik, W.J. (2017). Associations among relational values, support, health, and well-being across the adult lifespan. 
Personal Relationships, 24(2), 408-422. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pere.12187

Hojjat, M., & Moyer, A. (Eds.). (2017). The psychology of friendship. Oxford: Oxford University Press.

Pickhardt, C.E. Ph.D. (2013). The Adolescent Only Child and Friendship. Available at: https://www.psychologytoday.
com/us/blog/surviving-your-childs-adolescence/201305/the-adolescent-only-child-and-friendship.

Vivek, H., Murthy, M.D. (2020). Together: The Healing Power of Human Connection in a Sometimes. New York: Lonely 
World Harper Collins Pubs

Bobbitt-Zeher., D & Downey, D. (2013). Number of Siblings and Friendship Nominations Among Adolescents. Available at: 
https://www.researchgate.net/publication/258151165_Number_of_Siblings_and_Friendship_Nominations_Among_
Adolescents/citation/download

Ειρήνη (Νάνσυ) Ψημενάτου, Σύμβουλος ψυχικής υγείας συνθετικής προσέγγισης
Η Νάνσυ Ψημενάτου είναι συνθετική θεραπεύτρια, επόπτρια συμβούλων και συγγραφέας. Σπούδασε ψυχολογία 
στο ΕΠΙ και απέκτησε το ΒΑ της από το Middlesex University. Έχει εκδώσει τρία βιβλία με θέμα τη διαχείριση της 
απώλειας. Είναι ιδρύτρια της ΑΜΚΕ Μαθήματα Ζωής και μέλος της ΕΛΕΣΥΠ και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για 
την Εμμηνόπαυση και την Ανδρόπαυση.

«Αόρατο πένθος. Το πένθος για τα αδέλφια»
Δημήτρης Κουτζαμάνης
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας συνθετικής προσέγγισης

Οι σχέσεις με τα αδέλφια είναι περίπλοκες από τη φύση τους, αφού απαιτούν ισορροπίες που για τα 
μοναχοπαίδια είναι άγνωστες. Ο θάνατος ενός αδελφού ή μιας αδελφής εμπεριέχει πολλές προκλήσεις 
γι’ αυτόν που πενθεί. Από την παιδική ηλικία μέσα στην οικογένεια μπορεί να έχει αναπτυχθεί μια σχέση 
οικειότητας ή μπορεί να υπήρχε έντονος ανταγωνισμός και απομάκρυνση. Ο θάνατος ενός ενήλικου αδελφού 
συνήθως επιφέρει βαθύ και έντονο πόνο αλλά και την αίσθηση μιας σημαντικής απώλειας. Στην κοινωνία 
όμως το πένθος για τα αδέλφια δεν αναγνωρίζεται στο βαθμό του που αναλογεί, αφού η έμφαση και η βοήθεια 
συνήθως στρέφονται προς τους γονείς ή τα παιδιά του νεκρού. Η ηλικία του πενθούντα, η ηλικία του ατόμου 
που πέθανε, η σειρά γέννησης, ο τρόπος του θανάτου, το είδος της σχέσης που υπήρχε, το φύλο,  είναι κάποιοι 
από τους παράγοντες που επηρεάζουν το πένθος και τον θρήνο, και χρειάζεται να εξεταστούν αν αναζητηθεί 
βοήθεια μέσα από τη  θεραπευτική διαδικασία. Η περιπλοκότητα, που συχνά διέπει τις αδελφικές σχέσεις, θα 
αναδυθεί κατά τη διαδικασία του πένθους. Ειδικά στην περίπτωση των διδύμων, ο θάνατος αυτός επιφέρει και 
την απώλεια μέρους της ταυτότητας του διδύμου που είναι ζωντανός καθώς πλέον παύει να αναγνωρίζεται με 
αυτό τον τρόπο. Τα δυναμικά στην  οικογένεια θα αλλάξουν, οι ρόλοι θα μοιραστούν εκ νέου και οι σχέσεις θα 
επαναπροσδιοριστούν. Η ενοχή θα κάνει την παρουσία της καθώς θα ρίξει τη σκιά της πάνω στους πενθούντες 
εκπεφρασμένη διαφορετικά για το κάθε μέλος της οικογένειας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε το πένθος 
αυτό να μην μετατραπεί σε περιπλεγμένο καθώς θα υπάρξουν κίνδυνοι για τη ψυχική υγεία. Όταν ο θάνατος 
συμβεί στην παιδική ηλικία τότε ειδικές προκλήσεις αναπτύσσονται καθώς η απώλεια αυτή επηρεάζει  τον 
τρόπο που μεγαλώνουν τα υπόλοιπα αδέλφια. Ο τρόπος που οι γονείς θα διαχειριστούν την απώλεια αυτή, θα 
καθορίσει την ποιότητα της ζωής του παιδιού.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ψημενάτου, Ν. (2018). Πένθος. Το ταξίδι στη Χώρα του Παράδοξου. 2η Έκδοση συμπληρωμένη. Αθήνα: Φίλντισι

Case, B.J. (1991). We Are Twins, But Who Am I?  Portland, Oregon: Tibbutt Pub

Field, B. (2021). How to Cope With Sibling Grief. Available at: https://www.verywellmind.com/how-to-cope-with-sibling-
grief-5210943

Fletcher, J., Mailick, M., Song, J., Wolfe, B. (2015). A Sibling Death in the Family: Common and Consequential. 
Demography.50(3):803-826.

Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4302726/

White, G.P. (2008). Sibling Grief: Healing After the Death of a Sister Or Brother. iUniverse: Bloomington, Indiana
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Δημήτρης Κουτζαμάνης, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας συνθετικής προσέγγισης
Ο Δημήτρης Κουτζαμάνης είναι συνθετικός θεραπευτής και συνιδρυτής των Μαθημάτων Ζωής. Σπούδασε 
συμβουλευτική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Είναι απόφοιτος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συμβουλευτικής και 
Ψυχοθεραπείας στη Συνθετική θεραπεία και του Glasgow Caledonian University στη Συμβουλευτική Ζεύγους. 
Συντονίζει ομάδες γονέων με παιδιά που νοσούν από καρκίνο. Είναι μέλος της ΕΛΕΣΥΠ.

16:00-16:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:15-18:15 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΒΙώΜΑΤΙκΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

«Ριγμένοι στους αδερφικούς δεσμούς… επιλέγοντας την/ τον αδερφή/αδερφό που έχουμε και 
που είμαστε ή/και θέλουμε να είμαστε.»
Άννα Κούρτη
Συμβουλευτική Ψυχολόγος-Υπαρξιακή Θεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια στην Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής 
Ψυχολογίας «Γίγνεσθαι»
Έφη Μπόνη
Συμβουλευτική Ψυχολόγος- Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδευόμενη Εκπαιδεύτρια στην Ελληνική 
Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας «Γίγνεσθαι»

Ξυπνάω και μισανοίγω τα μάτια μου. Έντονο φως, ενώ λίγο πριν ένιωθα ασφαλής στο σκοτάδι. Ξαφνικά κάτι 
τεράστιο με πλησιάζει και πάει πέρα δώθε πάνω στο χέρι μου. Πώς νιώθω; Τι να κάνω;
Πριν λίγες ώρες γεννήθηκα. Και αυτό είναι το χέρι της μεγάλης μου αδερφής που ήρθε στο νοσοκομείο για να 
με συναντήσει.
Για την πλειοψηφία των ανθρώπων η αδελφική σχέση είναι η μεγαλύτερη χρονικά σχέση της ζωής τους 
(Heigham, 2021).  Το αδελφικό σύστημα αποτελεί την πρώτη ομάδα συνομηλίκων στην οποία συμμετέχουμε. 
Τα αδέλφια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ψυχοκοινωνική και γνωστική ανάπτυξη (Rigio, 2012), όπως 
και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων (Youngji et al., 2021). Η σχέση αυτή σχετίζεται και με την 
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης (Lam et al., 2012).
Είμαστε όμως ριγμένοι σε αυτή τη συνθήκη. Σύμφωνα με τον Heidegger (1998) είμαστε ριγμένοι σε συνθήκες 
τις οποίες δεν έχουμε επιλέξει, όπως είναι η οικογένεια στην οποία έχουμε γεννηθεί ή/ και μεγαλώσει και τα 
αδέρφια που έχουμε ή όχι.
Για το Heidegger (1998) υπάρχω σημαίνει υπάρχω μέσα σε αυτό τον κόσμο. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που 
υπάρχουν- είναι (ή όχι) και τα αδέλφια μου.
Ο ορισμός του αδερφικού σχετίζεσθαι  είναι υποκειμενικός και σύμφωνα με τον δι- υποκειμενικό τρόπο θεασης 
του Μερλώ- Ποντύ (2016), αυτή η σχέση διαμορφώνεται και αλληλοεπηρεάζεται μέσα από την οπτική που 
έχουν και σχηματίζουν και οι δυο.
Σε αυτό το εργαστήριο, θα διερευνήσουμε τη στάση που κρατάμε απέναντι στην αναπόφευκτη συνθήκη της 
αδελφικού σχετίζεσθαι.
Ποιος/ποια είμαι όταν είμαι με τα αδέρφια μου.
Πώς επιλέγω να είμαι σαν αδερφός/ή προς τα αδέρφια μου; Ποια αδέρφια επιλέγω ως παρουσίες στη ζωή μου;
Πώς εμπλέκομαι, μεριμνώ, σχετίζομαι ή όχι με τα αδέρφια μου;

Άννα Κούρτη, Συμβουλευτική Ψυχολόγος-Υπαρξιακή Θεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια στην Ελληνική Εταιρεία 
Υπαρξιακής Ψυχολογίας «Γίγνεσθαι»
Ch.Psychol, AFBPsS., Post-MA, MSc, BA, Συμβουλευτική Ψυχολόγος-Υπαρξιακή Θεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια 
στην Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας «Γίγνεσθαι»

Έφη Μπόνη, Συμβουλευτική Ψυχολόγος- Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδευόμενη Εκπαιδεύτρια στην 
Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας «Γίγνεσθαι»
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Συμβουλευτική Ψυχολόγος- Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεύτρια. Εργάζεται ιδιωτικά με ενήλικες, αλλά και ως 
ψυχολόγος στο σχολείο του καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού. Επίσης είναι εκπαιδευόμενη εκπαιδεύτρια 
στο “γίγνεσθαι”, την Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας.  

«David burns’ TeaM cbT Integrative Treatment of fraternal relationships and relationships 
within the family and other human settings»
Prof. Dr. Yehuda Bar Shalom
Counselor, Ramat Gan Academic College and the Hebrew University of Jerusalem

Relation to the main topic of the congress
A fraternal bond can be seen as a foundation and a metaphor of good bonds between humans who participate 
and engage in a certain civilization (Sommantico, 2021).  The fraternal bond has within it the potential for 
conflict and competition, but it also engrains the possibility of what Martin Buber defines as a true I-Thou 
relationship.  Buber’s challenge and call for humans to engage in more genuine relationships resonates with 
many counselors and therapists up until these days (see Garcia, 2015, Martin & Cowan, 2019).  David Burns’ 
TEAM CBT approach (Bar Shalom and Specter, 2021,  Burns, 2020a, 2020b)  seems to have a key to help 
Counselors and therapists offer their clients tools to increase the bonds of other members of society, not 
necessarily reduced to the fraternal bond or family ties.   

Introduction – Purpose of the Workshop
The Workshop will offer the participants an opportunity to learn and practice the five secrets of effective 
communication, which are offered to clients as means to improve the quality of their relationships.  It also 
increases dramatically the ability of the counselor to foster a strong therapeutic alliance with his clients.

Methodology
We will learn and practice the five secrets of effective communication, which can lead to non aggressive and 
assertive, close relationships with other.  The secrets are:
Disarming
Thought and feeling empathy
I feel statements
Inquiry
Affirmations

Results/Outcomes
The participants will receive a set of tools which will enable them to increase the therapeutic bond with clients 
and will also enable them to offer their clients these tools, in case the client is interested in getting closer to 
people with whom she/he is in conflict with 

Main Conclusions
The Five secrets of effective communication is a valuable set of tools for counselors who want to increase their 
ability to get closer to their clients and humans in general, and they can also offer these techniques to their clients.

BACKgROuND ReADINgS
Bar Shalom, Y. Specter, A. (2021) David Burns' TEAM CBT Therapy as a tool for educational counselors. PUPIL: 
International Journal of Teaching, Education and Learning,. 5, (3), 13–20

Burns, D.D.  (2020a) Feeling Great: The Revolutionary New Treatment for Depression and Anxiety. Pesi Publishing: Eau Claire, WI

Burns, D.D. (2020b) Unpublished chapter on Habits and Addictions (Will be given to workshop participants by workshop leader)

Sommantico, M. (2021)The Fraternal: From the Intrapsychic to the Intersubjective. Romanian Journal of Psychoanalysis 14(1):43-62

Garcia, A.F. (2015) Beyond Theory: Martin Buber’s I and Thou and the Role of Contemplation in Integrated Relational 
CounselingJournal of Creativity in Mental Health 10(4):423-438

Martin, M, Cowan, E.W. (2019) Remembering Martin Buber and the I–Thou in counseling. Counseling Today, May, 2019. 
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Prof. Dr. Yehuda Bar Shalom, Counselor, Ramat Gan Academic College and the Hebrew University of Jerusalem.
Yehuda Bar Shalom is a researcher and counselor trainer in Israel.  He is also an international TEAM CBT 
trainer, studying directly with Dr. David Burns and other TEAM CBT leading experts.  He has brought TEAM 
CBT to Latin America during his tenure as President of the Hebraica University in Mexico City.  He now offers 
training and treatment in TEAM CBT in Israel and in diverse international venues.  Prof. Dr. Bar Shalom holds 
graduate degrees both in counseling and in the treatment of addictions.  He is the representative of the Israeli 
Counseling Association for the EAC.

«Το δέντρο της ζωής»
Μαρία Καρκανιά
Ψυχολόγος - Αναλυτική θεραπεύτρια των τεχνών

Το εργαστήριο θα είναι θεωρητικό και βιωματικό. Θα παρουσιαστούν θεωρητικά οι βασικές τεχνικές και δεξιότητες 
της Θεραπείας μέσω των Εικαστικών Τεχνών και θα  παρουσιαστεί βιωματικά το σύμβολο του δέντρου.
Θα επικεντρωθούμε μέσα από την ανάλυση του Δέντρου της Ζωής στις σχέσεις μεταξύ των μελών της 
οικογένειας, στις ρίζες μας, στους προγόνους μας και συγκεκριμένα στους αδελφικούς δεσμούς.
Θα εξερευνήσουμε τους αδελφικούς δεσμούς στην οικογένεια ως καταλύτη στην εξέλιξη της προσωπικότητάς 
μας και τη δημιουργία υγιών συναισθηματικών σχέσων.
Θα μιλήσω για τις προβολές και τους συμβολισμούς στις ζωγραφιές και πως βοηθούν τον θεραπευτή αλλά και 
τον ίδιο το θεραπευόμενο στη κατανόηση βαθύτερων ψυχικών συγκρούσεων και επίλυσής τους.
Οι τεχνικές της Εικαστικής Θεραπείας βασίζονται στη γνώση ότι κάθε άτομο, εκπαιδευμένο ή μη στο χώρο 
της Τέχνης, έχει μία ευρισκόμενη σε λανθάνουσα κατάσταση ικανότητα να προβάλει τις εσωτερικές του 
συγκρούσεις σε μία παραστατική μορφή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Καρλ Γκούσταβ Γιουνγκ, Ο Άνθρωπος και τα Σύμβολά του, εκδ. Αρσενίδη

Καρλ Γκούσταβ Γιουνγκ - Marie Louise Von Franz,Η Αρχετυπική Πορεία της Εξατομίκευσης, εκδ. ISIS Καρλ Γκούσταβ 
Γιουνγκ, Μανταλα, ένα Ιερό Σύμβολο της ανθρώπινης Ψυχής, εκδ Ιάμβλιχο

Μαρία Καρκανιά, Ψυχολόγος - Αναλυτική θεραπεύτρια των τεχνών.
Η Μαρία Καρκανιά είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(2002) και του τμήματος Ψυχολογίας του University of Wales (2006). Παράλληλα με τις σπουδές της 
ασχολήθηκε πάρα πολλά χρόνια με τις Τέχνες κυρίως με την Μουσική και το Χορό.
Έχει σπουδάσει πιάνο και αρμονία στο Εθνικό Ωδείο (Παράρτημα Ψυχικού). Έχει σπουδάσει μοντέρνο και 
σύγχρονο χορό.
Είναι Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Επιμόρφωσης στην Ψυχοθεραπεία μέσω των Τεχνών και παράλληλα 
διατηρεί δικό της στούντιο Θεραπειών μέσα από τις Τέχνες.

