
  



   

                              

Editorial

 

 

Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι σε όλους μιας και βρισκόμαστε στην καρδιά 

του καλοκαιριού.  

Το 3ο τεύχος του περιοδικού «Ψυχολογικές Γνώμες» και χαίρομαι ιδιαίτερα 

που αποκτά ολοένα και περισσότερους αναγνώστες αλλά και συγγραφείς 

που μοιράζονται τη γνώμη τους με όλους εμάς.  

Σ’ αυτό το τεύχος μπορείτε να διαβάσετε το ενδιαφέρον άρθρο της Μαρίας 

Κωσταλά για την κινηματογραφοθεραπεία (cinematotherapy) και να μάθετε 

πόσο ευεργετική μπορεί να είναι η παρακολούθηση μιας ταινίας (ειδικά στα 

πανέμορφα θερινά σινεμά) αλλά και πως μπορεί να δράσει θεραπευτικά. 

Επίσης διαβάστε το επίκαιρο άρθρο της Δήμητρας Μιχαλοπούλου για την 

οικονομική κρίση και την ανεργία καθώς και για τους τρόπους 

αντιμετώπισής τους. Μάθετε για την ψυχολογία του ανέργου, το ρόλο που 

διαδραματίζει η οικογένεια και η κοινωνία καθώς και για το πως μπορούμε 



να θωρακίσουμε τους εαυτούς μας απέναντι στη κρίση και στην ανεργία που 

χαρακτηρίζει την εποχή στην οποία ζούμε. 

Η Ειρήνη Πική και η Ελευθερία Καββαδία μας μιλούν για τη βία στη χώρα 

μας, για το πώς να αναγνωρίζουμε το φαινόμενο και τις διαστάσεις που έχει 

λάβει, αλλά κάνουν και αναφορά στα είδη της βίας και για το πώς μπορούμε 

να την αντιμετωπίσουμε.  

Επειδή όμως δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα μαύρα και να σκεφτόμαστε 

αρνητικά. Η Όλγα Παπατριανταφύλλου μας εξηγεί τι είναι η θετική 

ψυχολογία, πως εφαρμόζεται στην ψυχοθεραπεία, στο coaching και την 

εκπαίδευση.  

Ο Γρηγόρης Βασιλειάδης μας εξηγεί τι είναι η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, 

ποιο το σκεπτικό και η λειτουργίας της, μας μιλά για τα διλλήματα του 

ανθρώπου, για τη μοναξιά αλλά και το νόημα της ζωής που καλούμαστε να 

ορίσουμε ο καθένας για τον εαυτό του, ενώ τέλος αναφέρεται στο ρόλο του 

θεραπευτή και στο πως μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να 

προχωρήσουν στο μονοπάτι της ζωής με μεγαλύτερη ελευθερία και 

πληρότητα.  

Για το τέλος κρατήσαμε ένα βιβλίο που αξίζει την προσοχή σας και έχει σαν 

τίτλο «Δυο Γονείς για την Ανατροφή του Παιδιού». Είναι ένας οδηγός που 

έβγαλε με την βοήθεια εθελοντών ο ΜΚΟ ΓΟΝ.ΙΣ και είναι γραμμένος από δυο 

εξαιρετικούς Αμερικανούς επιστήμονες.  Το θέμα του είναι η συνεργασία των 

γονιών και τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν στο μεγάλωμα 

των παιδιών. 

Περιμένουμε να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις και με χαρά να 

φιλοξενήσουμε τα δικά σας άρθρα στις σελίδες του περιοδικού. 

 



Και σε αυτό το τεύχος έχετε τη δυνατότητα να διαβάστε τα βιογραφικά των 

συγγραφέων αλλά και να βρείτε όπως πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας τους 

στο ευρετήριο.  

 

Πριν σας ευχηθώ καλή ανάγνωση και καλές βουτιές, θυμηθείτε ότι δίνοντας 

το e-mail σας μπορείτε να λαμβάνετε κάθε καινούργιο τεύχος του περιοδικού 

αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας.  

 

Καλή σας ανάγνωση λοιπόν και καλές βουτιές! 

 

Φιλικά, 

 

 

 

 

 

 

  



 

ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

Άρθρο από την 

Μαρία Κωσταλά 

 

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποιος είναι ο λόγος που αισθανόμαστε την ανάγκη να 

παρακολουθούμε κινηματογραφικές ταινίες; Η πιο αυτονόητη απάντηση είναι 

πως μας προσφέρουν μία διέξοδο από τις καθημερινές μας σκοτούρες, ενώ 

αποτελούν μία καλή ομαδική ψυχαγωγική δραστηριότητα. Σύμφωνα όμως με τη νέα 

τάση της ψυχολογίας, το cinema-therapy, ο κινηματογράφος μπορεί να μας 

προσφέρει πολλά περισσότερα συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της ψυχικής 

μας υγείας.  

Πιο συγκεκριμένα οι κινηματογραφικές ταινίες: 

1) Μπορούν να μας προσφέρουν συναισθηματική κάθαρση 

Καθημερινά θυσιάζουμε το συναισθηματικό μας αυθορμητισμό στο βωμό της 

ευγένειας, του επαγγελματισμού και του καθώς πρέπει. Τα καταπιεσμένα αυτά 

συναισθήματα αποζητάνε μία διέξοδο, ώστε να μη μετασχηματιστούνε σε 

ψυχοσωματικά συμπτώματα ή προβλήματα στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Το 

σινεμά μπορεί να μας προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο όπου μπορούμε να 

απελευθερωθούμε από το συναισθηματικό φορτίο χωρίς να μας κρίνει κανείς, 

ακόμα και αν κλαίμε με λυγμούς. 

2) Συμβάλλουν στη μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων 

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, όταν αφιερώνουμε όλο μας το χρόνο στην εργασία 

μας, χωρίς να προσφέρουμε στον εαυτό μας στιγμές χαλάρωσης, η ψυχολογική μας 

ισορροπία διαταράσσεται. Συχνά μία τέτοια κατάσταση μπορεί να μας οδηγήσει σε 



μία πιθανή κλινική κατάθλιψη. Οι ειδικοί ισχυρίζονται πως ταινίες όπως κωμωδίες 

και ερωτικές κομεντί, μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση του στρες, αυξάνοντας 

έτσι την ποιότητα ζωής μας. 

3) Αποτελούν μέσο αυτογνωσίας 

Αδιαμφισβήτητα, όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην επίλυση των καθημερινών 

μας προβλημάτων, ειδικά όταν μας βαρύνουνε οι συναισθηματικές τους συνέπειες. 

Βλέποντας ταινίες που απεικονίζουν καταστάσεις παρόμοιες με αυτές που βιώνουμε, 

μπορούμε να αποκτήσουμε μία διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων και να 

εμπνευστούμε νέους τρόπους αντιμετώπισης όσων μας βασανίζουνε. Πολύ συχνά 

μία ταινία μπορεί να μας δώσει ένα μάθημα ζωής και να αλλάξει τελείως τον τρόπο 

που σκεφτόμαστε. 

 

Ο κινηματογράφος ως θεραπευτικό εργαλείο 

 

Ο κινηματογράφος ως θεραπευτικό εργαλείο, μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο σε 

ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.  

Στο πλαίσιο της ομαδικής κινηματογραφοθεραπείας επιλέγεται μία ταινία ή 

κάποιο κινηματογραφικό απόσπασμα το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της ομάδας 

και στη συνέχεια μέσω του δημιουργικού διαλόγου των μελών και στοχευμένων 

ερωτήσεων από πλευράς του συντονιστή, ανακύπτουν τα θεραπευτικά θέματα που 

πρέπει να δουλευτούν περαιτέρω. Η κάθε συνεδρία μπορεί να δράσει αυτόνομα, 

καθώς στόχος της ομάδας είναι να δώσει τροφή για σκέψη, και να προσφέρει ένα 

λιθαράκι στην προσπάθεια για αυτογνωσία. Η πιο συστηματική παρακολούθηση 

της ομάδας μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική της κλασικής θεραπευτικής ομαδικής 

δουλειάς, προσφέροντας σημαντικά θεραπευτικά οφέλη. 

Στο πλαίσιο της ατομικής θεραπείας η κινηματογραφοθεραπεία μπορεί να 

αποκτήσει πιο εξατομικευμένο χαρακτήρα, με ακόμα πιο άμεσα και δραματικά 

αποτελέσματα. Η ανάθεση της κατάλληλης ταινίας την κατάλληλη στιγμή μπορεί να 

δώσει ώθηση στη θεραπευτική διαδικασία και να ενισχύσει τη θεραπευτική 

συμμαχία. 