18:15 ΛΗΞΗ ΠΡώΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙών ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ
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ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

10:00-12:00 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΒΙώΜΑΤΙκΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

«Η αδελφική σχέση σε ένα στιγμιότυπο»
Περσεφόνη Σπανού
Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Επόπτρια - Εκπαιδεύτρια στο Εργαστήριο Διερεύνησης 
Ανθρωπίνων Σχέσεων

Από μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας του κλάδου της οικογενειακής θεραπείας παρατηρείται ότι η ενήλικη 
αδελφική σχέση αν και σημαντική, παραμένει στο περιθώριο. Η αδελφική σχέση διαμορφώνεται στα πλαίσιο 
των κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών, πολιτικών και διαπροσωπικών επιρροών, καθορίζει και 
καθορίζεται από τα οικογενειακά δυναμικά και επηρεάζει σημαντικά τις επιλογές κατά την ενήλικη ζωή. Ο 
στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι να ρίξει φως στα κρυμμένα μοτίβα της αδελφικής σχέσης και να 
διευκολύνει την εξερεύνηση των νοημάτων, πεποιθήσεων, ερμηνειών και ιστοριών που φέρουν τα αδέρφια 
μέσω της τεχνικής της οικογενειακής φωτογραφίας.  
Έχει ευρέως αναγνωρισθεί η σημασία των οικογενειακών φωτογραφιών στην κατασκευή και διατήρηση των 
οικογενειακών ιστοριών. Οι οικογενειακοί θεραπευτές/-τριες έχουν χρησιμοποιήσει φωτογραφίες, για να 
γνωρίσουν περισσότερο πώς είναι μια οικογένεια εκτός του γραφείου τους, να ενθαρρύνουν ανοιχτότητα 
και μοίρασμα, να ξεκλειδώσουν οικογενειακά μυστικά, μύθους και προβολές και να προκαλέσουν την 
κυρίαρχη αφήγηση προσκαλώντας σε έναν διαφορετικό διάλογο. Αρκετές από τις έννοιες της θεραπείας 
των οικογενειακών συστημάτων, όπως τρίγωνα, όρια, βρόγχοι ανατροφοδότησης, συναισθηματική αποκοπή, 
και άλλες, μπορεί να αποκαλυφθούν κοιτώντας μια φωτογραφία. Η χρήση της φωτογραφίας κάνει δυνατή 
την πρόσβαση στην άδηλη γνώση για τις σχέσεις μέσω μιας μη λεκτικής συμπεριφοράς. Τέλος, προτού να 
εργαστούν με τις οικογενειακές φωτογραφίες των πελατών τους, οι επαγγελματίες υγείας ενθαρρύνονται να 
εξερευνήσουν τα δικά τους, αναγνωρίζοντας υλικό από τα δικά τους οικογενειακά συστήματα και  εξοικειώνοντας 
τον εαυτό τους στην αναζήτηση του μη εμφανούς.
Σε μικρές ομάδες μέσα από ασκήσεις, θα έχουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τις δυναμικές της αδελφικής 
σχέσης. Για την παρακολούθηση του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να έχουν διαλέξει μια 
οικογενειακή φωτογραφία από την παιδική τους ηλικία, στην οποία να είναι και ο αδερφός/-ή/-ια τους. Τα 
μοναχοπαίδια είναι ευπρόσδεκτα στο εργαστήριο έχοντας διαλέξει μια οικογενειακή φωτογραφία. Το εργαστήριο 
απευθύνεται σε θεραπευτές/-τριες, εκπαιδευόμενους/-ες και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Hindle, D., & Sherwin-White, S. (Eds.). (2014).  Sibling matters: A psychoanalytic, developmental, and systemic 
approach. Karnac Books.

Ο αδελφικός δεσμός. (2010, Ιούλιος). Εκ των Υστέρων, 20.

Πονταλίς, Ζ.-Μ. (2009). Αδελφός του προηγούμενου. (Φ. Βλαχοπούλου, Μετ., Ε.Τζαβάρα, Επ.). Αθήνα: Εστία.

Saita, E., & Tramontano, M. (2018). Navigating the complexity of the therapeutic and clinical use of photography 
in psychosocial settings: a review of the literature.  Research in psychotherapy (Milano),  21(1), 293. https://doi.
org/10.4081/ripppo.2018.293

Smith, S.M. & Sliwinski, S. (2017) (Ed.). Photography and the optical unconscious. Durham & London: Duke University Press.

The science of siblings. (2016, March 18). Time. Single Issue Magazine.

Wheeler, M. (2019). A review of the literature published by family therapists on the use of photographs in their practice. 
10.13140/RG.2.2.26499.96803.

Περσεφόνη Σπανού, Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Επόπτρια - Εκπαιδεύτρια στο Εργαστήριο 
Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων.
Ψυχολόγος - Συστημική Θεραπεύτρια, Πτυχίο Ψυχολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Μεταπτυχιακό στην 
Ψυχολογία της Υγείας (Πανεπιστήμιο Bath, Αγγλία), πιστοποίηση στην οικογενειακή - συστημική ψυχοθεραπεία, 
και στην εκπαίδευση και εποπτεία από το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων. Μέλος της ΕΛΕΣΥΘ 
και του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ψυχοθεραπείας.
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«Η συνάντηση με τον Εσωτερικό Αδελφό – Μια εμπειρία ύπνωσης»
Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος
Καθηγητής και υπεύθυνος του μεταπτυχιακού προγράμματος Συνθετικής Ψυχοθεραπείας στο Medieterrenean 
College, καθηγητής Κλινικής Υπνοθεραπείας στην ΕΨΥΘΕ και πρόεδρος του 1ου  συλλόγου Κλινικών 
Υπνοθεραπευτών στην Ελλάδα (ΣΚΥΕ)

Αδελφικός δεσμός είναι κατά κοινή ομολογία ένας ισχυρότατος δεσμός μεταξύ δύο ανθρώπων οι οποίοι δεν 
μοιράζονται κατά κανόνα το ίδιο αίμα αλλά αποτελούν ένα σταθερό στήριγμα ο ένας για τον άλλον καθ’ όλη 
την πορεία της ζωής. Ορισμένοι θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά τυχεροί ώστε να έχουν μία τέτοια σχέση. Αν 
όμως κάνουν λάθος ; Αν ένας τέτοιος «αδελφός» υπάρχει για όλους και κατοικεί στον εσωτερικό μας κόσμο ; 
Σε αυτό το ταξίδι προς την επαφή με τον «Εσωτερικό μας Αδελφό», θα οδηγηθούμε με όχημα μας την κλινική 
υπνοθεραπεία.
Η ύπνωση μπορεί να θεωρηθεί ως «μια κατάσταση αλλοιωμένης συνείδησης» κατά την διάρκεια της οποίας η 
προσοχή ενός ατόμου αποσπάται από το άμεσο περιβάλλον του και απορροφάται από εσωτερικές εμπειρίες, 
όπως συναισθήματα, γνωσίες και εικόνες" (Keynes, 2012). Η ύπνωση είναι η εμπειρία μιας νέας επίγνωσης 
του εαυτού, που βασίζεται κυρίως στη χρήση της φαντασίας, η οποία επιτρέπει στο υποκείμενο να εμπλακεί σε 
νέους τρόπους σκέψης και να βιώσει νέες δυνατότητες αυτοελέγχου (Araoz, 2005).
Η ύπνωση περιγράφεται συχνά ως μια διαλογιστική κατάσταση (Benedittis, 2015)  και πρόκειται για μία 
μέθοδο που αποδεδειγμένα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην διαχείριση του άγχους, στη διαχείριση του 
χρόνιου πόνου, την αντιμετώπιση επιβλαβών συνήθειων κ.α. (Valentine et al 2019).
Η ύπνωση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην επίλυση προβλημάτων μέσω μιας έννοιας που ονομάζεται 
«Εσωτερικός Σύμβουλος» ή «Εσωτερικός Αδελφός». Πρόκειται για μια  εσωτερική φωνή που επιτρέπει στον 
θεραπευόμενο να έχει πρόσβαση στη «διαισθητική» του καθοδήγηση, η οποία μπορεί να αποτελέσει ανεκτίμητη 
πηγή κατά την επίλυση δύσκολων ζητημάτων ή την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων.
Ο "Εσωτερικός Αδελφός" είναι μια συμβολική αναπαράσταση αυτής της εσωτερικής σοφίας και εμπειρίας. 
Έχουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες μέσα μας απ' όσες συνήθως χρησιμοποιούμε και ο "Εσωτερικός 
Αδελφός" μπορεί να γίνει αντιληπτός ως ένας εσωτερικός σύμμαχος που θα μας καθοδηγήσει μέσα από αυτές 
τις πολύτιμες ασυνείδητες αποθήκες. 
Κατά την διάρκεια του βιωματικού εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες, μέσω ύπνωσης θα έρθουν σε επαφή με τον 
«Εσωτερικό τους Αδελφό» και στην συνέχεια θα εξερευνήσουν βασικές τεχνικές αυτό-ύπνωσης που θα τους 
επιτρέψουν να αναβιώσουν την εμπειρία κατά βούληση.

Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος, Καθηγητής και υπεύθυνος του μεταπτυχιακού προγράμματος Συνθετικής 
Ψυχοθεραπείας στο Medieterrenean College, καθηγητής Κλινικής Υπνοθεραπείας στην ΕΨΥΘΕ και πρόεδρος 
του 1ου  συλλόγου Κλινικών Υπνοθεραπευτών στην Ελλάδα (ΣΚΥΕ).
Ο Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990. 
Aποφοίτησε από το τμήμα Ψυχολογίας στο University of Chichester και έκτοτε εκπαιδεύτηκε στην Κλινική 
Υπνοθεραπεία (University of West London και London College of Clinical Hypnosis) καθώς και στην Συνθετική 
Ψυχοθεραπεία (Πειραϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας). Είναι επίσης μέλος της Κινητής 
Μονάδας Ψυχικής Υγείας της ΕΨΥΘΕ, προσφέροντας πρόληψη, διαγνωστική αξιολόγηση, ψυχοκοινωνική 
αποκατάσταση και υλοποίηση κοινοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Σήμερα, ο Κωνσταντίνος είναι καθηγητής και υπεύθυνος του μεταπτυχιακού προγράμματος Συνθετικής 
Ψυχοθεραπείας στο Medieterrenean College, καθηγητής Κλινικής Υπνοθεραπείας στην ΕΨΥΘΕ και πρόεδρος 
του 1ου  συλλόγου Κλινικών Υπνοθεραπευτών στην Ελλάδα (ΣΚΥΕ).
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«Αδελφικός Δεσμός- Αδελφικά Δεσμά / Fraternal bond - Fraternal binds»
Κεντιγκελένη Κυριακή 
Ψυχίατρος  Παιδιών & Εφήβων, Προσωποκεντρική Σύμβουλος & Ψυχοθεραπεύτρια, Παιδοκεντρική 
Παιγνιοθεραπεύτρια, Οικογενειοκεντρική Θεραπεύτρια,  Διευκολύντρια Ομάδων, trainee Επόπτρια, 
Επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής Παιδιού & Οικογένειας, 
Υπέυθυνη του Τμήματος Έρευνας & Μελέτης και Σύμβουλος  Εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές ομάδες στην 
Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία του Εργαστηρίου Ψυχοκοινωνικών Μελετών. Μέλος της ΕΕΣ
Τσιλιγκαρίδου Κυριακή  
Νηπιαγωγός, Προσωποκεντρική Σύμβουλος & Ψυχοθεραπεύτρια, Παιδοκεντρική Παιγνιοθεραπεύτρια και 
Οικογενειοκεντρική Θεραπεύτρια. Σύμβουλος εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές ομάδες στην Προσωποκεντρική 
Συμβουλευτική & Παιγνιοθεραπεία σε συνεργασία με το Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών. Τα τελευταία 
πέντε χρόνια συντονίζει ομάδες σε μαραθώνιους «Ομάδες Συνάντησης Προσωποκεντρικής Προσέγγισης» 
και συμποσίων Συμβουλευτικής. Μέλος της ΕΕΣ

Με διάφορους τρόπους έχει μνημονευτεί, απεικονιστεί, περιγραφεί ο αδελφικός δεσμός στην τέχνη, την 
ιστορία, τη θρησκεία. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη βιολογικού δεσμού υπάρχει μια τάση του ανθρώπου προς 
αναζήτησή του σε συμβολικό, φαντασιακό, φαντασιωσικό επίπεδο. Τι κρύβει αυτή η τάση του ανθρώπου 
και πώς αυτή η καταναγκαστική επανάληψη της αναζήτησης του αδελφικού δεσμού γίνεται δεσμά για 
τον άνθρωπο και εμπόδιο στο να  γίνεται Πρόσωπο; Στο συγκεκριμένο εργαστήριο, υπό το πρίσμα και τη 
φιλοσοφία της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης και με τη χρήση εικαστικών μέσων και άλλων προβολικών 
υλικών, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τη δική τους τάση αναζήτησης 
του αδερφικού δεσμού και τη σημασία αυτής στη διαμόρφωση της αυτοεικόνας και του τρόπου σχετίζεσθαι. 
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα χρειάζεται να έχουν μαζί τους ενδεικτικά κάποια από 
τα παρακάτω υλικά: χρώματα (μαρκαδόροι/ ξυλομπογιές/ κυρομπογιές δαχτυλομπογιές) κόλες Α4/ λευκό 
χαρτί. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Atkin, A. J., Corder,K., Goodyer, I., Bamber, D., Ekelund,U., Brage,S., Dunn, V., & van Sluijs, E. M. (2015). Abstract Perceived 
family functioning and friendship quality: cross-sectional associations with physical activity and sedentary behaviours. 
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 12(23), 1-9

Bradshaw, J. (1992). Ο γυρισμός στο μέσα μας παιδί. Εκδόσεις Λύχνος. Αθήνα 

Buist, K. L., Metindogan, A., Coban, S., Watve, S., Paranjpe, A., Koot, H. M., van Lier, P., Branje, S. J. T., & Meeus, W. H. J. 
(2017). Cross-cultural differences in sibling power balance and its concomitants across three age periods. New Directions 
for Child and Adolescent Development, 156, 87–104

Cicirelli, V.G. (1994). «The longest bond: The sibling life cycle» In: L’Abate, L.,  Handbook of Developmental Family 
Psychology and Psychopathology, New York: J.Wiley

Della Porta, S. & Howe, N. (2017). Siblings' power and influence in polyadic family conflict during early childhood. New 
Directions for Child and Adolescent Development, 156, 15–31

Feingerg, M. E., & Hetherington, E. M. (2000). Sibling differentiation in adolescence: Implications for behavioral genetic 
theory. Child Development, 71(6), 1512 - 1524.

Miller, A. (2010). Οι φυλακές της παιδικής μας ηλικίας. Εκδόσεις Ροές, Αθήνα Plymmer, 

Rogers, C.R. (2006). Το γίγνεσθαι του προσώπου, Εκδόσεις Ερευνητές, Αθήνα 

Salome, J. (2011). Μύθοι που θεραπεύουν, μύθοι που εκπαιδεύουν. Εκδόσεις Μετά, Αθήνα 

Winnicott, D.W. (2000). Ντόναλντ: Το παιδί, το παιχνίδι και η πραγματικότητα, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 

Κεντιγκελένη Κυριακή, Ψυχίατρος  Παιδιών & Εφήβων, Προσωποκεντρική Σύμβουλος & Ψυχοθεραπεύτρια, 
Παιδοκεντρική Παιγνιοθεραπεύτρια, Οικογενειοκεντρική Θεραπεύτρια,  Διευκολύντρια Ομάδων, trainee Επόπτρια, 
Επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής Παιδιού & Οικογένειας, Υπέυθυνη του 
Τμήματος Έρευνας & Μελέτης και Σύμβουλος  Εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές ομάδες στην Προσωποκεντρική 
Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία του Εργαστηρίου Ψυχοκοινωνικών Μελετών. Μέλος της ΕΕΣ.
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Τσιλιγκαρίδου Κυριακή, Νηπιαγωγός, Προσωποκεντρική Σύμβουλος & Ψυχοθεραπεύτρια, Παιδοκεντρική 
Παιγνιοθεραπεύτρια και Οικογενειοκεντρική Θεραπεύτρια. Σύμβουλος εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές ομάδες 
στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Παιγνιοθεραπεία σε συνεργασία με το Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών 
Μελετών. Τα τελευταία πέντε χρόνια συντονίζει ομάδες σε μαραθώνιους «Ομάδες Συνάντησης Προσωποκεντρικής 
Προσέγγισης» και συμποσίων Συμβουλευτικής. Μέλος της ΕΕΣ.

10:00-12:00 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ (ΠΡΟφΟΡΙκΕΣ ΑνΑκΟΙνώΣΕΙΣ)

«Αιτιακές αποδόσεις των ειδικών ψυχικής υγείας για τις δύσκολες συμπεριφορές ασθενών με 
μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας»
Ιωάννα Μαρκοζάννες
Ψυχολόγος, Msc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
Γεώργιος Κλεφτάρας
Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας - Ψυχοπαθολογίας, Διευθυντής Μεταπτυχιακού Συμβουλευτικής, 
Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Συχνά αναφέρεται ότι οι ασθενείς με μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας αντιμετωπίζονται με 
επιφυλακτικότητα και προκατάληψη από τους ειδικούς ψυχικής υγείας. Ωστόσο τα ερευνητικά δεδομένα για 
τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τους ειδικούς είναι ελάχιστα. Σκοπός της παρούσας έρευνας 
είναι η διερεύνηση των αιτιακών αποδόσεων των δύσκολων συμπεριφορών ατόμων με μεταιχμιακή 
διαταραχή προσωπικότητας από τους ειδικούς ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, να μελετηθεί το αν 
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των αιτιακών αποδόσεων των ειδικών ως προς τις δύσκολες συμπεριφορές των 
μεταιχμιακών ασθενών με την αυτοαποτελεσματικότητα και την ποιότητα επαγγελματικής ζωής. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 85 ειδικών ψυχικής υγείας (24 εώς 57 ετών). Χορηγήθηκαν τα εξής ψυχομετρικά 
εργαλεία: μια τροποποιημένη εκδοχή της Κλίμακας Αιτιακών Αποδόσεων (Causal Attribution Scale), η Κλίμακα 
Γενικευμένης Αυτοαποτελεσματικότητας (General Self-Efficacy Scale), η κλίμακα Ποιότητας Επαγγελματικής 
Ζωής (Professional Quality of Life 5) και ένα σύντομο ερωτηματολόγιο δημογραφικών χαρακτηριστικών. Τα 
αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι ειδικοί ψυχικής υγείας στην Ελλάδα αποδίδουν τους παράγοντες «εσωτερική 
εστία ελέγχου» και «σταθερότητα» των δύσκολων συμπεριφορών περισσότερο στο άτομο παρά σε παράγοντες 
πέραν του ατόμου, ενώ τον παράγοντα «ελεγξιμότητα» περισσότερο σε παράγοντες πέραν του ατόμου παρά 
στο ίδιο το άτομο. Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου αυτοαποτελεσματικότητας και των αιτιακών 
αποδόσεων. Παρατηρήθηκε ασθενής αρνητική συσχέτιση μεταξύ της κλίμακας του ProQOL 5 «ικανοποίηση 
από τη συμπόνια» και του παράγοντα «ελεγξιμότητα». Η ομάδα που ανέφερε μέτριο δευτερογενές τραυματικό 
στρες παρουσίασε χαμηλότερα επίπεδα στον παράγοντα «εσωτερική εστία ελέγχου». Συμπερασματικά, 
παρατηρείται διαφορά ως προς την αντίληψη των Ελλήνων ειδικών ψυχικής υγείας για τον έλεγχο που έχουν 
οι ασθενείς στις δύσκολες συμπεριφορές σε σχέση με ειδικούς στο εξωτερικό, όχι όμως για την προδιάθεση 
για αυτές. Τέλος, προκύπτει ότι η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι ειδικοί από την εργασία τους ενδέχεται να 
τους προσφέρει νοηματοδότηση και θετικότερες στάσεις, οδηγώντας σε πιο επαγγελματική και θεραπευτικά 
κατάλληλη προσέγγιση σε μεταιχμιακούς ασθενείς με δύσκολες συμπεριφορές. 