 

Μαρία Κωσταλά 

Ψυχολόγος 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ – ΑΝΕΡΓΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ 

 

Άρθρο από την 

Δήμητρα Μιχαλοπούλου 

 

 

Η οικονομική κρίση είναι πλέον γεγονός, και η έννοια της βρίσκεται συνεχώς 

παρούσα καθημερινά τόσο στην επικοινωνία μας με τους ανθρώπους όσο και στη 

σκέψη μας. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο που οι επιπτώσεις του 

αντανακλώνται σε διαπροσωπικό και ατομικό επίπεδο. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 

άτομο στηρίζει τη ζωή και τη 

προσωπικότητα του στην εργασία και 

στην οικονομική του επιφάνεια. Αυτές 

είναι καθοριστικές στο να το οδηγήσουν 

να προσδιορίσει την κοινωνική του 

ταυτότητα και την εικόνα του εαυτού του. 

Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να 

αναφερθούμε στην έννοια της 

αυτεπάρκειας (προσωπική επάρκεια), 

δηλαδή στο πόσο αποτελεσματικός 

αισθάνεται ένας άνθρωπος, γεγονός που 

επιτυγχάνεται με την εργασία, και όπως είναι αναμενόμενο, ο αποκλεισμός από 

αυτήν τον πλήττει σημαντικά και οδηγεί σε αίσθημα προσωπικής ανεπάρκειας και 

αδυναμίας. 

Η εργασία και η κοινωνική αυτοπεποίθηση που συνδέεται με αυτήν, επηρεάζει και 

τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τους άλλους, ακόμα και αν είναι οι φίλοι, οι 

συγγενείς, ο σύντροφος, ή το παιδί. Σε αυτό το σημείο, αντιλαμβανόμαστε τον 

διαπροσωπικό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης, καθώς η στέρηση εργασίας, ο 

κοινωνικός αποκλεισμός, η αίσθηση ανεπάρκειας και αδυναμίας, η απογοήτευση, η 

πικρία, η απόρριψη, το στρες και η κατάθλιψη που συνοδοιπορούν, πλήττουν 

σημαντικά όχι μόνο ενδοατομικά τον σύγχρονο άνθρωπο αλλά «δηλητηριάζουν» 

τις σχέσεις με τους γύρω του. 

 

 

 



Η ψυχοκοινωνική διάσταση της ανεργίας σήμερα 

 

Η ανεργία έχει ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες για τον άνθρωπο. Είναι 

σημαντικό να γνωρίζουμε τι μας προκαλεί ένα τέτοιο φαινόμενο, τόσο ως παθόντες 

άνεργοι, όσο και ως παρατηρητές (φίλοι - οικογένεια ανέργου), προκειμένου να 

είμαστε σε θέση να το διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και να 

αντιμετωπίσουμε όλο τον αρνητισμό που δημιουργεί, προστατεύοντας τους 

εαυτούς μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. 

Σύμφωνα με την Marie Jahoda, η οποία ανέπτυξε το 1958 τη θεωρία της Ιδανικής 

Ψυχικής Υγείας, υπάρχουν πέντε βασικές κατηγορίες, που είναι ζωτικές κατά την 

ίδια προκειμένου να αποκτηθεί το αίσθημα της ευεξίας (well-being).  

Οι κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες όπως της αναφέρουν σε άρθρο τους οι 

Κατσορίδας και Λεχουρίτης το 2010. 

 Η Δομή (και οργάνωση) του χρόνου 

 Η κοινωνική επαφή 

 Ο σκοπός - η συλλογική προσπάθεια 

 Η κοινωνική ταυτότητα (ή το κύρος) 

 Η καθημερινή δραστηριότητα 

Ο ισχυρισμός της Jahoda έγκειται στο ότι ο άνεργος αποστερείται και των πέντε 

αυτών κατηγοριών και συνεπώς το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια τη χειροτέρευση 

της ψυχικής υγείας και της ευεξίας των ανέργων. Γίνεται φανερό, λοιπόν ότι υπάρχει 

άμεση σύνδεση μεταξύ υγείας και ανεργίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται σε πλήθος 

ερευνών σχετικών με αυτές. 