Giannouli, H., Perogamvros, L., Berk, A., Svigos, A., & Vaslamatzis, G. (2009). Attitudes, knowledge and experience of 
nurses working in psychiatric hospitals in Greece, regarding borderline 
personality disorder: A comparative study. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 
16(5), 481–487. https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2009.01406.x 

Kyratsous, M., & Sanati, A. (2017). Epistemic injustice and responsibility in borderline personality 
disorder. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 23(5), 974–980. 
https://doi.org/10.1111/jep.12609 

Markham, D., & Trower, P. (2003). The effects of the psychiatric label “borderline personality 
disorder” on nursing staff’s perceptions and causal attributions for challenging behaviours. 
British Journal of Clinical Psychology, 42(3), 243–256. 
https://doi.org/10.1348/01446650360703366 
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Stamm, B.H. (1999a). Secondary traumatic stress: Self-care issues for clinicians, researchers and 
educators. 2nd ed. Lutherville, MD: Sidran Press. 

Sansone, R. A., & Sansone, L. A. (2013). Responses of mental health clinicians to patients with 
borderline personality disorder. Innovations in Clinical Neuroscience, 10(5–6), 39–43.

Verhaeghe, S., Duprez, V., Beeckman, D., Leys, J., Van Meijel, B., & Van Hecke, A. (2016). Mental 
Health Nurses’ Attitudes and Perceived Self-Efficacy Toward Inpatient Aggression: A CrossSectional Study of 
Associations With Nurse-Related Characteristics. Perspectives in Psychiatric 
Care, 52(1), 12–24. https://doi.org/10.1111/ppc.12097

Ιωάννα Μαρκοζάννες, Ψυχολόγος, Msc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.

Γεώργιος Κλεφτάρας, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας - Ψυχοπαθολογίας, Διευθυντής Μεταπτυχιακού 
Συμβουλευτικής, Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

«Η ΑΔΕΡφΙκΗ ΠΑΙΔΙκΗ ΠΡΟΣκΟΛΛΗΣΗ ώΣ ΜΟνΤΕΛΟ ΣΥνΑΙΣΘΗΜΑΤΙκΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»
Μαρία Αγοραστού
Ψυχοθεραπευτρια, Συντονιστρια Συμβουλευτικού Κέντρου & καθηγητρια κλινικης ψυχολογιας, 
Hellenic American University, Αθήνα, Ελλάδα
Alessandra Sax
Ψυχοθεραπεύτρια, Διευθύντρια τμηματος Κλινικης Ψυχολογίας και καθηγητρια κλινικης ψυχολογιας,  
Hellenic American University, Αθήνα, Ελλάδα

Τα αδέρφια, καθώς μεγαλώνουν, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή του άλλου, επειδή λειτουργούν ως 
παράγοντες κοινωνικοποίησης κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Είναι κανονιστικό η αδερφική σχέση να 
είναι η πρώτη στενή σχέση με έναν συνομήλικο (Connidis, 1989). Η αδελφική σχέση γίνεται τότε πρότυπο 
για κατάλληλη αλληλεπίδραση με φίλους, ιδιαίτερα τις πρώτες φιλίες της παιδικής ηλικίας. Αυτό συνάδει με 
τη θεωρία της προσκόλλησης καθώς τα αδέρφια μαθαίνουν πώς να ενεργούν κοινωνικά όχι μόνο από τους 
γονείς τους, αλλά και από τη μεταξύ τους σχέση.
Σύμφωνα με τη Θεωρία Προσκόλλησης του Bowlby (1969,1973) η προσκόλληση στους πρώιμους φροντιστές 
σχηματίζει ένα «μοντέλο εσωτερικής λειτουργίας» το οποίο αργότερα θα είναι καθοριστικό στη διαμόρφωση 
σχέσεων ενηλίκων. Λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει, ωστόσο, πώς η προσκόλληση στα αδέρφια μπορεί 
να προσφέρει ένα πρόσθετο μοντέλο προσκόλλησης, ειδικά όσον αφορά τις δεξιότητες συναισθηματικής 
ρύθμισης, που μπορεί να συμπληρώσει το αρχικό μοντέλο λειτουργίας.
Σε αυτή την παρουσίαση, το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο θα διερευνηθεί μέσω δύο περιπτωσιολογικών 
μελετών και θα αναλυθεί μέσα από τους φακούς της σχέσης μεταξύ της αδερφικής προσκόλλησης και των 
δεξιοτήτων συναισθηματικής ρύθμισης.
Περίπτωση Ι:
Αυτή η περίπτωση διερευνά το εσωτερικό μοντέλο εργασίας δύο δίδυμων αδερφών στην παιδική 
παιχνιδοθεραπεία από 6-8 ετών. Θα εξεταστεί η δυναμική της αδελφικής σχέσης, η προσκόλληση μεταξύ 
τους και με το θεραπευτή και πώς αυτό επηρέασε τη σχέση μεταξύ τους, τα στοιχεία προσκόλλησης και τα 
θεραπευτικά αποτελέσματα.
Περίπτωση II:
Αυτή η υπόθεση διερευνά το μοντέλο εσωτερικής λειτουργίας δύο αδερφών ηλικίας 18 και 20 ετών όντας και 
οι δύο θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από το ίδιο άτομο και πώς η προσκόλληση και το μοντέλο λειτουργίας 
τους έδρασε ως υποκατάστατο για την πρόσβαση στις δεξιότητες συναισθηματικής ρύθμισης στην εφηβεία και 
την ενήλικη ζωή.

Μαρία Αγοραστού, Ψυχοθεραπεύτρια, Συντονίστρια Συμβουλευτικού Κέντρου & καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας, 
Hellenic American University, Αθήνα, Ελλάδα. 
Η Δρ Αγοραστού είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και MSW από το Πανεπιστήμιο του New Hampshire. 
Είναι κλινική κοινωνική λειτουργός και ψυχοθεραπεύτρια εκπαιδευμένη στη CBT και στη Συμπεριφορική 
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Ανάλυση και υπηρετεί ως Κλινική Συντονίστρια στο Συμβουλευτικό Κέντρο του Hellenic American University. 
Διδάσκει τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στα τμήματα κλινικής ψυχολογίας και 
γλωσσολογίας.

Alessandra Sax, Ψυχοθεραπεύτρια, Διευθύντρια τμηματος Κλινικης Ψυχολογίας και καθηγητρια κλινικης 
ψυχολογιας,  Hellenic American University, Αθήνα, Ελλάδα
Η Δρ. Alessandra Sax είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor στην Ψυχολογία και την Παιδική Ανάπτυξη από το 
Hampshire College (ΗΠΑ). Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (ΗΠΑ) με Κλινικό Μεταπτυχιακό 
στην Κλινική Κοινωνική Εργασία, με Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες και ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στη 
Συμβουλευτική Ψυχολογία και την Εποπτεία στην Εκπαίδευση Συμβούλων στο Πανεπιστήμιο Argosy (ΗΠΑ). 
Στο Ελληνοαμερικανικό Πανεπιστήμιο η Δρ.  Sax  είναι Επίκουρη Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Τμήματος 
Ψυχολογίας, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημιακού Συμβουλευτικού Κέντρου. 

«Ψυχολογική Ευημερία στην Αναδυόμενη Ενήλικη Ζωή: Μια Πρώτη Πιλοτική Διερεύνηση του 
Ρόλου της Αδελφικής Σχέσης στην Ελλάδα»
Κυριακή Χρυσού 
Απόφοιτη Ψυχολογίας, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Κλινικής Ψυχολογίας με Ειδίκευση στη Γνωσιακή-
Συμπεριφορική Θεραπεία (SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος σε Συνεργασία με το Κρατικό 
Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου)
Δημήτρης Δ. Βλαστός 
Ψυχολόγος Υγείας BSc, MSc, MS, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, 
Καθηγητής Ψυχολογίας (SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ένας αυξανόμενος όγκος μελετών επεδίωξε να διερευνήσει 
περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ αδελφών, όπως και τον αντίκτυπο αυτής της σχέσης στην ψυχολογική ευημερία. 
Η αρθρογραφία δείχνει ότι οι αδελφικές σχέσεις, ενδεχομένως, μπορούν να επηρεάσουν τη βιωμένη εμπειρία 
ατόμων σε κοινωνικό, γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο (Stocker, Lanthier, & Furman, 1997;  Conger & 
Little, 2010;  Furman & Buhrmester, 1985; Pontalis, 2009; Prekop, 2002; Woodgate et al., 2016; Christensen 
& James 2017). Στόχος αυτής της πιλοτικής, ποιοτικής μελέτης ήταν να διερευνήσει την αναπτυξιακή επιρροή 
των σχέσεων μεταξύ αδελφών στην πορεία της ενήλικης ζωής τους, διερευνώντας τα πρότυπα επικοινωνίας 
και επαφής, το επίπεδο σύνδεσης τους, καθώς και τις αντιλήψεις τους σχετικά με την επίδραση της μεταξύ 
τους σχέσης στην ψυχική ευημερία τους. Για να διερευνήσουμε τα προαναφερθέντα, πραγματοποιήσαμε 4 ημι-
δομημένες και 2 ομαδικές συνεντεύξεις με 2 ζευγάρια αδελφών. Τα πρώτα συμπεράσματα που εξήχθησαν, 
μετά από θεματική ανάλυση, τόσο των ατομικών όσο και των ομαδικών αφηγημάτων, δείχνουν ότι οι 
αδελφικές σχέσεις επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό μέσω τριών διακριτών διαστάσεων: γονεϊκή επιρροή (π.χ. 
γονεϊκά μοτίβα), οικογενειακός αστερισμός (δηλ. σειρά γέννησης) και  ψυχοκοινωνική ανάπτυξη (π.χ. ψυχική 
ανθεκτικότητα, ενσυναίσθηση, συναισθηματική νοημοσύνη).

Κυριακή Χρυσού Απόφοιτη Ψυχολογίας, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Κλινικής Ψυχολογίας με Ειδίκευση στη 
Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία (SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος σε Συνεργασία με το Κρατικό 
Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου).
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια (2021 – 2023) Κλινικής Ψυχολογίας με Ειδίκευση στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική 
Θεραπεία. SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος σε Συνεργασία με το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου
Πτυχιούχος Ψυχολογίας (2021). Βαθμός Πτυχίου: Λίαν Καλώς. SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος σε 
Συνεργασία με το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

Δημήτρης Δ. Βλαστός Ψυχολόγος Υγείας BSc, MSc, MS, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Πειραματικής και Εφαρμοσμένης 
Ψυχολογίας, Καθηγητής Ψυχολογίας (SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος).
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Αδελφική Αγάπη:  Μαθαίνοντας να μιλάμε την ίδια γλώσσα, αυτήν της αγάπης …
Εριφύλη - Μαρία Πασπάτη
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας,  Ελληνική Εταιρεία Αντλεριανής Ψυχολογίας  (Ε.Ε.Α.Ψ)

Ένα κοριτσάκι ρώτησε τον αδελφό της: «Τι είναι αγάπη;» Και  αυτός της απάντησε: «Αγάπη είναι 
ότι μου κλέβεις την σοκολάτα μου κάθε μέρα κι εγώ να συνεχίζω να την αφήνω στο ίδιο μέρος» 
Τα αδέλφια μας είναι οι άνθρωποι σε όλον τον πλανήτη, που όταν τους λέμε «ο μπαμπάς η μαμά» εννοούμε το 
ίδιο  πρόσωπο… Με τα αδέλφια μας έχουμε βαδίσει, λίγο-πολύ, στα, ίδια μονοπάτια… Μας συνδέουν οι κοινές 
οικογενειακές ιστορίες και οι δοξασίες που μας έμαθαν οι ίδιοι γονείς, οι νουθεσίες, οι κανόνες τους (λεκτικοί 
& μη λεκτικοί) και οι αξίες τους. Μας ενώνει ακόμα η ίδια η ιστορία μας: τα γεγονότα που ήρθαν στην ζωή μας 
και όλα όσα μοιραστήκαμε μέσα στα χρόνια της κοινής συνύπαρξης.  Έτσι ο κάθε ένας από τα αδέλφια είναι για 
τον άλλον, μάρτυρας του ποιοι  υπήρξαμε! Όλο αυτό δημιουργεί ένα «κοντά» που μπορεί να είναι πολύ όμορφο. 
Ένα «μαζί» που έχει αγάπη. Η αγάπη είναι το οξυγόνο για την όποια ανάπτυξη.  Η  οικογένεια στο σύνολο της 
γίνεται ένα κεφάλαιο στην ζωή του κάθε ανθρώπου, που βοηθάει στην διαμόρφωση τον χαρακτήρα του. Οι 
αλληλοεπιδράσεις και οι ερμηνείες που θα δώσει σε αυτό,  θα παίξουν ρόλο και στην απόφαση που θα πάρει, 
για το πώς χρειάζεται να κινηθεί στην ζωή ( Life Style).
Στην ομιλία θα αναπτύξουμε:
Από πού ξεκινά η αδελφική αγάπη;
Πότε & Πως; 
Τι μπορούμε να κάνουμε για να δυναμώσει; 
Τι  απομακρύνει τα αδέλφια στην μεταξύ τους σχέση; 
Αν υπάρχουν συγκρούσεις στις αδελφικές σχέσεις, πως μπορούμε να τις ελαττώσουμε; 
Για όλα αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε χρησιμοποιώντας εργαλεία  της Αντλεριανής ψυχολογίας.

Σχολιασμός: Κατερίνα Αλεξοπούλου, Εξειδικευμένη στην Αντλεριανή Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία,  
Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής.

Λέξεις – κλειδιά: Οικογενειακός Αστερισμός, Κοινωνικό Ενδιαφέρον, Crucial C ’s, Χαρακτήρας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Άντλερ Αλφρεντ, Η ατομική ψυχολογία στο σχολείο,  εκδ. Επίκουρος. 
Άντλερ Αλφρεντ, Ανθρωπογνωσία, εκδ. Μπουκουμάνης.  
Ντράικωρς Ρούντολφ, Η πρόκληση να είμαστε γονείς, εκδ. Θυμάρι.
Ντράικωρς Ρούντολφ, Πώς θα ζήσουμε ειρηνικά με τον εαυτό μας, εκδ. Κέδρος. 
Bettner Betty Lou and Lew Amy: A Parent’s Guide to Understanding and Motivating Children, Publ. Connexions Press.
Fitzgerald Michael: Gemeinschaftsgefult & the Use of Social feeling, 2019 UK Adlerian Year Book, publ. 
Adlerian Society UK & Institute for Individual Psychology [A.S.I.I.P].
Saxner Robert, The Crucial Cs in Practice , The Journal of Individual Psychology, University of Texas Press   
[Volume 77, Number 2, Summer 2021 pp. 145-153].
Stoycova Zhaneta & Zdravkova Nedelina, The Impact of the Environment on Children’s Development of Social 
Interest, 2017 UK Adlerian Υear Βook, publ. Adlerian Society UK & Institute for Individual Psychology [A.S.I.I.P ].
Wigglesworth Rachel: Behavior develops according to the ‘Crucial Cs’ Parent Talk/, Feb 24, 2021, [article] 

Η Εριφύλη - Μαρία Πασπάτη,  ολοκληρώνει το τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Αντλεριανή 
Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία. Κάτοχος «Pearson SRF Level 5 Professional Certificate in Relationship 
Counselling for Couples», Centre for Humanistic Studies (ICPS). Έχει ειδικευτεί στη Συνθετική Συμβουλευτική στο 
Athens Synthesis Center  «Diploma in Integrative Counseling»  (COSCA).  Ως απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με πτυχίο Αρχιτεκτονικής εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας και  στη συνέχεια στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος , Χωροταξίας  & Δημοσίων έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) επί σειρά ετών. Από το 2002,  είναι 
Συγγραφέας & εικονογράφος παιδικών παραμυθιών που κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις  “ΦΥΤΡΑΚΗ” και 
μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αντλεριανής Ψυχολογίας (ΕΕΑΨ),
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Κατερίνα Αλεξοπούλου, Εξειδικευμένη στην Αντλεριανή Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία,  Ιδρυτικό μέλος της 
Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής.

12:00-14:00 ΒΙώΜΑΤΙκΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

«Αδελφικός δεσμός» - Συστημική θεωρία & πράξη»
Δημήτρης Σταυρόπουλος
Συστημικός Ψυχοθεραπευτής, EFTA,  ΕΛΕΣΥΘ, ιδρυτικό μέλος της ISCA, ιδρυτής του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) το 2000, ως ο μόνος πιστοποιημένος Φορέας Εκπαίδευσης & 
Θεραπείας (DGfS) της μεθόδου στην Ελλάδα

Η σχέση μεταξύ αδελφών και πώς αυτή επηρεάζει την ενήλικη προσωπικότητα  των ατόμων έχει διερευνηθεί 
ιδιαίτερα από τη συστημική προσέγγιση, η οποία στρέφει τη ματιά της στις σχέσεις που έχουν δομηθεί σε ένα 
οικογενειακό πλαίσιο και στον τρόπο που έχουν διαμορφωθεί οι θέσεις και οι ρόλοι που έχουν βιώσει τα μέλη 
ενός οικογενειακού συστήματος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο «αδελφικός δεσμός» αποκτά ιδιαίτερη σημασία 
καθώς δίνει στο άτομο την πρώτη κατευθυντήρια γραμμή όσον αφορά στις ισότιμες σχέσεις. Στόχος είναι η 
κατανόηση του «εαυτού» σε σχέση και συνέργεια με τους άλλους.
Η σχολή της Συστημικής Αναπαράστασης διευρύνει το πεδίο διερεύνησης των σχέσεων αυτών, εστιάζοντας 
στην δυναμική της «θέσης» και τους ρόλους που αυτή υποδεικνύει, αναδεικνύοντας τα οικογενειακά μοτίβα και 
τις βαθύτερες δυναμικές που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και που επηρεάζουν ασυνείδητα τις σκέψεις, τις 
συμπεριφορές και τα συναισθήματα του ατόμου. Στόχος, η κατανόηση των σχέσεων όπως έχουν δομηθεί σ’ 
ένα οικογενειακό σύστημα και πώς αυτές επενεργούν στη δημιουργία εμπλοκών, που εκδραματίζονται με την 
εμφάνιση συστημικών συμπτωμάτων.
Στο βιωματικό αυτό σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν προσωπικά 
αιτήματα αποκτώντας πρόσβαση σ’ ένα νέο πεδίο γνώσης, που θα τους βοηθήσει να πάρουν τη θέση εκείνη, 
που επιφέρει ισορροπία και τάξη τόσο στο οικογενειακό σύστημα όσο και στα λοιπά συστήματα συμμετοχής και 
συνεργασίας, στα οποία έχουν θέση στην ενήλικη ζωή τους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Σταυρόπουλος, Δ., Η Επιστροφή - Αρχέτυπα και Αναπαράσταση, Εκδόσεις Κλωθώ, Αθήνα 2007

2. Hellinger, B., Weber, G., και Beaumont, H., Η Κρυφή Συμμετρία της Αγάπης, Εκδόσεις Medicum, Αθήνα 2002.

3. Hellinger, B., Η Αγάπη του Πνεύματος, Εκδόσεις ΔΙΟΝ, Θεσσαλονίκη 2017

4. Prekop J., Τα πρωτότοκα, Αθήνα: Θυμάρι, 2008

5. Walter T., Family Constellation: Its effect on personality and social behaviour, 4th edition, New York: Springer, 1993

Δημήτρης Σταυρόπουλος, Συστημικός Ψυχοθεραπευτής, EFTA,  ΕΛΕΣΥΘ, ιδρυτικό μέλος της ISCA, ιδρυτής 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) το 2000, ως ο μόνος πιστοποιημένος Φορέας 
Εκπαίδευσης & Θεραπείας (DGfS) της μεθόδου στην Ελλάδα
Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στις εφαρμοσμένες επιστήμες και Μ.Α. στην κοινωνιολογία - ψυχολογία - 
φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Εργάζεται από το 1978 στην Ελλάδα, ως Σύμβουλος Επικοινωνίας 
και Συστημικός Θεραπευτής. Ίδρυσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) το 2000, 
πιστοποιημένο από τον Γερμανό θεραπευτή και φιλόσοφο Bert Hellinger, ιδρυτή της μεθόδου. Είναι μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA) και της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας 
(ΕΛΕΣΥΘ). Είναι ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας ‘International Systemic Constellation Association’ 
(ISCA) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής και επόπτης της Γερμανικής Εταιρίας Συστημικής Αναπαράστασης 
(DGfS). Η εργασία του εστιάζεται στην σύνδεση της συστημικής ψυχολογίας με την αρχαιοελληνική μυθολογία, 
τραγωδία και φιλοσοφία εμπεδώνοντας την καινοτόμο θεραπευτική πρότασή του, το «Ελληνικό Παράδειγμα». 



ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ37

«Η Σιωπή της κρυμμένης Αντιπαλότητας»
Μπάλλιου Δέσποινα
M.Sc. Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt, κάτοχος ECP. 
Μέλος της Επιτροπής των Εκπαιδευτικών Κριτηρίων της EAGT (European Association for Gestalt Therapy). 
Ιδρυτικό μέλος του Gestalt Foundation και της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt
Μιχαηλίδης Κώστας
Απόφοιτος του TEESSIDE COLLEGE, Counseling and Psychological Science. Ψυχοθεραπευτής εκπαιδευτής 
και επόπτης Gestalt, μέλος της EAGT και της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt (HAGT). 
Κάτοχος ECP. Ιδιωτεύει στο γραφείο του στον Αγ. Δημήτριο κάνοντας ατομική, ομαδική ψυχοθεραπεία και 
συμβουλευτική ζευγαριών

Κρυμμένη αντιπαλότητα στην αδελφική σχέση; εμφανίζεται; επιτρέπεται; τι άραγε να σημαίνει μέσα στην 
επαφή και την αλληλεπίδραση μιας οικογένειας; Πώς προσεγγίζεται στη συμβουλευτική διαδικασία μέσα 
από την οπτική της θεωρίας της θεραπείας Gestalt; Ποια είναι η γέφυρα; Ας το διερευνήσουμε βιωματικά και 
δημιουργικά!!

Μπάλλιου Δέσποινα, M.Sc. Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt, 
κάτοχος ECP. Μέλος της Επιτροπής των Εκπαιδευτικών Κριτηρίων της EAGT (European Association for Gestalt 
Therapy). Ιδρυτικό μέλος του Gestalt Foundation και της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt.

Μιχαηλίδης Κώστας, Απόφοιτος του TEESSIDE COLLEGE, Counseling and Psychological Science. 
Ψυχοθεραπευτής εκπαιδευτής και επόπτης Gestalt, μέλος της EAGT και της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας 
Gestalt (HAGT). Κάτοχος ECP. Ιδιωτεύει στο γραφείο του στον Αγ. Δημήτριο κάνοντας ατομική, ομαδική 
ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική ζευγαριών.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΕΣ

Καλλιόπη Ταράση, Απόφοιτος και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών 
Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Είναι απόφοιτος της Σχολής Παιδαγωγικής Θεάτρου & Θεατρικού Παιχνιδιού Αθήνας του Θεάτρου της Ημέρας 
(Μέθοδος Λάκη Κουρετζή) και του Ε.Ι.Σ.Α. στο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Συστημική Συμβουλευτική με 
ειδίκευση στην Συστημική Αναπαράσταση με τον Δ. Σταυρόπουλο και την Μ. Κούτρα.

Ελένη Γιαννουλίδου, Απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας και κάτοχος Μεταπτυχιακού στο Θέατρο και τον 
Κινηματογράφο. Εκπαιδεύεται στο Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής Αναπαράστασης στο Πρόγραμμα 
Μετεκπαίδευσης στην Συστημική Συμβουλευτική με ειδίκευση στην Συστημική Αναπαράσταση με τον Δ. 
Σταυρόπουλο και την Μ. Κούτρα.

Χριστίνα Σαπουντζή, Κλινική Κοινωνική Λειτουργός και συστημική/οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια. Είναι 
κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά, Εφήβους και Οικογένεια. Εργάζεται 
ως υπεύθυνη του Τομέα Προστασίας Ανηλίκων του Τμήματος Σχεδιασμού Προγραμμάτων Κοινωνικής 
Πολιτικής στον δήμο Ηλιούπολης. Εκπαιδεύεται στο Ε.Ι.Σ.Α. στο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Συστημική 
Συμβουλευτική με ειδίκευση στην Συστημική Αναπαράσταση με τον Δ. Σταυρόπουλο και την Μ. Κούτρα
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12:00-14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

«Ο αδελφικός δεσμός: Σύμπλευση ή εξοστρακισμός»
Συντονίστρια: Μελίνα Παπαϊωάννου, Σύμβουλος ψυχικής υγείας, Σχεσιακή ψυχοθεραπεύτρια & Ιδρυτικό 
μέλος του ΕΚ.Ι.ΣΥ.Π.

Το ζήτημα των αδελφικών σχέσεων είναι σχετικά παραμελημένο τόσο στην κλασσική όσο και στη σύγχρονη 
βιβλιογραφία, παρόλο που οι αδελφικές σχέσεις αγάπης και μίσους,  διαμορφώνουν στην ενήλικη ζωή σχέσεις 
με φίλους, συναδέλφους ακόμη και θεραπευτές (Charalambides, 2017; Moser, Jones, Zaorski, Mirsalimi 
& Luchner, 2005). Οι σύγχρονοι σχεσιακοί θεραπευτές φεύγοντας από το ρόλο της αυθεντίας, προς μια 
ισότιμη σχέση με τον ασθενή, διευκολύνουν τις αδελφικές μεταβιβάσεις (Coleman, 1996). Η Davies (2018) 
υποστηρίζει ότι οι ασθενείς που παρουσιάζουν θέματα αδελφικής αντιπαλότητας, κάνουν τον αναλυτή να 
αισθάνεται ζωντανός, ετοιμοπόλεμος, σε εγρήγορση και η αρνητική μεταβίβαση μοιάζει σαν μια πρόσκληση 
σε καυγά. H Mitchell (2017) γράφει για τα αδέλφια «είχα μια εμπειρία που είναι κοινή στους ερευνητές του 
χώρου: τη μια στιγμή δεν τα είχα καν προσέξει, την άλλη ήταν παντού» (σ.2). Τόσο η κλασσική όσο και η 
σύγχρονη ψυχαναλυτική βιβλιογραφία φαίνεται να έχουν παραμελήσει την επιρροή των αδελφικών σχέσεων, 
λόγω της έμφασης που έχει δοθεί στις γονεϊκές σχέσεις παρόλο που οι αδελφικές σχέσεις αγάπης και μίσους,  
είναι σημαντικές για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και διαμορφώνουν αργότερα στην ενήλικη ζωή τις 
σχέσεις με φίλους, συναδέλφους ακόμη και θεραπευτές (Coles, 2018; Moser et al, 2005). Στο σημερινό μας 
πάνελ μετά από 4  διάφορετικες ματιές θεραπευτών μέσα από μία θεωριτική προσέγγιση και 3 διαφορετικές 
ιστορίες αδελφών θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια βαθιά βουτιά σε αυτό το πέλαγος συναισθημάτων και 
να αναρωτηθούμε μαζί αδελφικούς δεσμός. Αδέρφια ξεχασμένα, αδέρφια διαφορετικά, θεωρεία και βίωμα 
σε μια προσπάθεια αναγνώρισεις και αποδοχής των σχέσεων μας με τους εαυτούς μας, με τα αδέρφια μας, 
με την οικογένεια μας αλλά και με το κοινωνικό μας σύνολο. Που βρισκόμαστε λοιπόν ως θεραπευτές και τι 
μαθαίνουμε από τις αδερφικές σχέσεις των θεραπευομένων μας ? 

Μελίνα Παπαϊωάννου, Σύμβουλος ψυχικής υγείας, Σχεσιακή ψυχοθεραπεύτρια & Ιδρυτικό μέλος του ΕΚ.Ι.ΣΥ.Π.
Η Μελίνα Παπαϊωάννου, φοίτησε στο τριετές πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας του ΚΕ.ΨΥ.
ΣΥ, με ειδίκευση και πιστοποίηση στην Βιοθυμική Κλινική Υπνοθεραπεία. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 
και επαγγελματικής της πορείας, συμμετείχε σε πολλά σεμινάρια και συνέδρια του κλάδου, επιπρόσθετα, 
εξειδικεύτηκε στην Σχεσιακή Ψυχανάλυση και Ψυχοθεραπεία πο το Ινστιτούτο Σχεσιακής Ομαδικής 
Ψυχοθεραπείας. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του ΕΚ.Ι.ΣΥ.Π και του Δέντρου της θεραπείας.

«Η συναισθηματική προσκόλληση στον αδελφικό δεσμό ως κομμάτι του οικογενειακού συνόλου»
Γιώργος Ζαχαριάδης (MSc)
Κλινικός ψυχολόγος, Κοινωνιολόγος, ειδικευόμενος στην Σχεσιακή ψυχαναλυτική-ψυχοθεραπεία & 
Υπεύθυνος εκπαίδευσης και πρακτικής του ΕΚ.Ι.ΣΥ.Π.

Αυτή η παρουσίαση αποτελεί μια ανασκόπηση της αδελφικής σχέσης τόσο ψυχοδυναμικά όσο και γνωσιο-
αναλυτικά. Είναι ο προπομπός της παρουσίασης των μετέπειτα ομιλητών και παρακινεί μια προσπάθεια ένωσης 
του (Α) εξοστρακισμού και της (Β) σύμπλευσης. Η δύο αυτές αντικρουόμενες πορείες της αδελφικής σχέσης 
έχουν τις ρίζες τους στα πρώτα χρόνια ζωής και αποτελούν απόρροια της οικογενειακής κατάστασης αλλά και 
των δεσμών προσκόλλησης μεταξύ των μελών μίας οικογένειας. Αρχικά, η ομιλία παρουσιάζει την φύση του 
αδελφικού εξοστρακισμού όπου, υπό το πρίσμα της θεωρίας προσκόλλησης του Bowlby, αναλύεται μέσα από 
τα συναισθήματα ζήλου, φθόνου και αντιπαλότητας. Ο ρόλος του πρωτότοκου παιδιού επηρεάζεται βαθύτατα 
από αισθήματα εσχάτης προδοσίας κατά την γέννηση του νέου ανταγωνιστή και παλεύει για την κυριαρχία 
της αγάπης της μητέρας. Η αδελφική κόντρα προσεγγίζεται μέσα από τις διαφορετικές δυαδικές σχέσεις 
μίας οικογένειας όπου διαταράσσουν το σύνολο της και διογκώνουν την διαπροσωπική ζήλια. Η έννοια της 
σύμπλευσης αναλύεται Φροϊδικά απο την πλευρά, και πάλι, του μεγάλου αδελφού όπου χρίζει παράδειγμα 
προς μίμηση και ως ασφαλή βάση ανάπτυξης αυτονομίας. Μπορεί άραγε η αδελφική σχέση να λειτουργήσει 
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συνεργατικά ως αντίδοτο κατά του φόβου προς το πρόσωπο του τύραννου-πατέρα όπως χαρακτηρίζεται από 
το οιδιπόδειο σύμπλεγμα; Τί γίνεται όμως όταν υπάρχει απώλεια κάποιας πατρικής ή μητρικής φιγούρας; 
Αναλαμβάνει άραγε ο μεγάλος αδελφός/η  τον ρόλο του φροντιστή συναισθηματικής προσκόλλησης και πλάθει 
την εξέλιξη του μικρού του αδελφού; O μικρός αδελφός με την σειρά του ανατροφοδοτεί τα συναισθήματα του 
μεγάλου του αδελφού; Συνεπώς, εξετάζουμε αν η μετέπειτα αδελφική σχέση στην ενήλικη ζωή είναι άμεσα 
εξαρτημένη από αυτές τι ευαίσθητες καταστάσεις της πρώιμης συνύπαρξης όπου ενδέχεται να καθορίζουν την 
ανάληψη μίας πορείας βιοτικής σύμπλευσης ή μιας πορείας αδελφικού εξοστρακισμού.

Γιώργος Ζαχαριάδης (MSc), Κλινικός ψυχολόγος, Κοινωνιολόγος, ειδικευόμενος στην Σχεσιακή ψυχαναλυτική 
-ψυχοθεραπεία & Υπεύθυνος εκπαίδευσης και πρακτικής του ΕΚ.Ι.ΣΥ.Π.
Ο Ζαχαριάδης Γιώργος είναι Κλινικός Ψυχολόγος με άδεια άσκησης επαγγέλματος και τακτικό μέλος του 
Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, του ‘’European Federation of Psychologists’ Association EFPA/EuroPsy’’, 
της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (International Association for Relational 
Psychoanalysis & Psychotherapy, IARPP) αλλά και της Αμερικάνικης Ένωσης Ομαδικής Ψυχοθεραπείας 
(AGPA). Είναι απόφοιτος του τμήματος κοινωνιολογίας από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και ψυχολογίας 
από το Πανεπιστήμιο του Ρότερνταμ με Master στην κλινική ψυχοπαθολογία από το πανεπιστήμιο της 
Ουτρέχτης. Σήμερα, εξειδικέυεται στην σχεσιακή ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία απο το ΙΣΟΨ. Παράλληλα, έχει 
παρακολουθήσει σεμινάρια αλλά και βοηθήσει στην νευροψυχολογική αξιολόγηση ασθενών με νευρολογικές 
διαταραχές στο Αιγινήτειο νοσοκομείο Αθηνών. Μετά το πέρας των σπουδών του, έχει εργαστεί ως βοηθός 
καθηγητή στο πρόγραμμα ψυχολογίας δευτεροετών φοιτητών στο πανεπιστήμιο του Ρότερνταμ αλλα και ως 
κλινικός ψυχολόγος στο ινστιτούτο AntiLoneliness του Λάιντεν. Τέλος, είναι ο υπέυθυνος εκπαίδευσης και 
πρακτικής του ΕΚ.Ι.ΣΥ.Π και αποτελεί επιστημονικό μέλος του Δέντρου της Θεραπείας.

«Αδελφή, η αγαπημένη κόρη!»
Κατερίνα Παπαθανασίου
Σύμβουλος ψυχικής υγείας και Σχεσιακή ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια κατά Irvin Yalom

Ο Φρόυντ αναφέρει, ότι αν κάποιος έχει υπάρξει ο αδιαμφισβήτητος αγαπημένος της μητέρας, κρατάει για τη 
ζωή του αυτό το αίσθημα της κατάκτησης, αυτή την αυτοπεποίθηση της ευτυχίας. Ή θεραπεύτρια αφηγείται την 
οδύνη της θεραπευόμενής της στην ζωή της. Η οδύνη γεννάται όταν η Χ (θεραπευόμενη), αντιλαμβάνεται ότι 
χάνει τα πρωτεία της πρωτότοκης και την αποκλειστικότητα των γονέων. Οι σχέσεις της με την οικογένεια, 
διαταράσσονται, όταν η μικρότερη αδερφή της, η Μ, διαγιγνώσκεται με νοητική υστέρηση και οι γονείς 
αναστατωμένοι, ξεχνούν την ύπαρξη της Χ, προκειμένου να διαχειριστούν την ξαφνική κρίση που βιώνουν. 
Η Χ, φέρνει στο θεραπευτικό δωμάτιο το αίσθημα, όχι μόνο της παραμέλησης αλλά και της εξαφάνισής της 
από τον πρωταρχικό φροντιστή της,  (MARTIROSYAN, 2013).Ποια συναισθήματα αναδύονται στον ψυχισμό 
της και με ποιον τρόπο το τραύμα της διάγνωσης (αδερφή με αναπηρία), έρχεται να μιλήσει στο σήμερα? 
Όπως έχει αναφέρει ο Ζαν-Μπερτρταν Πονταλις, (2009), «Μήπως το χαρακτηριστικό του κάθε αδερφού, 
δεν είναι ν απογοητεύει τον αδελφό του»? Κάπως έτσι η Χ,  μέσα από σωματοποιήσεις, τοξικές σχέσεις και 
ρήξης της σύνδεσης με τη καταθλιπτική μητέρα κραυγάζει για βοήθεια.  Μη μπορώντας ν αντέξει την νέα 
πραγματικότητα οδηγείται σε ένα δύσβατο μονοπάτι γεμάτο βαθιές συνειδητοποιήσεις. Πως ο φθόνος, η 
αντιζηλία και η αντιπαλότητα απέναντι στην αδερφή αρχικά, (Tavistock Clinic Series,Margot Waddell, 2014), 
αλλά και στη μητέρα αργότερα, έρχονται να σκορπίσουν ένταση και να ωθήσουν την Χ σε μια βίαιη ενηλικίωση, 
προκειμένου ν αντέξει την κατάσταση αλλά και το τραύμα? Η Θεραπεύτρια, με τη σειρά της, έρχεται αντιμέτωπη 
με μία πολυπλοκότητα σχέσεων και καλείται να λύσει μέσω της θεραπείας, ένα γόρδιο αδερφικό δεσμό. 
Θα αναρωτηθεί και η ιδια πώς διαμορφώνονται οι αδερφικές της σχέσεις και πως η αντιμεταβίβαση θα την 
βοηθήσει στην δική προσωπική ανάπτυξη ως θεραπεύτρια. 

Κατερίνα Παπαθανασίου, Σύμβουλος ψυχικής υγείας και Σχεσιακή ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια κατά Irvin Yalom.
Η Κατερίνα Παπαθανασίου είναι Ψυχοθεραπεύτρια ατόμων και ομάδων/Σύμβουλος ψυχικής Υγείας στο 
Σχεσιακό ψυχαναλυτικό μοντέλο κατά Irvin Yalom, μετεκπαιδευθείσα στο Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής 
Ψυχοθεραπείας, ΙΣΟΨ. Έχει μεταπτυχιακή εξειδίκευση ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ στο 
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πρόγραμμα: ΆΓΧΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΉ ΥΓΕΙΑ. Αποτελεί μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και 
Ψυχοθεραπείας (International Association for Relational Psychoanalysis & Psychotherapy, IARPP) αλλά και 
μέλος της Αμερικάνικης Ένωσης Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (AGPA). Επίσης είναι καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής 
και κατέχει τους τίτλους: Special olympics Ambassador και  Wellness Coach youth athletes. Τέλος, αποτελεί 
μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΕΚ.Ι.ΣΥ.Π και του Δέντρου της Θεραπείας

«Ο ανταγωνισμός και η ζήλια μέσα από το πρίσμα της αδελφικής σχέσης ανάμεσα σε δυο 
κορίτσια»
Μαρίνα Βελώνια (MSc)
Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία ενηλίκων, 
παιδιών και εφήβων

Στόχος της παρουσίασης είναι να διευρευνηθεί η αδελφική σχέση, ο ανταγωνισμός και η ζήλια που μπορεί να 
αναπτυχθεί. Ο ανταγωνισμός και η ζήλια αναπτύσσεται ανάμεσα στα αδέρφια σε οικογένειες που έχουν πάνω 
από ένα παιδί (Laule,2017). Η συγκεκριμένη παρουσίαση εστιάζει στη μελέτη περίπτωσης μιας γυναίκας, 21 
ετών, φοιτήτρια ψυχολογίας, με αίτημα την διαχείρηση των περίπλοκων αδελφικων σχέσεων.  Από τις πρώτες 
συνεδρίες επικεντρωνόταν στην δυσχερή σχέση που έχει με την αδερφή της και τα αμφιθυμικά συναισθήματα 
που υπάρχουν ανάμεσά τους. Ο αδερφικός δεσμός είναι κεντρικής και καθοριστικής σημασίας για ολόκληρη 
τη διάρκεια της ζωής των αδερφών καθώς λειτουργούν μεταξύ τους ως σύντροφοι και πρότυπα στην παιδική 
και εφηβική ηλικία (Dunn,2007). Η Μ. Είναι η μεγαλύτερη κατά δύο χρόνια ηλικιακά αδερφή και από τότε 
που θυμάται τον εαυτό της αισθανόταν παραμελημένη συναισθηματικά από την οικογένεια καθώς όλο το 
ενδιαφέρον είχε επικεντρωθεί πάνω στην μικρότερη αδερφή. Η επαναλαμβανόμενη σύγκριση από τους γονείς, 
και τους σημαντικούς άλλους μεταξύ των 2 αδερφών ήταν καθοριστικής σημασίας. Στο σήμερα μεταβιβάζει 
τα δυσφορικά συναισθήματα του εκεί και τότε στο εδώ και τώρα σε όλες τις διαπροσωπικές της σχέσεις. 
Η Μ. δυσκολεύεται στις κοινωνικές της συναναστροφές, αισθάνεται άγχος στην έκθεση, αβεβαιότητα στις 
επιλογές της, και έντονη ανησυχία για την εικόνα της ως προς το εξωτερικό περιβάλλον της. Με ποιο τρόπο 
συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους; Πως εκδηλώνεται και συντηρείται ο ανταγωνισμός αλλά και η ζήλια ανάμεσα 
στα αδέρφια; Με ποιο τρόπο η οικογένεια στηρίζει την υπάρχουσα συνθήκη; Πως τελικά διαμορφώνεται η 
προσωπικότητα των δύο αδελφών για να μπορέσει να υπάρξει η ομοιόσταση ανάμεσα τους, και με ποιο τρόπο 
θεραπευτικά ο καθρεφτισμός των συνθηκών και βιωμάτων της θεραπευόμενης θα αναδυθεί με τρόπο μη 
τραυματικό στο ήδη υπάρχων τραύμα; Η θεραπεύτρια ως μοναχοπαίδι τι θέση θα πάρει στην εσωτερικευμένη 
αναπαράσταση της θεραπευόμενης ? 

Μαρίνα Βελώνια (MSc), Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία 
ενηλίκων, παιδιών και εφήβων.
Η Βελώνια Μαρίνα είναι Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια (University of Central Lancashire, Msc at 
University of East London). Ολοκλήρωσε τις μετεκπαιδεύσεις της στο Κέντρο Εφαρμοσμένης ψυχοθεραπείας 
και Συμβουλευτικής Αθηνών (Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ) με εξειδίκευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία ενηλίκων και 
έπειτα στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική θεραπεία παιδιών και εφήβων. Έχει παρακολουθήσει δύο εκπαιδευτικά 
προγράμματα ενός έτους στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο με τίτλους “Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων” και 
“Ψυχιατρική Κλινική παιδιών και εφήβων”. Έχει εκπαιδευτεί στη θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης (Ι.Ε.Θ.Σ.) και 
στην κλινική ύπνωση(Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ). Τέλος, έχει παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια και ημερίδες και συνεχίζει 
να εκπαιδεύομαι στα πλαίσια την ψυχικής υγείας και αποτελεί μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΕΚ.Ι.ΣΥ.Π 
και του Δέντρου της Θεραπείας.
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«coming out και αδελφική προδοσία»
Iωάννης Βλαχάκης
Σύμβουλος ψυχικής υγείας, Εκπαιδευόμενος στην θετική ψυχολογική κατεύθυνση & Πιστοποιημένος 
εκπαιδευτής ενηλίκων

Η παρουσίαση εστιάζει στην μη - διαφορετικότητα των αδερφών. Το λεγόμενο “Coming out” διεθνής έκφραση 
που αναφέρεται στη γνωστοποίηση του σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και της ταυτότητας φύλου ενός 
ατόμου προς τους συγγενείς, τους φίλους του και γενικότερα τον κοινωνικό του περίγυρο. Ο ομοφυλόφιλος 
άνδρας ηλικίας 50 ετών, με το ψευδώνυμο «Άρης» ήρθε στην συμβουλευτική διαδικασία έχοντας αρχίσει 
να εξοικειώνεται με την ομοφυλοφιλική του ταυτότητα και έχοντας κοινωνικοποιηθεί σε κύκλους με άλλα 
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, αιτείτε την βοήθεια του συμβούλου για  να γνωστοποιήσει την σεξουαλική του ταυτότητα 
στον μεγαλύτερο αδερφό του που μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούσε ως τον πιο υποστηρικτικό άνθρωπο 
στο συγγενικό του περιβάλλον. Έχοντας μεγαλώσει σε μια μικρή επαρχιακή κοινωνία, σε μια ισχυρά δεμένη 
κατά τον ίδιο οικογένεια, με χαραγμένα στο μυαλό του τα ελληνικά λαϊκά ρητά για τον αδελφικό δεσμό όπως: 
«Αδέρφια ενωμένα, σπίτια ευτυχισμένα», εκτιμά ότι ο αδελφός του θα τον αποδεχτεί και θα τον αγκαλιάσει 
με αγάπη και θα συνεχίσουν την όμορφη αδελφική σχέση τους, χωρίς μυστικά. Παρότι ήταν προετοιμασμένος 
να αποκαλύψει το μεγαλύτερο ίσως μυστικό της ζωής του και έχοντας στο μυαλό του την πιθανότητα να μην 
βρει τον αδελφό του έτοιμο να διαχειριστεί αυτό που θα ακούσει, εισπράττει την απόρριψη και την αδελφική 
προδοσία, καθώς όχι μόνον δεν τον αποδέχεται, εξωτερικεύει πληροφορίες χωρίς την συναίνεσή του σε φίλους 
και συγγενείς, οι οποίοι των περιθωριοποιούν ως μη ετεροκανονικό για την κοινωνία τους. Με συναίσθημα 
θλίψης, απογοήτευσης,  και ματαίωσης επιστρέφει στην συμβουλευτική διαδικασία, όπου θα προσπαθήσει 
να νοηματοδοτήσει πλέον διαφορετικά τον αδελφικό δεσμό. Αραγε ο Σύμβουλος πως κατανοεί ο ίδιος τον 
αδερφικό δεσμό και ποια η δική του εσωτερίκευση; 

Iωάννης Βλαχάκης, Σύμβουλος ψυχικής υγείας, Εκπαιδευόμενος στην θετική ψυχολογική κατεύθυνση & 
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων.
Ο Ιωάννης Βλαχάκης είναι Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας (Απόφοιτος του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας 
και Συμβουλευτικής), Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
Έχει συμπληρωματικές σπουδές στο Coaching Leadership του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με ειδίκευση της Σωκρατικές τεχνικές επικοινωνίας. Είναι Ενεργειακός Θεραπευτής στο “Universal White Time 
Healing” και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΕΚ.Ι.ΣΥ.Π και του Δέντρου της Θεραπείας.  Έχει συμμετάσχει 
σε ποικίλα σεμινάρια σχετικά με την επικοινωνία, την συναισθηματική διαλεκτική, την Συμβουλευτική και την 
Ψυχοθεραπεία.

«Ο νέος atlas της ομαδικής θεραπείας»
Συντονίστρια: Ασημίνα Χιώνη, Κλινική Ψυχολόγος – Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια - Εκπαιδεύτρια στο 
Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής

Η ομαδική θεραπεία ανάμεσα στα αλλά έχει την δύναμη να αγγίζει μέσα μας ταυτόχρονα πολλά επίπεδα.  Να 
επαναδραστηριοποιεί το ασυνείδητο μας, να ερεθίζει την μνήμη έτσι ώστε να θυμηθούμε πολλά από αυτά που 
έχουμε ξεχάσει. Προκαλεί με ένα άλλο βιωματικό τρόπο να βλέπουμε, να ακούμε, να ξαναζούμε τις σχέσεις 
μας με τους άλλους.  Χρειάζεται μεγάλο κουράγιο για να δει κανείς τις διαφορές μέσα σε μια οικογένεια. Να 
βγει από το σύστημα  μέσα στο οποίο έχει μεγαλώσει και να υπενθυμίσει στον εαυτό του αλλά και στους 
άλλους τι μας χωρίζει και τι μας ενώνει μέσα σε μια οικογένεια.  Πόσο απαραίτητο λοιπόν είναι να τολμάμε 
να μιλάμε, να ονοματίζουμε τα συναισθήματά μας, τα βιώματα μας, τις εμπειρίες μας η και τις επιθυμίες μας. 
Σ αυτό το πάνελ λοιπόν προσπαθούμε να δούμε πως βιωματικά τα 4 αδέρφια αλληλοεπιδράσαν μέσα στην 
ομάδα τους μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 
Για πολλά χρόνια, ότα μιλάγαμε για ομαδική θεραπεία εννοούσαμε την οικογενειακή αναπαράσταση. Ο Freud 
(1921) μιλάει για την αντιπαλότητα των αδερφών απέναντι στο μητρικό στήθος.  Έχει έρθει η ώρα σήμερα να 
δούμε την ομάδα ως τόπο συνάντησης των αδερφών. Μέσα στην ομάδα μπορεί να δημιουργηθεί  λοιπόν ο 
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ενδιάμεσος χώρος για να αναπτυχθεί μια νέα αδερφική σχέση, να κατανοηθεί το τραύμα  του πρώτου παιδιού, 
του μεσαίου η του μικρότερου παιδιού. (Adler 1927). 
Η ομάδα είναι ο χώρος αναβίωσης και αναπαράστασης  αδερφικών  σχέσεων. Εκεί λοιπόν κάποια ‘αδερφικά 
τραύματα’ αναπαράγονται και μπορεί να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Είναι έλευση ενός νέου μέλους 
στην ομάδα ανάλογα της γέννας ενός αδερφού; Μπορεί να αναπαραχθεί με αρχή μιας τραυματικής αναβίωσης; 
Μπορεί από την άλλη να υπάρχουν και ισχυρές  θετικές σχέσεις  μεταξύ αδερφών;  Κ τι γίνεται με ένα 
μοναχοπαίδι μέσα σε μια ομάδα; 
Πως μπορούν λοιπόν όλοι αυτοί οι αδερφικοί δεσμοί  να συμβάλουν και αναπαρασταθούν σε μια ομάδα;  Στο 
σήμερα, μιλαμε για τις αδερφικές σχέσεις  και υπάρχει η μετακίνηση μας από την μεταβίβαση παιδιού - γονέα 
στην μεταβίβαση αδερφού  -αδερφού και αυτό είναι το ζητούμενο σ’αυτό το πάνελ. Τα αδερφια μιλούν μεταξύ 
τους παρουσία του γονέα τους.

Ασημίνα Χιώνη, Κλινική Ψυχολόγος – Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια - Εκπαιδεύτρια στο Κέντρο Εφαρμοσμένης 
Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής.
H Δρ. Ασημίνα Χιώνη είναι κλινική ψυχολόγος με άδεια άσκησης επαγγέλματος και μέλος του SEPI (συνθετικής 
θεραπείας), είναι Ιδρυτικό μέλος ΕΚ.Ι.ΣΥ.Π. & επιστημονική υπεύθυνη του Δέντρου της Θεραπείας. Εξειδικεύτηκε 
στις εξαρτήσεις, στις Διατροφικές Διαταραχές, στη Βιοθυμική Υπνοθεραπεία, στο Συστημικό Ψυχόδραμα. Τέλος, 
είναι πιστοποιημένη θεραπεύτρια  στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία με βάση το μοντέλο του Irvin Yalom.  Η συνεχής 
επιμόρφωση της η οποία ξεκίνησε με την Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία & στη συνέχεια ενισχύθηκε 
με τη Συστημική και τη Σχεσιακή Ομαδική  Ψυχανάλυση. Τέλος, είναι μέλος του International Association for 
Relational Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP). Εκπαιδεύτρια του ΚΕ.ΨΥ.ΣΥ σταθερά από το 2008 
μέχρι σήμερα.

Έχεις Αδέλφια; Το παράδοξο των αδελφικών δεσμών για ένα μοναχοπαίδι μέσα σε μια 
θεραπευτική ομάδα
Πανούση Αναστασία
Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Επικοινωνίας - Δευτεροετής εκπαιδευόμενη στη Συμβουλευτική Ψυχικής 
Υγείας στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής

Το ‘πλέγμα’ των αδελφικών σχέσεων είναι μια εγγενής πτυχή όλων των ομάδων θεραπείας, καθώς είναι 
ζωτικής σημασίας περιοχή εργασίας διαπροσωπικών σχέσεων. 
Είναι γεγονός ότι τα μoναχοπαίδια εισέρχονται στην ομαδική θεραπεία χωρίς την πολυπλοκότητα των αδελφικών 
μεταβιβάσεων. Τους λείπει η πρώιμη εμπειρία κοινωνικοποίησης που παρέχουν οι αδελφικές σχέσεις. Σύμφωνα 
με την Klein (1975), ένα μοναχοπαίδι βιώνει σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλα παιδιά το άγχος για τον αδερφό 
ή την αδερφή που περιμένει για πάντα, και από αισθήματα ενοχής λόγω των ασυνείδητων παρορμήσεων 
επιθετικότητας ενάντια στην υποτιθέμενη ύπαρξή τους. Επειδή δεν έχει καμία ευκαιρία να αναπτύξει μια θετική 
σχέση μαζί τους στην πραγματικότητα, συχνά εγκλωβίζεται σε δυαδικές σχέσεις (γονέας-παιδί) και συνήθως 
δυσκολεύεται να «ξεκλειδωθεί» από αυτή τη θέση, ακόμη και ως ενήλικας.
Η ομάδα αφενός εκπληρώνει την επιθυμία για την ύπαρξη αδερφών ενώ παράλληλα μπορεί να φέρει στην 
επιφάνεια την απογοήτευση από τις ομαδικές αλληλεπιδράσεις, κάτι που επιτρέπει την μετέπειτα ανάπτυξη μιας 
βαθύτερης αυθεντικότητας στις σχέσεις. Τα μέλη της ομάδας που είναι μοναχοπαίδια έχουν λιγότερη εμπειρία 
στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και της διεκδικητικότητας μέσα σε μια οικογένεια. Έτσι, η διαδικασία 
επεξεργασίας αυτών των θεμάτων μέσα στην ομάδα, μπορεί να λειτουργήσει ως μια επανορθωτική εμπειρία. 
Πολλά ζητήματα ξεκαθαρίζουν, και κυρίως, η επιθυμία του ατόμου να μοιραστεί και να συνδεθεί ισότιμα με 
αδελφικούς δεσμούς αλλά και να ξεπεράσει τη δυσφορία του ανταγωνισμού για “την αγάπη της μητέρας”. 
Μέσα από την νέα της “οικογένεια”, η Νατάσα, που μεγάλωσε ως μοναχοπαίδι, δοκιμάζει να καλύψει το 
αδελφικό κενό που πάντα την απασχολούσε. Στη διαδικασία αυτή, ανακαλύπτει συχνά την δυσκολία της να 
συνδεθεί, να νιώσει σημαντική για τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας αλλά και να διεκδικήσει. Θα καταφέρει να 
ξεπεράσει την αδυναμία της να συνδεθεί αλλά και να συγκρουστεί με τα υπόλοιπα αδέλφια της;
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Πανούση Αναστασία, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Επικοινωνίας - Δευτεροετής εκπαιδευόμενη στη Συμβουλευτική 
Ψυχικής Υγείας στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής.
Η Νατάσα Πανούση είναι απόφοιτος του τμήματος Xημείας, του Εθνικού και καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων και επικοινωνίας. Επιπρόσθετα 
είναι πιστοποιημένη NLP Practioner και βρίσκεται στο δεύτερο έτος σπουδών της, στο Τριετές πρόγραμμα 
εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας του ΚΕΨΥΣΥ (Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & 
Συμβουλευτικής).