Μιλώντας συγκεκριμένα, ο άνεργος δεν αποδέχεται τον εαυτό του και πλήττεται 

σημαντικά η αυτοεικόνα του, με πτώση της αυτοεκτίμησης του. Η απουσία 

δημιουργικότητας, διαταράσσει την αντίληψη που έχει για τον κόσμο και τον εαυτό 

του και αδυνατεί να αυτοκαθορίζεται, δηλαδή να έχει την αίσθηση προσωπικού 

προσανατολισμού. Τέλος, οι κοινωνικές επαφές του παρουσιάζουν έκπτωση, 

προσθέτοντάς του, έλλειμμα συγκινήσεων και συναισθημάτων. Η παρορμητικότητα 

λαμβάνει χώρα, εξοντώνοντας κάθε έλεγχο στη συμπεριφορά.  

Επιπλέον, το άτομο αισθάνεται ανάξιο και απομονωμένο, παγιδευμένο  και 

παγιωμένο σε μία πλήρως εξαρτημένη κατάσταση στην οποία οι άλλοι 

αποφασίζουν για αυτό.  



Δεδομένου του γεγονότος ότι ο επαγγελματικός σχεδιασμός είναι καθαρά ατομική 

υπόθεση που οδηγεί στη δημιουργικότητα, στην γνωστική ευελιξία, και στην ανοχή 

στην ασάφεια που συνεπάγεται η σύγχρονη ζωή, το άτομο στερείται 

προσαρμοστικότητας στις αλλαγές και στις προκλήσεις.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, δε μπορούμε παρά να συνειδητοποιήσουμε πόσο 

οδυνηρό και ψυχοφθόρο μπορεί να είναι όλο αυτό για τον άνεργο. Συνεπώς 

χρειάζεται την υποστήριξη της κοινωνίας και της οικογένειάς του. Από ψυχολογική 

άποψη λοιπόν, δε μπορούμε παρά να πούμε ότι η ανεργία είναι ένας σοβαρός 

ψυχοκοινωνικός παράγοντας άγχους (Φατούρου, 2010).  

Οι άνεργοι έχουν χαμηλότερη αυτοπεποίθηση, νιώθουν απορριπτέοι από την 

κοινωνία και με τη σειρά τους αναπτύσσουν αισθήματα εχθρότητας για αυτήν. 

Βιώνουν χρόνια πικρία κι απογοήτευση και παρουσιάζουν συμπτώματα 

κατάθλιψης. Αναπτύσσεται μέσα τους η αίσθηση προσωπικής ανεπάρκειας και 

επιρρίπτουν ευθύνη στον εαυτό τους και τους άλλους. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, όλη αυτή η ψυχοσυναισθηματική οδύνη βρίσκει διέξοδο 

μέσα από την εκδήλωση ψυχοσωματικών προβλημάτων ή φαινομένων κοινωνικής 

παθογένειας όπως ο αλκοολισμός, η κατάχρηση άλλων ουσιών, η συμμετοχή σε 

αντικοινωνικές ομάδες, η παραβατική συμπεριφορά, η επιθετικότητα, οι 

αυτοκτονίες κλπ, επιβεβαιώνοντας τις κοινωνικές επιπτώσεις τις ανεργίας, και 

υπογραμμίζοντας για ακόμα μία φορά την κοινωνική διάστασή της. 

 

Ο ρόλος της οικογένειας 

 

Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε εύλογα, ο ρόλος της οικογένειας και εδώ είναι 

καταλυτικός. Η οικογένεια είναι η ομάδα μέσα στην οποία αλληλεπιδρά πρώτα ο 

άνεργος. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί πως η οικογένεια και το 

σχολείο συμβάλουν στο να δημιουργήσουν τα παιδιά την αντίληψη ότι η εργασία 

είναι αυτοσκοπός προκειμένου να είναι φυσιολογική η ζωή τους.  

Λαμβάνοντας υπόψη την εργασία ως βασικό δομικό υλικό της προσωπικότητας 

ενός ανθρώπου, γεγονός που επισημάνει εύλογα η Φατούρου το 2010, τα παιδιά 

μεγαλώνουν έχοντας εσωτερικευμένη την αξία της σταθερής εργασίας στο μυαλό 

τους και αναπτύσσοντας σχετικές με αυτήν προσδοκίες. 