Αναζητώντας τα αδέρφια μας μέσα στην ομαδική θεραπεία: Μεταβίβαση - Αντιμεταβίβαση
Μαριάννα Φάλαρη
Δευτεροετής εκπαιδευόμενη στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας 
& Συμβουλευτικής

Η παρουσίαση εστιάζει στην προσωπική εμπειρία της ομιλήτριας μέσα στην θεραπευτική της ομάδα. Ο Ζαν - 
Μπερντάν Πονταλίς στο βιβλίο του: «Ο Αδερφός του Προηγούμενου» αναφέρει ότι, σε μια πολύτεκνη οικογένεια 
δεν είναι εύκολο να βρει κανείς τη θέση του. Με γνώμονα αυτήν την φράση θα αναλυθεί πώς έρχονται οι 
ομοιότητες που συμβαίνουν μέσα σε μια θεραπευτική ομάδα, μέσω της μεταβίβασης και της αντιμεταβίβασης, 
των αδερφικών ρόλων. Όταν γεννιέται ένας αδελφός/ή γίνεται μία καινούργια γνωριμία στο ήδη υπάρχων 
οικογενειακό σύστημα, έτσι και σε μία ομάδα γνωρίζονται για πρώτη φορά τα αδέρφια. Μέσω αυτής της 
γνωριμίας, με τον καιρό, αναγνωρίζουμε με ποια αδέλφια ταιριάζουμε περισσότερο και τι συναισθήματα 
αναδεύουν το κάθε ένα από αυτά σε εμάς. Παρατηρούμε συναισθήματα και συμπεριφορές που σημαίνουν κάτι 
για το κάθε άτομο ξεχωριστά με βάση το «παραμύθι-σύμβολο» που έχει φτιάξει ο καθένας για τον ίδιο και τα 
αδέλφια του.  Μέσα από αυτή τη διαδικασία γνωρίζει το άτομο καλύτερα τον εαυτό του, τον τρόπο με τον οποίο 
σχετίζεται με τους άλλους, τον ρόλο του στην ομάδα και παράλληλα τα αδέρφια του. Σε μια οικογένεια συχνά τα 
αδέλφια εξ αίματος μαθαίνουν μέσα από την αντιζηλία για το ποιο θα κατακτήσει τη μητέρα, να αποδέχονται το 
ένα το άλλο και αντί να είναι εχθροί να είναι σύμμαχοι για κάτι κοινό·(ταύτιση) έτσι και στην ομάδα μαθαίνουμε 
να αποδεχόμαστε την διαφορετικότητα και να πορευόμαστε στην κοινή εξέλιξη, αλλαγή και συναισθηματική 
ανάπτυξη. Στην ομάδα, άραγε πως θα βιωθεί η μεταβίβαση και η αντιμεταβίβαση μεταξύ των αδερφών; Πως 
τα αδέρφια θα βρουν τον ρόλο τους μέσα σ αυτή την οικογένεια; Πώς η μαμά συντονίστρια θα βοηθήσει ή όχι 
την εσωτερικευμένη αναπαράσταση των εμπειριών κ των βιωμάτων των μελών – αδερφών;   

Μαριάννα Φάλαρη, Δευτεροετής εκπαιδευόμενη στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας στο Κέντρο Εφαρμοσμένης 
Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής.
Η Μαριάννα Φάλαρη είναι 30 χρονών απόφοιτη του ΑΚΤΟ College στην γραφιστική (2013-2016). Αυτήν την 
στιγμή βρίσκεται στο δεύτερο έτος σπουδών στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας στο Κέντρο Εφαρμοσμένης 
Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής (2019-2023).

Ομαδική θεραπεία: Αδέλφια εξ΄αίματος ή...μη!
Κωτσιοπούλου Αντωνία
Δευτεροετής εκπαιδευόμενη στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας 
& Συμβουλευτικής

Μπορεί άραγε η ομαδα να λειτουργήσει φαντασιωσικά ως μια επιδιορθωτική οικογενεια; Η παρουσιαση αυτή 
είναι μια βιωματική εμπειρία αδερφικής μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης. Μια μονογονεϊκή οικογένεια, ομάδα 
με μια συντονίστρια όπου  φροντίζει για την ασφάλεια των μελών της αλλά και την ικανοποίηση των αναγκών 
τους. Τα παιδιά - μέλη της ομάδας που μπορεί να μη μοιράζονται το ίδιο  DNA αλλά οι εμπειρίες τους, τα βιώματα 
τους, τα συναισθήματα τους σε ανάλογες περιπτώσεις είναι ίδια. Συμφωνα με τη θεωρία του Bowlby, ο δεσμός 
ξεκινά αρχικά ανάμεσα στο παιδί και τη μαμά αλλά συνεχίζεται και ανάμεσα στα αδέρφια. Στο επίπεδο της 
ομαδικής θεραπειας λοιπόν αναγνωρίζουμε συναισθήματα ζήλιας-αντιζηλίας, φθονου (θεωρία freud), οργής, 
επιθετικότητας αλλά και οικειότητας και αγάπης όμοια με αυτά ανάμεσα σε δύο αδέλφια εξ αίματος. Η ομάδα 
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λοιπόν αποτελεί το έδαφος όπου το βίωμα του τότε θα πάρει σάρκα και οστά στο εδώ και στο τώρα μέσω της 
μεταβίβασης. Είναι η ευκαιρία ωστε να γίνει η ίαση ανάμεσα σε τυχον παθούσες αδελφικές σχέσεις. Το κλειδί 
για να γίνει όσο το δυνατον πιο θεραπευτική η ομάδα είναι η αναπλαισίωση. Η δυνατότητα δηλαδή να αλλάζει το 
άτομο οπτική γωνία άρα  να αλλάζει και ο τρόπος που βιώνει κάποια εμπειρία κατανοώντας που βρισκόταν και 
που είναι τώρα. Η μεταβίβαση και η αντιμεταβίβαση είναι φαινόμενο που συμβαίνει ακούσια αλλά είναι ενεργά 
παρούσες στην ομάδα και αυτό είναι το βέλος που θα μας δείξει τι υπάρχει μέσα μας ουσιαστικά αλλά και με 
ποια άτομα από την ομάδα υπάρχει ταύτιση άρα ανάμεσα σε ποιους εντοπίζεται ο συναισθηματικός δεσμός. 
Με αυτό τον τρόπο η αδερφή μου (Μ.) και εγώ μπορούμε να πειραματιστούμε παρουσία των  γονέα – μητέρα 
(συντονίστρια) να εκφράσουμε τα δύσκολα συναισθήματά μας και γιατί όχι να τα αναπλαισιώσουμε με ασφάλεια. 

Κωτσιοπούλου Αντωνία, Δευτεροετής εκπαιδευόμενη στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας στο Κέντρο 
Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής.
H Αντωνία Κωτσιοπούλου ειναι πτυχιούχος του τμήματος Φ.Π.Ψ. Ιωαννίνων με κατεύθυνση την Ψυχολογία. 
Στο παρόν είναι σπουδάστρια στο ΚΕ.ΨΥ.ΣΥ., Καλλιθέας στο τμήμα της Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας και 
έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων για την επαγγελματική αλλά και την προσωπική της εξέλιξη. Στον 
επαγγελματικό τομέα ανήκει στην επιστημονική ομάδα του ΕΚ.Ι.ΣΥ.Π και του ‘’Δέντρου της θεραπείας’’.

Μεσαίος αδερφός, δυο αδέρφια για να παλεύω
Αλεξάνδρου Εμμανουήλ
Δευτεροετής εκπαιδευόμενη στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας 
& Συμβουλευτικής

Οι σημαντικότητα των αδερφικών σχέσεων ξεκινά ιστορικά με την γέννηση της Παλαίας Διαθήκης με την 
ιστορία των αδερφών Αβελ και Καιν. Παρόλαυτά τα θέματα σχετικά με τις αδερφικές σχέσεις αργούν να 
εμφανιστούν συστηματικά στην βιβλιογραφία (80’ς).  Ο W.N. Stone, υποστηρίζει πως αναφέρονται πιο συχνά 
οι επιπτώσεις/συνθήκες όπου αναπτύσσεται αδερφική αντιπαλότητα, αλλά θεωρεί πως οι θετικές αδερφικές 
εμπειρίες που μεταβιβάζονται στο θεραπευτικό ομαδικό πλαίσιο, είναι εξίσου χρήσιμες. Προϋπόθεση αυτού, 
να αναγνωριστούν και να συζητηθούν στο εδώ και τώρα της ομάδας. Αναφέρει πως η εστίαση της προσοχής 
σε αδερφικές, σχέσεις συμπεριλαμβανομένων και των θετικών εμπειριών, ενδεχομένως να βοηθά στην 
εμβάθυνση και καλυτέρευση των θεραπευτικών συνθηκών για το σύνολο της ομάδας.
Ο ομιλητής, όντας μεσαίος αδερφός γνωρίζει αρκετά καλά και τον ρόλο του μεγάλου αδερφού αλλά και του 
μικρότερου. Οι αδερφικές αντιπαλότητες δεν έχουν και δεν θα λείψουν ποτέ, ούτε όμως και η υποστήριξη 
και οι θετικές εμπειρίες που προέρχονται από αυτές. Άραγε μπορούν τα μέλη μιας ομάδας να βοηθήσουν 
τον μεσαίο αδερφό να δει ποιός ειναι ο ρόλος του και ποιά η ευθύνη του προς τα αδέρφια του ; Η επίγνωση 
των σχέσεων αυτών στο πλαίσιο της ομαδικής θεραπείας όπου η δυναμική μεταβίβαση της αδερφικής 
αντιπαλότητας αναγνωρίζεται έγκυρα μπορεί να μετατραπεί σε θετική αναπλαισίωση. Σε μία θεραπευτική 
ομάδα, οι μεταβιβάσεις μοιαζουν να ειναι πιο ήπιες αλλα η επίγνωση αυτών επιτρέπει στην εμβάθυνση και 
επίλυση βαθυτέρων αδερφικών τραυμάτων.
Η συντονίστρια της ομάδας έχωντας επίγωση των δυναμικών που αναπτύσονται χρησιμοποιεί, δίνοντας έμφαση 
στης μεταβιβάσεις που δημιουργούνται στο θεραπευτικό πλαίσιο προς όφελος όλων των παιδιών - μελών 
της ομάδας, ανεξάρτητα σειράς γέννησης.  Οι συναισθηματικές φαντασιώσεις, προβολές και μεταβιβάσεις 
έχουν τον χώρο να εξεταστούν και να δοκιμαστούν σ αυτό τον ασφαλή χώρο της ομάδας. Ποιά όμως τα 
συναισθήματα των παιδιών όταν ερχονται αντιμέτωπα με την διαφορετικότητα των πραγματικών αδερφών σε 
σχέση με τα συμβολικά αδέρφια;

Αλεξάνδρου Εμμανουήλ, Δευτεροετής εκπαιδευόμενη στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας στο Κέντρο 
Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής.
Ο Μανώλης Αλεξάνδρου έχει σπουδασει Ναυπηγός Μηχανικός στο πανεπιστήμιο του Newcastle Upon Tyne. 
Απέκτησε το πρώτο του μεταπτυχιακό στην Βιώσιμη Τεχνολογία και ένα δεύτερο Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση 
Επιχειρήσεων. Πριν την ενασχόληση του με την Συμβουλευτική έχει συμμετάσχει διάφορες εργασιακές 
ομάδες ανά την υδρόγειο. Την παρούσα περίοδο φοιτά στο τμήμα Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας στο Κέντρο 
Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής.

14:00-15:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
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15:00-17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ/ΟΜΙΛΙΑ

«Βλέποντας ψυχοδυναμικά τον αδελφικό δεσμό» 
Συντονιστής: Αναστάσιος Χαραλαμπάκης, Psy.D.: Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Επιστημονικός 
Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Συνιδρυτής EICP - Eυρωπαικό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & 
Ψυχοθεραπείας (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων), Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής, Επόπτης
Συμμετέχοντες: Βογιατζή Φραντζέσκα - Γεωργία, Ιερωνυμάκη Ειρήνη, Χριστίνα Ιωάννα Κόλμπου, 
Κότση Ελένη,  Μασουρίδου Αικατερίνη, Μιχαλάκη Αδαμαντία, Παυλίδη Δανάη- Όλγα,
Στειακάκης Μιχαήλ, Τσιριγώτης Θεόδωρος, Φιλιππίδου Φωτεινή, Χαλαραμπάκης Αναστάσιος

Η  Έννοια του Αδελφικού Δεσμού στην Ψυχανάλυση (1ο μέρος)
Χαραλαμπάκης Αναστάσιος
Psy.D.: Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπείας, Συνιδρυτής του - EICP - Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων) Αριστούχος Απόφοιτος 
του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, όπου εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης 
και Λέκτορας. Επίσης έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Εργάζεται ως 
εκπαιδευτής, επόπτης και Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής στα Χανιά της Κρήτης
Τσιριγώτης Θεόδωρος
Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής, Εκπαιδευτής, Επόπτης, Συνιδρυτής του EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων) και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του 
Πανεπιστημίου της Λωραίνης. Έχει ολοκληρώσει πενταετή εκπαίδευση στη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία 
(Birkbeck University, British Psychoanalytic Society), τετραετή εκπαίδευση στην Οικογενειακή & Ομαδική 
Ψυχοθεραπεία (Kensington Consultation Center, Ιατρική Σχολή Κρήτης) και τετραετή εκπαίδευση τη 
Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (Τhe Albert Ellis Insitute/GACBT). Εργάζεται ως κλινικός ψυχολόγος 
στην Αθήνα και τα Χανιά

Ήδη από το 1987 στην αλληλογραφία  του Freud με τον Fliess, όπως αναφέρει ο Σταθόπουλος (2013), 
φαίνεται να διερευνάται το νόημα του αδελφικού δεσμού. Χαρακτηριστικά ο Freud γράφει «πιστεύω ότι η 
γέννηση ενός αδελφού, έναν χρόνο πιο μικρού από εμένα, είχε ξυπνήσει μέσα μου μοχθηρές ευχές και μια 
πραγματική παιδική ζήλια, καθώς και ότι ο θάνατός του (που συνέβη μερικούς μήνες αργότερα), άφησαν 
μέσα μου το σπέρμα μιας τύψης». Έτσι ο Freud (2016) συνδέει την αδελφική σχέση με την Οιδιπόδεια 
προβληματική, το άγχος του ευνουχισμού και την πατρική φιγούρα, ενώ δε διστάζει να θίξει το θέμα της 
αδελφικής αντιπαλότητας, των φονικών σκέψεων και της τραυματικής εμπειρίας δια μέσου του φόβου της 
απώλειας του αντικειμένου. Ειδικότερα, το πρώιμο στοιχείο που χαρακτηρίζει το βίωμα της αδελφικής σχέσης 
πυροδοτεί για τον Freud (2016), το μείζον ζήτημα της αρχαϊκής σχέσης με το αντικείμενο, εισάγοντας μια 
πρώτη ψυχική εργασία διαφοροποίησης από αυτό κατά τον Kaes (2008). Η αδελφική σχέση θα μπορούσε 
είτε να οδηγήσει προς το Οιδιπόδειο ή να το εμποδίσει, υποκαθιστώντας το ή ακόμα σε ένα αρχαϊκό επίπεδο 
τα αδέρφια μπορεί να γίνουν ένα μερικό αντικείμενο, απόφυση του μητρικού ή του ίδιου του φαντασιωσικού 
σώματος (Coles, 2018). Με αυτό τον τρόπο σκιαγραφούνται επιμέρους μορφές, η μορφή του όμοιου, η μορφή 
της ναρκισσιστικής ομοφυλοφιλίας και η μορφή της ψυχικής αμφισεξουαλικότητας (Collona & Newman, 2018). 
Έτσι δημιουργείται ένα τρίγωνο αντιζηλίας που περιλαμβάνει τα αδέρφια και το αρχαϊκό αντικείμενο με την 
οιδιπόδεια προβληματική να μετασχηματίζεται συμβάλλοντας στην υπέρβαση της ζήλειας και του φθόνου δια 
της ταυτίσεως με τον όμοιο και τη δημιουργία μιας κοινότητας δικαίου (Felsen, 2018).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Coles, P. (2018). The Importance of Sibling Relationships in Psychoanalysis. London: Routledge

Collona, A., &, Newman, L. (2018). The Psychoanalytic Literature on Siblings. The Psychoanalytic Study of the Child, 38, 
p. 285-309. https://doi/abs/10.1080/00797308.1983.11823394 

Felsen, I. (2018). Parental trauma and adult sibling relationships in Holocaust-survivor families. Psychoanalytic 
Psychology, 35(4), 433–445. https://doi.org/10.1037/pap0000196 

Freud, S. (2016). Τοτέμ και Ταμπού. Αθήνα: Νίκας

Kaes, R. (2008). Οι Ψυχαναλυτικές Θεωρίες της Ομάδας. Αθήνα: Δαίδαλος

Σταθόπουλος, Γ. (2013). Ο Φρόιντ, Φλης και η Παράνοια. Αθήνα: Νίκας
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Αναστάσιος Χαραλαμπάκης, Psy.D.: Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής 
Σχολής ΑΠΘ, Συνιδρυτής EICP - Eυρωπαικό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας (τέως Ψυχολογικό 
Κέντρο Χανίων), Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής, Επόπτης
Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπείας, Συνιδρυτής του - EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων) Αριστούχος Απόφοιτος του Πανεπιστημίου 
Κρήτης και της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, όπου εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης και Λέκτορας. Επίσης 
έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Εργάζεται ως εκπαιδευτής, επόπτης και 
Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής στα Χανιά της Κρήτης. 

Τσιριγώτης Θεόδωρος, Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής, Εκπαιδευτής, Επόπτης, Συνιδρυτής του EICP 
- Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων) και 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Πανεπιστημίου της Λωραίνης. Έχει ολοκληρώσει πενταετή εκπαίδευση στη 
ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία (Birkbeck University, British Psychoanalytic Society), τετραετή εκπαίδευση στην 
Οικογενειακή & Ομαδική Ψυχοθεραπεία (Kensington Consultation Center, Ιατρική Σχολή Κρήτης) και τετραετή 
εκπαίδευση τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (Τhe Albert Ellis Insitute/GACBT). Εργάζεται ως κλινικός 
ψυχολόγος στην Αθήνα και τα Χανιά.

Ιερωνυμάκη Ειρήνη: Απόφοιτη Παντείου Πανεπιστημίου και του τριετούς Προγράμματος Ψυχαναλυτικής 
Συμβουλευτικής του EICP. Παρακολούθησε διετή εκπαίδευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία και τη 
Θεραπεία Ζεύγους. Η κα Ιερωνυμάκη είναι τελειόφοιτη του προγράμματος Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας 
και παράλληλα εκπαιδεύεται στη Τραυματοθεραπεία (Ego-State Therapy) στο EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων). Σπουδάζει Ψυχολογία και εργάζεται ως 
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Κόλμπου Χριστίνα - Ιωάννα: Απόφοιτη Ψυχολογίας (με άδεια άσκησης επαγγέλματος) (Staffordshire University, 
UK), Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (UEL), τελειόφοιτη του προγράμματος Ψυχοδυναμικής 
Ψυχοθεραπείας του EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο 
Χανίων) και παράλληλα εκπαιδεύεται στη Τραυματοθεραπεία (Ego-State Therapy). Παρακολούθησε διετή 
εκπαίδευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία και τη Θεραπεία Ζεύγους. Η κα Κόλμπου εργάζεται ως 
εκπαιδευτική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια με παιδιά, εφήβους και ενήλικες στα Χανιά της Κρήτης. 

Μιχαλάκη Αδαμαντία: Απόφοιτη του ΕΚΠΑ, τελειόφοιτη του προγράμματος Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας 
EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων). Εργάζεται 
ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Ψυχοθεραπεύτρια  εφήβων και ενηλίκων στην Ιεράπετρα Κρήτης. 

Φιλιππίδου  Φωτεινή: Απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης τελειόφοιτη του προγράμματος 
Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας. 
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Η  Έννοια του Αδελφικού Δεσμού στην Ψυχανάλυση (2ο μέρος)
Στειακάκης Μιχάλης
Απόφοιτος Ψυχολογίας (με άδεια άσκησης επαγγέλματος) του Πανεπιστημίου του Staffordshire, 
τελειόφοιτoς του προγράμματος Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας του EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων) και παράλληλα εκπαιδεύεται στη 
Τραυματοθεραπεία (Ego-State Therapy). Παρακολούθησε διετή εκπαίδευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική 
Θεραπεία και τη Θεραπεία Ζεύγους. Εργάζεται ως Ψυχολόγος και Ψυχοθεραπευτής στο Ηράκλειο, Κρήτης
Κότση Ελένη
Απόφοιτη του Πανεπιστημίου Κρήτης με Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή. Η κα Κότση αποφοίτησε 
από το πρόγραμμα Ψυχαναλυτικής Συμβουλευτικής ενώ τελειόφοιτη του προγράμματος Ψυχοδυναμικής 
Ψυχοθεραπείας EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο 
Χανίων). Σπουδάζει Ψυχολογία και εργάζεται ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Ειδική Παιδαγωγός στα 
Χανιά της Κρήτης

Στη βιβλιογραφία η οικογένεια αναφέρεται ως ένα σύστημα υποκειμένων, τα οποία χαρακτηρίζονται από μια 
συνεχής αλληλεπίδραση (Ackerman, 1958). Παράλληλα, όπως όλα τα συστήματα διέπεται από μια συνεχής 
εξέλιξη προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός περιβάλλοντος που μεταβάλλεται συνεχώς 
(Von Bertalanffy, 1968). Χαρακτηριστική επίσης είναι η λειτουργικότητα των σχέσεων που αναπτύσσονται στα 
πλαίσια της οικογένειας (συζυγική, γονική, αδελφική) (Cicirelli, 1991).
Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε βιβλιογραφικά το θέμα του αδελφικού δεσμού 
βάση της ψυχοδυναμικής οπτικής. Για την ανάλυση του αδελφικού δεσμού θα στηριχτούμε στις θεωρίες του 
Freud και της Klein, στη θεωρία δεσμού του Bowlby, αλλά και στον οικογενειακός αστερισμό του Adler. Η 
βιβλιογραφική αυτή ανασκόπηση αποτελεί μέρος της αναζήτησης μας για το ψυχικό αποτύπωμα της οικογένειας 
μέσω του αδελφικού δεσμού.

Ackerman, N. (1958). The psychodynamics of  family life. Basic Books, Inc.

Cicirelli, V.G. (1991). What is meant by a connection between siblings? Marriage and Family Review, 16, 291-310.

Von Bertalanffy, L. (1968). General Systems Theory: Foundations. Development, Application. New York: Braziller.

Στεικάκης Μιχαήλ: Απόφοιτος Ψυχολογίας (με άδεια άσκησης επαγγέλματος) του Πανεπιστημίου του 
Staffordshire, τελειόφοιτoς του προγράμματος Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας του EICP - Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων) και παράλληλα εκπαιδεύεται 
στη Τραυματοθεραπεία (Ego-State Therapy). Παρακολούθησε διετή εκπαίδευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική 
Θεραπεία και τη Θεραπεία Ζεύγους. Εργάζεται ως Ψυχολόγος και Ψυχοθεραπευτής στο Ηράκλειο, Κρήτης. 

Kότση Ελένη: Απόφοιτη του Πανεπιστημίου Κρήτης με Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή. Η κα Κότση αποφοίτησε 
από το πρόγραμμα Ψυχαναλυτικής Συμβουλευτικής ενώ τελειόφοιτη του προγράμματος Ψυχοδυναμικής 
Ψυχοθεραπείας EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο 
Χανίων). Σπουδάζει Ψυχολογία και εργάζεται ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Ειδική Παιδαγωγός στα Χανιά 
της Κρήτης. 
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«Εν αρχή ην ο φθόνος». Η περίπτωση του κάιν & Άβελ
Παυλίδη Δανάη - Όλγα
Απόφοιτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τελειόφοιτη του προγράμματος Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας 
του EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων). 
Εργάζεται ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας παιδιών, εφήβων & ενηλίκων στην Αθήνα
Μασουρίδου Αικατερίνη
Απόφοιτη του Πανεπιστημίου Angliα Ruskin, UK, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση 
Μονάδα Υγείας (CNAM), Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  στη Δημόσια Υγεία (ΕΣΔΥ), τελειόφοιτη 
του προγράμματος Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας του EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & 
Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων) και παράλληλα εκπαιδεύεται στη Τραυματοθεραπεία 
(Ego-State Therapy). Σπουδάζει Ψυχολογία και εργάζεται ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας στην Αθήνα.

Ο αδελφικός δεσμός και ιδιαίτερα ο φθόνος, η ζήλεια και η αντιπαλότητα έχουν απασχολήσει την ανθρωπότητα 
από την απαρχή του κόσμου. Τα πρώτα αδέρφια στη Βίβλο, ο Κάιν και ο Άβελ είναι το πιο χαρακτηριστικό  
παράδειγμα επιθετικότητας, η οποία κατέληξε στη δολοφονία του Άβελ από τον Κάιν. Ο Θεός – πατέρας ζήτησε 
από τα δύο αδέρφια να κάνουν μία θυσία γι αυτόν. Ο Άβελ τού πρόσφερε το πρώτο του ποιμνίου του, ενώ 
ο Κάιν δεν έφερε τους πρώτους και καλύτερους καρπούς από την γη. Ο Θεός απέρριψε τη θυσία του Κάιν 
και δέχτηκε του Άβελ, γεγονός που φανερώνει την διάκριση μεταξύ των δύο αδελφών. Για τον Κάιν εκείνη 
τη στιγμή ο Άβελ υπήρξε το εμπόδιο ανάμεσα στη σχέση του με τον πατέρα – Θεό και έτσι πυροδοτήθηκε ο 
θυμός και η οργή του. Το παραπάνω απεικονίζει το λεγόμενο σύμπλεγμα του Κάιν, όπως περιγράφθηκε από 
τον Szondi.
Το κίνητρο διατήρησης της ενόρμησης της ζωής, το οποίο εναπόκειται σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, ήταν εκείνο 
το οποίο βρέθηκε να απειλείται στον Κάιν, τόσο σε πρακτικό επίπεδο με την μετέπειτα εξορία του, όσο και 
σε ψυχαναλυτικό επίπεδο με την απώλεια της πρωτοκαθεδρίας. Η απώλεια αυτή σημάνει και την έναρξη των 
συναισθημάτων ανταγωνισμού, φθόνου, μίσους και οργής απέναντι στο Θεό. Καθώς όμως τέτοιου είδους 
συναισθήματα θεωρείτο αδύνατον να γίνουν ανεχτά από το Εγώ, αυτά μεταθέτονται απέναντι στον αδερφό 
Άβελ. Έτσι μπορούμε να παρατηρήσουμε και τα πρώτα ψήγματα του ναρκισσιστικού πλήγματος.
Σύμφωνα με τον Freud, ο φθόνος του παιδιού, δύναται να φανερωθεί μέσω των ονείρων και του παιχνιδιού. 
Εν συνεχεία, αναφορικά με την αδελφική σχέση ο Adler λέει ότι «το να είσαι ο καλύτερος δεν είναι πάντα 
ευλογία» και αυτό διότι αισθήματα κατωτερότητας που δημιουργούνται μπορεί να οδηγήσουν στην ακραία 
πράξη της δολοφονίας του «καλύτερου».
Το παράδειγμα του Κάιν & Άβελ, δεν είναι το μοναδικό της αδελφοκτονίας. Αυτή τη συναντάμε ιστορικά στη 
ελληνική, ρωμαϊκή και σκανδιναβική μυθολογία. 
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Παυλίδη Δανάη - Όλγα: Απόφοιτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τελειόφοιτη του προγράμματος Ψυχοδυναμικής 
Ψυχοθεραπείας του EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο 
Χανίων). Εργάζεται ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας παιδιών, εφήβων & ενηλίκων στην Αθήνα. 

Μασουρίδου Αικατερίνη: Απόφοιτη του Πανεπιστημίου Angliα Ruskin, UK, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
στη Διοίκηση Μονάδα Υγείας (CNAM), Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  στη Δημόσια Υγεία (ΕΣΔΥ), τελειόφοιτη 
του προγράμματος Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας του EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & 
Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων) και παράλληλα εκπαιδεύεται στη Τραυματοθεραπεία  
(Ego-State Therapy). Σπουδάζει Ψυχολογία και εργάζεται ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας στην Αθήνα. 

Το πένθος των χαμένων αδελφών
Βογιαντζή Φραντζέσκα - Γεωργία
Απόφοιτη ΑΠΘ & της Ανωτέρας Σχολής Ραλού Μάνου, μετεκπαίδευση στη κινησιολογία, τη τέχνη και τη 
σωματική ψυχοθεραπεία. Στη παρούσα περίοδο είναι εκπαιδευόμενη του προγράμματος Ψυχοδυναμικής 
Ψυχοθεραπείας EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο 
Χανίων).και εργάζεται ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας στην Αθήνα και διαδικτυακά
 
«Πιστεύω ότι η γέννηση ενός αδελφού, ένα χρόνο πιο μικρού από εμένα, είχε ξυπνήσει μέσα μου μοχθηρές 
ευχές και μια πραγματική παιδική ζήλια, καθώς και ότι ο θάνατός του άφησαν μέσα μου το σπέρμα μιας τύψης»: 
Freud προς τον Fliess το 1897.   Ισχυρά συναισθήματα, όπως αγάπη, μίσος και φθόνος αντιπαλότητα, αλλά 
και συνύπαρξη και ανησυχία ο ένας για τον άλλον θα υπάρχει πάντα ανάμεσα στ΄αδέλφια.  Η ανακάλυψη ότι 
κάποιος έχει αδέρφια, ή ότι θα μπορούσε να έχει αδέρφια, είναι μια εμπειρία εκμηδένισης,  μια εμπειρία θανάτου 
στο ασυνείδητο με αποτέλεσμα να έχει δολοφονικές παρορμήσεις απέναντί του, όπου θα μετριαστούν από την 
ισχυρή απαγόρευση – Νόμο της Μητέρας. (Mitchell, 2003, σελ. 11). Το αδερφάκι «λατρεύεται», με ναρκισσιστικό 
τρόπο, ενώ τα οιδιποδειακά αδελφικά συναισθήματα αντιμετωπίζονται δυσκολότερα από τα γονεϊκά γιατί 
φαίνεται ρεαλιστικότερη η αποκλειστική αγάπη του αδελφού απ΄ο,τι του γονιού  (Sharpe & Rosenblatt, 1994) 
και ταυτοχρόνως η ήττα στον ανταγωνισμό με έναν αδελφό είναι πιο ισχυρό ναρκισσιστικό χτύπημα από την ήττα 
με τον γονιό, η οποία είναι δεδομένη. Η  Μitchell επισημαίνει το γεγονός ότι καθρεφτιζόμαστε από τα αδέρφια 
μας: όταν χάνουμε έναν αδερφό, χάνουμε μέρος του εαυτού μας - αυτό που καθρεφτιζόταν από τον αδελφό ή 
την αδερφή.  Άτομα που έχουν βιώσει την συντριπτική απώλεια ενός αδελφού, αλλά και εκείνη των πενθούντων 
γονιών, είναι ιδιαίτερα επιρρεπή σε σοβαρές μορφές κατάθλιψης και διατροφικές διαταραχές. Αυτά τα άτομα 
δημιουργούν εσωτερικούς θύλακες, στους οποίους το νεκρό αντικείμενο ανασταίνεται και φυλάσσεται σαν σε 
κρύπτη, ενώ υπάρχει έντονο το αίσθημα ενοχής αυτού που επέζησε.  Οι δολοφονικές φαντασιώσεις προς τα 
αδέρφια και η σύνδεσή τους με τον πραγματικό ή συμβολικό θάνατό τους εξαιτίας  του τραύματος  αντικατάστασής 
τους από ένα νεογέννητο αδερφάκι, μαζί με τον φόβο του αφανισμού, συχνά γίνονται η κυρίαρχη εσωτερική 
πραγματικότητα. Εάν υπάρξει και πραγματική απώλεια ενός αδερφού, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να καταληφθεί ο 
εαυτός από μια ψυχωτική κατάσταση πένθους (Skrzypek, et al., 2014).
Λέξεις κλειδιά: Απώλεια, Αδελφικότητα, Πένθος
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Βογιαντζή Φραντζέσκα - Γεωργία: Απόφοιτη ΑΠΘ & της Ανωτέρας Σχολής Ραλού Μάνου, μετεκπαίδευση 
στη κινησιολογία, τη τέχνη και τη σωματική ψυχοθεραπεία. Στη παρούσα περίοδο είναι εκπαιδευόμενη του 
προγράμματος Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας EICP - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία 
(τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων).και εργάζεται ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας στην Αθήνα και διαδικτυακά. 