Συνεπώς όταν αναζητούν εργασία, εφόσον έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για 

να την αποκτήσουν, και οι πόρτες της είναι κλειστές, όπως συμβαίνει σήμερα, λόγω 

της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης, βιώνουν το αίσθημα της ματαίωσης 

ενεργητικά και παθητικά. Δηλαδή αισθάνονται ότι ματαιώνονται από την κοινωνία 

και στη συνέχεια τη ματαιώνουν.   



Σε αυτό το σημείο, κρίνω άξιο να αναφερθεί πως στο προηγούμενο τεύχος του 

Μαρτίου, έγινε λόγος για την ματαίωση από την Αθηνά Ψυλλιά, η οποία μας 

παραθέτει παραστατικά στο άρθρο της  μία συνέντευξη του ψυχαναλυτή και 

καθηγητή της Αντόνιο Κουίμπρα ντε Μάτος. Ο καθηγητής αποσαφήνισε ότι 

«ματαίωση είναι να έχεις μια κανάτα νερό και να μη μπορείς να το πιείς. Η ματαίωση 

είναι πολύ πιο τραυματική». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι καλό θα είναι να μαθαίνουμε 

στα παιδιά μας να αυξάνουν το χρόνο αναμονής ώστε να μην δοκιμάζουν τη 

ματαίωση, παρά να τα μαθαίνουμε να την ανέχονται, ώστε να μην υποφέρουν από 

αυτήν. Κατά συνέπεια, οι νέοι καλούνται να αναβάλουν τα όνειρά τους για λιγότερο 

ή περισσότερο χρόνο.  

Εδώ, θα μπορούσαμε να υπογραμμίσουμε ότι τα χαρακτηριστικά προβλήματα των 

ανέργων έχουν επιπτώσεις και στην οικογένεια τους και πολλές φορές 

παρατηρείται πως η ανεργία λειτουργεί διαβρωτικά για την οικογένεια. Ένα εύστοχο 

παράδειγμα μπορεί να θεωρηθεί αυτό των νέων άνεργων, που συνεχίζουν να 

υποστηρίζονται οικονομικά από τις οικογένειές τους, παραμένοντας σε ένα 

καθεστώς εξάρτησης από αυτές. Στην περίπτωση αυτή, παραμένει κανείς σε ένα 

στάδιο «παρατεταμένης εφηβείας», όπως υπογράμμισε το 2010 στο άρθρο της η 

Φατούρου,  η οποία τον προστατεύει μεν από τον κοινωνικό αποκλεισμό που μπορεί 

να δημιουργήσει η ανεργία, τον εμποδίζει όμως να ανεξαρτητοποιηθεί 

συναισθηματικά και να αναλάβει την ευθύνη της ζωής του σε επαγγελματικό και 

προσωπικό επίπεδο.  

Οι γονείς πολλές φορές προσπαθώντας και νομίζοντας ότι τον στηρίζουν 

ψυχολογικά, προβαίνουν σε υλική ενίσχυση και αγνοούν την ψυχολογική η οποία 

είναι απολύτως απαραίτητη εξαιτίας της δυσάρεστης συναισθηματικής κατάστασης 

του νέου και θα τολμούσα να πω πως ίσως το γεγονός αυτό δηλώνει πως συχνά τις 

συγχέουν. Όταν δεν δίνεται η δυνατότητα να δοκιμαστεί κανείς σε πραγματικές 

συνθήκες εργασίας, τότε ο θυμός είναι το πρώτο συναίσθημα που προκύπτει. Ο 

θυμός αυτός εύστοχα μπορεί να εκφραστεί σε συνειδητό επίπεδο και πολιτικά, με 

πολιτική κινητοποίηση και διαμαρτυρία, καθώς η ανεργία είναι ένα θέμα με 

διαστάσεις πολιτικές. Ο θυμός αυτός είναι υγιής και σεβαστός και χρειάζεται χώρο 

για να εκφραστεί εύστοχα. Ο θυμός προηγείται της κατάθλιψης. Το αναπόφευκτο 

συναίσθημα το θυμού βρίσκει διέξοδο στην οικογένεια, απελευθερώνεται 

διάσπαρτα στα μέλη της και διαταράσσει την εσωτερική συνοχή της. 

Αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι και οι περιπτώσεις άνεργων γονιών, η 

απογοήτευση, η πικρία, η αίσθηση ανικανότητας συντήρησης του εαυτού και της 

οικογένειας δημιουργούν αμφιθυμικά συναισθήματα του ανέργου σε σχέση με την 

οικογένειά του, που μπορεί να εκφραστούν μέσα από συνεχή ευερεθιστότητα, 

συγκρούσεις, σεξουαλικές δυσλειτουργίες και τάσεις φυγής. Όλος αυτός ο 

αρνητισμός που προκαλεί στο οικογενειακό περιβάλλον η ανεργία, διαχέεται στα 



μέλη και «μολύνει» εκτός από τις σχέσεις τους και τις ατομικές τους αντιλήψεις, 

ιδιαίτερα της νέας γενιάς, η οποία βομβαρδίζεται με ένα απαισιόδοξο και αρνητικό 

κλίμα, που πλαισιώνει όλα της τα όνειρα.   

Είναι σημαντικό εδώ να αναφερθεί ότι η οικογένεια μπορεί να επηρεάσει σημαντικά 

τον άνεργο είτε με την υποστήριξή της είτε με την κριτική της. Πολλές φορές 

γινόμαστε επικριτικοί και αυστηροί προς αυτούς που αγαπάμε. Στην περίπτωση 

αυτή θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι ούτε η κριτική ούτε η αυστηρότητα είναι καλοί 

σύμβουλοι. Ο άνεργος δεν επιλέγει, δεν επιθυμεί, ούτε τον ευχαριστεί όλη αυτή η 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται και μετά την ανάλυση που έγινε παραπάνω, 

μπορούμε να συμπεράνουμε γιατί. Ακόμα και όσοι δείχνουν ότι δεν επηρεάζονται 

φαινομενολογικά, στην ουσία βιώνουν και αυτοί όλα τα αρνητικά συναισθήματα 

που προανέφερα. Άρα, δε θα πρέπει να τους επιβαρύνουμε με επικριτικά σχόλια που 

υπογραμμίζουν ότι ευθύνονται εκείνοι. Τη στιγμή που ενυπάρχει ένταση και 

σύγκρουση ίσως υπονομεύεται μία τέτοια γνώμη στην ευρύτερη οικογένεια, η οποία 

μεταδίδεται στον άνεργο και αυτό δεν είναι καλό. 

 

Τρόποι Αντιμετώπισης του φαινομένου - Η έννοια της ανθεκτικότητας 

 

Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι βοηθητικό να αντιμετωπίζουμε την μεγάλη 

οικονομική κρίση στην οποία βρισκόμαστε ως μία πρόκληση. Αποτελεί αναμφίβολα 

μια σημαντική κοινωνική - πολιτική - ψυχολογική δοκιμασία η οποία απαιτεί 

προσαρμογή και αντοχή.  

Η ευελιξία, η εφευρετικότητα και η προσαρμοστικότητα είναι τα θετικά στοιχεία 

με τα οποία θα πρέπει να οπλιστούμε για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. 

Με τη δημιουργία ενός εύρους παρεμβάσεων που θα συνδράμουν στην 

αντιμετώπιση της κρίσης ατομικά και συλλογικά, οδεύουμε προς ένα μονοπάτι 

προάσπισης της ψυχικής υγείας, η οποία αναμφίβολα πλήττεται από ένα τέτοιο 

φαινόμενο.  

Όπως επισημάνουν οι Μπούρας και Λυκούρας το 2011, για την αντιμετώπιση και 

πρόληψη των συνεπειών τις ανεργίας είναι αναγκαίες ορισμένες παρεμβάσεις οι 

οποίες μπορεί να λειτουργήσουν πρωτογενώς, με τη μέριμνα του κράτους 

(δημιουργία κρατικών επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής 

επανεκπαίδευσης). 

Δευτερογενώς οι παρεμβάσεις αφορούν τον τομέα της υγείας (προαγωγή 

διαχείρισης του στρες και των ψυχοπιεστικών καταστάσεων). Τα συμβουλευτικά 

προγράμματα οικονομικής διαχείρισης, ψυχολογικής υποστήριξης και 



επαγγελματικού προσανατολισμού συνίστανται για αυτό το σκοπό. Η ενεργοποίηση 

της δράσης όλων των κοινωνικών δικτύων ασφαλείας (αθλητικοί όμιλοι, εμπορικές 

ενώσεις, φιλανθρωπικές οργανώσεις, εκκλησία, οικογένεια, φίλοι) κρίνεται 

απαραίτητη για την υποστήριξη των ανέργων.  

Τέλος η παρέμβαση μπορεί να γίνει τριτογενώς με την αποκατάσταση της υγείας 

των πληγέντων, αλλά και την οικονομική ενίσχυση αυτών, διασφαλίζοντας τις 

ελάχιστες ικανές συνθήκες διαβίωσης (επιδόματα ανεργίας). Εξάλλου οι έρευνες 

μαρτυρούν ότι τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας οδηγούν στη πρόληψη και 

αποτροπή των αυτοκτονιών σε περιόδους κοινωνικο-οικονομικής κρίσης. Τέλος, 

είναι σημαντικό οι στερήσεις να υποβάλλονται ισομερώς στις διάφορες κοινωνικές 

τάξεις, προσαρμοσμένες στις οικονομικές δυνατότητες που διαθέτει η κάθε τάξη.  

 

Η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας – Πώς να την αποκτήσουμε 

 

Μιλώντας για ανθεκτικότητα, ουσιαστικά αναφερόμαστε σε ένα σύνολο δεξιοτήτων 

του ατόμου ή της οικογένειας, -όταν αναφερόμαστε στην οικογενειακή 

ανθεκτικότητα, για ευέλικτη οργάνωση των εξωτερικών (σχέσεις με τους άλλους) 

και εσωτερικών μηνυμάτων (συναισθήματα, σκέψεις, επιθυμίες), ώστε να υπάρχει 

αποτελεσματικότερη διαχείριση. 

Υπάρχουν ποικίλες θεωρίες που υποστηρίζουν αυτή τη θέση, όπως για παράδειγμα 

του Antonovsky το 1987 και το 1993, ή της Kobasa το 1982, όπως τις αναφέρουν οι 

Αναγνωστόπουλος και Καραδήμας το 2008. Ωστόσο κοινός παρονομαστής όλων 

των θεωριών περί της ανθεκτικότητας και της απόκτησής της είναι ορισμένες 

βασικοί παράμετροι, οι οποίες είναι οι εξής. 

 Αναγνώριση και αποδοχή όλων των συναισθημάτων (απαγορευμένων και 

μη), αναγκών, επιθυμιών, εσωτερικών αντιφάσεων. 

 Κατασκευή αισιόδοξης εικόνας για τη ζωή, ευπροσάρμοστη στις αλλαγές. 

Το κλειδί εδώ είναι η προσαρμοστικότητα, την οποία έχουμε αναφέρει 

επανειλημμένα και είναι εξεχούσης σημασίας για την αντιμετώπιση των 

ψυχολογικών συνεπειών της ανεργίας. 

 Ανάληψη προσωπικής ευθύνης για την εξέλιξη της ζωής του ατόμου χωρίς 

ενοχοποίηση 

 Συναισθηματική επένδυση, δηλαδή εμπλοκή και πίστη σε αυτό που κάνει 

το άτομο και φυσικά νοηματοδότηση της ζωής, των επιλογών και των 

σχέσεών του.   



Κυνηγήστε την ανθεκτικότητα, και αποκτήστε την ώστε να έχετε υψηλές 

αντιστάσεις, προκειμένου να προστατευτείτε από τον αρνητισμό της ανεργίας. 

 

Τι πρέπει να κάνει η οικογένεια; 

 

Η βιβλιογραφία μαρτυρά ότι οι σημαντικοί άλλοι (γονείς – σύντροφος κλπ) παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη διεργασιών ανθεκτικότητας του ατόμου.  

Η συστημική – οικογενειακή θεραπεία, που αντιμετωπίζει την οικογένεια ως 

σύστημα, προσδιορίζει τις οικογενειακές διεργασίες που μειώνουν το άγχος και την 

ευαλωτότητα της οικογένειας, προωθώντας την ανάπτυξη μέσα από την κρίση και 

την ενδυνάμωση της οικογένειας.  

Η μελέτη των οικογενειακών διεργασιών που οδηγούν στην αποθεραπεία ή 

προστασία των μελών και μειώνουν την δυσλειτουργία επιφέροντας προσαρμογή, 

εισήγαγε την έννοια της οικογενειακής ανθεκτικότητας.  

Η οικογενειακή ανθεκτικότητα δε μπορεί παρά να θεωρηθεί μία αξιόπιστη 

στρατηγική αντιμετώπισης της ανεργίας από την οικογένεια. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι η οικογενειακή ανθεκτικότητα δεν αφορά μόνο σε δυνατότητα αυτοπροστασίας 

σε στρεσογόνες συνθήκες, αλλά και σε δυνατότητα θετικής αλλαγής και ανάπτυξης 

τόσο του κάθε μέλους ξεχωριστά όσο και των μεταξύ τους σχέσεων. 