Το περιγεννετικό πένθος στη ψυχανάλυση. Μελέτη Περίπτωσης
Τσιριγώτης Θεόδωρος
Psy.D., Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής, Εκπαιδευτής, Επόπτης, Συνιδρυτής του EICP - Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπεία (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων) και Μεταδιδακτορικός 
Ερευνητής του Πανεπιστημίου της Λωραίνης. Έχει ολοκληρώσει πενταετή εκπαίδευση στη ψυχαναλυτική 
ψυχοθεραπεία (Birkbeck University, British Psychoanalytic Society), τετραετή εκπαίδευση στην 
Οικογενειακή & Ομαδική Ψυχοθεραπεία (Kensington Consultation Center, Ιατρική Σχολή Κρήτης) 
και τετραετή εκπαίδευση τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (Τhe Albert Ellis Insitute/GACBT). 
Εργάζεται ως κλινικός ψυχολόγος στην Αθήνα και τα Χανιά

“Για να ζεις σ’ αυτό τον κόσμο
χρειάζεται να μπορείς

να κάνεις τρία πράγματα:
ν’ αγαπάς ό,τι είναι θνητό·

να το σφίγγεις
πάνω στη σάρκα σου ξέροντας

πως η ζωή σου κρέμεται απ’ αυτό·
κι όταν έρχεται η ώρα να τ’ αφήσεις

να φύγει,
να τ’ αφήνεις.”
Mary Oliver

Οι έννοιες της απώλειας και του τραύματος είναι δύο από τις θεμελιώδεις ψυχοδυναμικές έννοιες, οι οποίες 
διατρέχουν το σύνολο του ψυχοδυναμικού έργου από την απαρχή μέχρι τη σημερινή ψυχοδυναμική σκέψη.  Το 
πένθος μετά από μια περιγεννητική απώλεια χαρακτηρίζεται σαν ένα παγκόσμιο, πολυσύνθετο και πολύπλοκο 
φαινόμενο. Στην βιβλιογραφία τονίζονται ιδιαίτερα οι επιπτώσεις της περιγεννητικής απώλειας, η οποία 
χαρακτηρίζεται ως ένα απροσδόκητο, «ανεξήγητο» και δυνητικά τραυματικό γεγονός (Abboud & Liamputtong, 
2003; Armstrong, 2007; Kersting & Wagner, 2012). Η απώλεια ενός παιδιού δεν επηρεάζει μόνο ατομικά 
τον κάθε γονιό, αλλά και το ζευγάρι, το οικογενειακό σύστημα και κατ επέκταση την ίδια την κοινωνία (Rando, 
1986).Ο σκοπός  της παρούσας ομιλίας είναι να παρουσιάσει τη περίπτωση του κου. Ο. καθώς και τον τρόπου 
που επηρέασε τη μετέπειτα ζωή του τόσο αυτό το βίωμα, όσο και η διαχείριση της απώλειας από τους γονείς. 
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«Μια επανοηματοδότηση της αδερφοσύνης»
Ιωάννα Μπαγέρη
Δικηγόρος, πρωτοετής εκπαιδευόμενη στο τμήμα Ψυχοδυναμικής και Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας του EICP

Για ποιο λόγο ο τετράχρονος Γκαίτε εκπαραθύρωνε τα πιάτα του νοικοκυριού μπροστά στους γείτονες φον 
Οξενστάιν (Freud, 1917) και ο μικρός Ίνγκμαρ Μπέργκμαν οδηγήθηκε στην απόπειρα να πνίξει την αδερφή του 
όταν ήταν βρέφος (Τζαβάρα, 2010); Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο κοντινός, με τον οποίο μοιραζόμαστε 
τους ίδιους γονείς, συμβιώνουμε για ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας και η σχέση μας αυτή μας συντροφεύει 
μέχρι τον θάνατο και επέκεινα; Ο αδερφικός δεσμός είναι το κύριο κληροδότημα, το οποίο οι γονείς μάς παρέχουν 
για μια ολόκληρη ζωή, είτε το επιθυμούμε είτε όχι. Εναπόκειται απλώς, σε κάθε άτομο πώς θα τον διαχειριστεί, 
αν θα αποδεχθεί την σχέση αυτή ή αν θα την αποποιηθεί.  Χαρακτηρίζεται από ζήλια και  φθόνο αλλά και από 
αγάπη, τρυφερότητα κι αμφιθυμία. Μπορεί η αδερφική σχέση να καταλήξει στην ανακωχή; Παρότι, ο αδερφικός 
δεσμός μοιάζει ξεχασμένος από την σκοπιά της ψυχανάλυσης και της ψυχοθεραπείας, τις τελευταίες δεκαετίες 
δίνεται ολοένα και περισσότερο φως στην συγγενική αυτή σχέση, η οποία δύναται να είναι καθοριστική για την 
διαμόρφωση του εαυτού και αναδεικνύεται ως μια σχέση ξεχωριστή και όχι απλώς αναγώγιμη στην οιδιπόδεια 
προβληματική. Η παρούσα ομιλία, είναι μια απόπειρα ιχνηλάτισης των ψυχαναλυτικών και ψυχοθεραπευτικών 
ερμηνειών για  την σχέση αδερφών, σύμφωνα με τις διατυπώσεις των Φρόιντ (Freud, 1917), Λακάν 
(Δημητριάδης, 2010), Πονταλίς (Κούριας, 2010) και Ασσούν (Κωνσταντόπουλος, 2010). Αναγιγνώσκοντας 
την αδερφική ανακωχή μέσα από το πρίσμα της ενσυναίσθησης και του συνεχούς αγώνα αναγνώρισης και 
θεραπείας του οικογενειακού τραύματος, γεννάται το ερώτημα: γίνεται να υπάρξει αδερφοσύνη, ως σχέση πέρα 
από την βιολογική συγγένεια (Batler, 2009) (Batler, Is Kinship Always Already Heterosexual?, 2002); Τέλος, 
θα αναφερθώ στο εναλλακτικό μοντέλο “της αδερφοσύνης”, όπως νοηματοδοτήθηκε από τα μέλη της μαύρης 
και νοτιοαμερικάνικης κουήρ κοινότητας, στη Νέα Υόρκη, στα μέσα του 20ου αιώνα, με την κοινοτική πρακτική 
των “Οικογενειών που επιλέγουμε”(Chosen Families) (Μάντεση, 2019).
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Τζαβάρα, Ε. (2010). Περί μητρικής αγκαλιάς και πατρικής περιουσίας: ο αδερφικός δεσμός. Εκ των Υστέρων, Τεύχος 20, 59-64.

Ιωάννα Μπαγέρη, Δικηγόρος, πρωτοετής εκπαιδευόμενη στο τμήμα Ψυχοδυναμικής και Ψυχαναλυτικής 
Ψυχοθεραπείας του EICP.

15:00-17:00 ΒΙώΜΑΤΙκΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

«Η ενίσχυση του αδερφικού δεσμού στη συμβουλευτική διαδικασία»
Βουρδουμπά Αλέξια
Ψυχολόγος – Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια -  Επιστημονική Υπεύθυνη τμήματος Συστημικής Συμβουλευτικής 
– Ψυχοθεραπείας & Εκπαιδεύτρια τμημάτων Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας του Κέντρου Εφαρμοσμένης 
Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής
Μπαλίκου Γιούλη
Ψυχολόγος – Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια - Εκπαιδεύτρια τμημάτων Συστημικής Συμβουλευτικής – 
Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και 
Συμβουλευτικής

Από το μοίρασμα κοινών αγαθών και τη συνεργασία, στον ανταγωνισμό για την προσοχή των γονέων. Σε 
όλο αυτό το φάσμα σύνδεσης ή αποσύνδεσης, ο αδερφικός δεσμός ενέχει μια σημαντικότητα και ισχύ. Είναι 
η σχέση που συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που έχουν να κάνουν με το σχετίζεσθαι καθώς και της 
ανάπτυξης μιας θετικής αυτό-εικόνας (Rivers&Stoneman, 2003). Παρόλο ότι η φύση του αδερφικού δεσμού 
αλλάζει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, το να χτίσουμε μια ζεστή και υποστηρικτική αδελφική σχέση που ενέχει 
και λίγο ανταγωνισμό, μπορεί να ενισχύσει τις κοινωνικές, επικοινωνιακές, γνωστικές και συναισθηματικές 
μας δεξιότητες (Szymańska, 2020). Τα αδέλφια μπορούν να λειτουργήσουν ως οι φροντιστές στη θέση των 
φροντιστών που απουσιάζουν ή έχουν απομακρυνθεί (Buhrmester&Furman, 1985). Η στενότητα του δεσμού 
με μια αδελφή (τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες) σχετίζεται με λιγότερη κατάθλιψη (Cicirelli, 1989) ενώ 
παιδιά σε πλαίσια σωματικής κακοποίησης φαίνεται ότι εντός του υποσυστήματος των αδελφών βρίσκουν 
ασφάλεια, άνεση και προστασία (Katz&Tener, 2021).
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην αξιοποίηση της σχέσης μεταξύ αδελφών 
στη συμβουλευτική διαδικασία. Πώς συναντώνται και συνδέονται τα αδέλφια εντός του θεραπευτικού δωματίου; 
Η/Ο αδερφή/ος είναι παρόντες ακόμη και χωρίς τη φυσική τους παρουσία και αναπτύσσεται ο διάλογος που 
θα αξιοποιήσει μια σημαντική σχέση προς όφελος της/του συμβουλευόμενης/ου. 

Μεθοδολογία του εργαστηρίου 
Θα παρουσιάσουμε σύγχρονες θεωρίες και μελέτη περίπτωσης στο πλαίσιο της συστημικής προσέγγισης που 
υποστηρίζουν τη θέση μας ότι ο αδελφικός δεσμός είναι πολύ ιδιαίτερος και σημαντικός και έχει ουσιαστική 
σημασία στη διαμόρφωση δεξιοτήτων που συμβάλλουν στη διατήρηση υγιών κοινωνικών σχέσεων. Οι 
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε βιωματικές ασκήσεις που θα αναδείξουν τον τρόπο 
που ο αδελφικός δεσμός συναντάται μέσα στο θεραπευτικό δωμάτιο καθώς και να αποκτήσουν τα εργαλεία 
που θα βοηθήσουν ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί στη συμβουλευτική σχέση. 

Αποτελέσματα
H αδελφική σχέση μπορεί να είναι επωφελής στη συμβουλευτική διαδικασία.

βασικά Συμπεράσματα
Στόχος μας είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι επίγνωση για το πως ο αδελφικός δεσμός είναι παρόν στη 
συμβουλευτική διαδικασία, να αναγνωρίσουν τη δυνατότητα που έχει να ιδωθεί ως μια υποστηρικτική σχέση 
που συμβάλει στην εξέλιξη των ανθρώπων και να έχουν τα εργαλεία ώστε να μπορούν να την αξιοποιήσουν 
έμπρακτα στη συμβουλευτική διαδικασία. 
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Βουρδουμπά Αλέξια, Ψυχολόγος – Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια -   Επιστημονική Υπεύθυνη τμήματος 
Συστημικής Συμβουλευτικής – Ψυχοθεραπείας & Εκπαιδεύτρια τμημάτων Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας του 
Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής.
M.Sc. στην Ψυχολογία της Υγείας – University of Bath (Βρετανία), Πτυχίο Ψυχολογίας – Εθν. Καποδιστριακό 
πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδίκευση – Πιστοποίηση στη Συστημική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία. Ειδίκευση στη 
Συμβουλευτική Πένθους. Ειδίκευση στη Συμβουλευτική γονέων και ζεύγους. Μέλος ΕΛΕΣΥΘ. Ψυχολόγος – 
Ψυχοθεραπεύτρια. Επιστημονική Υπεύθυνη τμήματος Συστημικής Συμβουλευτικής – Ψυχοθεραπείας.

Μπαλίκου Γιούλη, Ψυχολόγος – Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια - Εκπαιδεύτρια τμημάτων Συστημικής Συμβουλευτικής 
– Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής.
Διδάκτωρ Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Βασική & Εφαρμοσμένη Γνωσιακή 
Επιστήμη – Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Ψυχολογίας – Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια. 
Καθηγήτρια τμημάτων Συστημικής Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας 
και Συμβουλευτικής

Η Παναγιώτα Ανδριανού είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει παρακολουθήσει 
εκπαιδεύσεις πάνω στις μαθησιακές δυσκολίες, διατροφικές διαταραχές, mindfulness, τεχνική άδειας καρέκλας 
κ.α. Τα τελευταία χρόνια εξειδικεύεται στην Συστημική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία.

Η Αθανασία Κατσίκα είναι απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Αύτη την περίοδο είναι εκπαιδευόμενη στο τμήμα Συστημικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας στο Κέντρο 
Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής. Έχει εργαστεί για χρόνια με παιδιά και εφήβους με 
μαθησιακές δυσκολίες και με παιδιά με αυτισμό.

Η Αστερίου Ιωάννα είναι απόφοιτη του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας  Ιωαννίνων, 
με κατεύθυνση ψυχολογίας. Είναι τελειόφοιτη Συστημικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας στο Κέντρο 
Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής και στα πλαίσια της πρακτικής και εθελοντικής δράσης 
της έχει συνεργαστεί με διάφορα πλαίσια και οργανισμούς (Δέντρο της Θεραπείας, Μαζί για το Παιδί, ΓΟΝ.ΙΣ, 
Εκπαίδευση & Υποστήριξη Προσφύγων).

Η Αντωνία Τζιράκη είναι απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Αυτήν την περίοδο είναι εκπαιδευόμενη στο τμήμα Συστημικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας στο Κέντρο 
Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής. Έχει εργαστεί στην ΜΚΟ Άρσις με ασυνόδευτους 
ανήλικους και τώρα εργάζεται στην ΜΚΟ Solidarity Now με στόχο την ενδυνάμωση του γυναικείου πληθυσμού 
στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας προσφύγων στη Θήβα. 
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«κοινωνικό Ενδιαφέρον ως Παράγοντας της Αδελφοσύνης»
Μαρία Βασιλέφσκι 
MA Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεύτρια, επόπτρια σύμβουλος, Συμβουλευτική για άτομα, οικογένειες και ζευγάρια

Τι σημαίνει, πώς το ζούμε και πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να έχουν κοινωνικό ενδιαφέρον!
Σε αυτό το εργαστήριο θα εξετάσουμε την έννοια του Κοινωνικού Ενδιαφέροντος στην Αντλεριανή θεωρία 
και στη συνέχεια θα διερευνήσουμε τη δική μας εμπειρία του Κοινωνικού Ενδιαφέροντος στην καθημερινή 
μας ζωή και τέλος πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να ενισχύσουν το δικό τους Κοινωνικό 
Ενδιαφέρον και να έχουν επίγνωση της Αδελφότητας. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Dreikurs-Ferguson, Eva,  Adlerian Theory: an introduction, 1984

Ansbacher, H.L. & Ansbacher, R.R. The Individual Psychology of Alfred Adler  New York; Basic Books Inc. 1956

Powers,R.L. & Griffith, J. Understanding Lifestyle, The Psycho-Clarity Process  The Americas Institute of Adlerian Studies, 

Ltd. 1987

Μαρία Βασιλέφσκι MA Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεύτρια, επόπτρια σύμβουλος, Συμβουλευτική για άτομα, 
οικογένειες και ζευγάρια.
Είναι εκπαιδεύτρια του Προγράμματος Εκπαίδευσης στην Αντλεριανή Ψυχολογία - Θεωρία και Προσέγγιση 
και εκπαιδευμένη Επόπτρια εποπτεύει εκπαιδευόμενους που ασκούνται σε συμβουλευτική υπηρεσία που 
διαχειρίζεται η Ελληνική Εταιρεία Αντλεριανής Ψυχολογίας.

«Ο κοντινός Άλλος, μια συλλογική αυτοβιογραφία»
Παναγιώτης Κούρτης
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. Εικαστικός Ψυχοθεραπευτής MSc

Η αδελφική σχέση είναι μια σχέση έλξης και άπωσης, είναι η επιτομή της αμφιθυμικής σχέσης. Ο ένας μπαίνει 
στην ζωή του άλλου, με την επιθυμία να γίνουν ένα· υπάρχει ένας τέλειος συντονισμός, μια τέλεια συνωμοσία. 
Ταυτόχρονα, εκπλήσσονται από αυτό το έντονο συναίσθημα και τρομάζουν, κρύβονται, χτυπούν, φωνάζουν, 
θυμώνουν, εξαφανίζονται και το κρατούν μέσα τους. Η αδελφική σχέση είναι μια πολύπλοκη σχέση. Κανείς 
δεν επέλεξε τον αδελφό του, όπως μπορεί να έγινε με έναν φίλο. Αλλά αυτός ο κοντινός Άλλος, που άλλοτε 
είναι παρείσακτος και άλλοτε θαυμαστός, μας διαμορφώνει και καθορίζει τον κοινωνικό μας βίο. Αν και στις 
συνεδρίες ο αδελφικός δεσμός αναδύεται συνεχώς σαν θεματική, λίγη βιβλιογραφία μπορεί κανείς να βρει 
πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί ένα τέτοιο θέμα χάνεται στη λήθη; Μήπως λειτουργεί η άμυνα της απώθησης; 
Μήπως πρόκειται για μια σχέση καταστολής επώδυνων αναμνήσεων; Μήπως πρόκειται για μια “ηθελημένη 
αμνησία”; Γνωρίζουμε καλά, όμως, ότι όσο μεγάλη είναι η απώθηση, τόσο μεγάλο είναι και το τραύμα. Η 
εξερεύνηση αυτής της σχέσης θα μας βγάλει από μια ατομική, αλλά και συλλογική λήθη, που είναι βαθιά 
χαραγμένη στη μνήμη μας. Θα μας κάνει να βρούμε τα χαμένα μας αδέλφια, τα πληγωμένα, εγκαταλελειμμένα 
και απομονωμένα αδέλφια που τόσους αιώνες ψάχνουμε. Η παρουσίαση ξεκινάει με μια συγκεκριμένη ιστορική 
αναδρομή της αδελφικής σχέσης. Παραθέτει μια σειρά γεγονότων από το μακρύ παρελθόν μέχρι το σήμερα 
όπως αυτά διαμόρφωσαν το Δυτικό πολιτισμό και την Ελληνική κουλτούρα. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί 
η προσωπική ιστορική διαδρομή της αδελφικής μου σχέσης, ως δευτερότοκος αδελφός. Τέλος, θα υπάρξει 
χρόνος για εποικοδομητική συζήτηση πάνω στα συμπεράσματα τα οποία θα προκύψουν. 
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Συμπάρδης, Γ. Αδέλφια, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2018.

Συλλογικό, Ο αδελφικός δεσμός, Εκ των Υστέρων, περιοδικό για την ψυχανάλυση, Αθήνα 2010.

Φειμπερ, Α, Μάζλις, Ι. Αδέλφια, όχι αντίπαλοι, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2018.

Φρόιντ, Σ. Τοτέμ και Ταμπού, Εκδόσεις Νίκας, 2016 

Παναγιώτης Κούρτης, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. Εικαστικός Ψυχοθεραπευτής MSc.
Ακαδημαϊκοί τίτλοι σπουδών:
MSc Εικαστική Ψυχοθεραπεία | Queen Margaret university of Edinburgh 2012-2014.
Δίπλωμα συνθετικής εικαστικής ψυχοθεραπείας | The Institute for Arts in Therapy and Education. 
-Εκπαίδευση στη Συμβουλευτική & Φορέας Εκπαίδευση:
Σύνθεση χώρος πολιτισμού και έρευνας | Επαγγελματική εκπαίδευση ψυχοενεργειακής προσέγγισης. 
-Μέλος Οργανισμών:
HCPC
BAAT

17:00-18:00 κΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΙών ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ – Playback TheaTre