 

Τι να κάνετε για να ενισχύσετε την ανθεκτικότητα της οικογένειάς σας 

 Διατηρείστε ευελιξία στον τρόπο που αντιλαμβάνεστε την κατάσταση, 

δίνοντας νόημα στη κρίση. Αντιμετωπίστε την ως πρόκληση και 

φυσιολογικοποιήστε την αντιξοότητα και το στρες. 

 Αποκτήστε μία πιο αισιόδοξη προοπτική. Υιοθετείστε έστω και εάν δε το 

πιστεύετε τώρα λόγω της κατάστασης, την αίσθηση ότι μπορείτε να 

ανταπεξέλθετε στη δυσκολία και μπορείτε να αποδεχτείτε ότι δεν μπορεί να 

αλλάξει. Πιστέψτε το ώστε να συμβεί. 

 Εάν είστε θρησκευόμενοι μπορείτε να ανατρέξετε στην πίστη σας 

προκειμένου να οπλιστείτε με ενδυνάμωση 

 Να είστε ευέλικτοι στις αλλαγές που προκύπτουν στον τρόπο οργάνωσης 

της οικογένειας (ρόλος, ισχύ μελών) 

 Διατηρήστε ισοτιμία με τον σύντροφό σας 



 Ως γονεϊκές φιγούρες να καθοδηγείτε, να προστατεύετε και να φροντίζετε με 

αποτελεσματικότητα τα παιδιά 

 Επιπλέον και πολύ σημαντικό να συνεργάζεστε και μεταξύ σας και με τα 

παιδιά για την αντιμετώπιση της κατάστασης 

 Να αλληλοϋποστηρίζεστε και να σέβεστε τις ατομικές ανάγκες, τη 

διαφορετικότητα και την προσπάθεια όλων 

 Αναζητήστε κοινωνικοοικονομική επάρκεια, δηλαδή καλό είναι να διαθέτετε 

κάποιο δίκτυο συγγενών και φίλων, ή κρατικών φορέων που να μπορεί να 

σας υποστηρίξει 

 Επικοινωνήστε με τα μέλη της οικογένειάς σας με σαφήνεια και ευκρίνεια στα 

λεκτικά και στα μη λεκτικά μηνύματα 

 Αποσαφηνίστε, διευκρινίστε τα ασαφή μηνύματα και αποφύγετε τις 

παρεννοήσεις και τις παρεξηγήσεις 

 Εκφραστείτε συναισθηματικά μεταξύ σας. Μοιραστείτε το πόνο, τον θυμό 

το φόβο αλλά και την ελπίδα, τη χαρά κλπ. Μιλήστε για αυτά που αισθάνεστε. 

Απενοχοποιήστε την έκφραση αυτή 

 Δείξτε κατανόηση, ενσυναίσθηση και ανοχή στην έκφραση των 

διαφορετικών συναισθημάτων του άλλου 

 Αναλάβετε την ευθύνη των δικών σας συναισθημάτων και της δικής σας 

συμπεριφοράς και αποφύγετε την απόδοση κατηγοριών για τα 

συναισθήματα και τη συμπεριφορά των υπόλοιπων μελών 

 Δημιουργήστε χρόνο με την οικογένειά σας και περάστε ευχάριστες στιγμές 

με τα μέλη της 

 Συνεργαστείτε στην επίλυση των προβλημάτων με τη δημιουργία 

δημιουργικών συναντήσεων και τη λήψη αποφάσεων από κοινού 

 Καλλιεργήστε ένα κλίμα διαπραγμάτευσης και δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης 

 Εστιάστε στο στόχο και συμφωνείστε στα επιμέρους βήματα 

 Μάθετε από τα λάθη και τις αποτυχίες αγκαλιάζοντάς τα 
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Η ΒΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ:  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Άρθρο από τις 

Ειρήνη Πική & Ελευθερία Καββαδία 

     

Η βία είναι ένα διαχρονικό και πολυπρόσωπο φαινόμενο, βλ. σεξουαλική, σωματική, 

ψυχολογική, οικονομική και λεκτική βία. Μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε, 

αφορά όλα τα κοινωνικά στρώματα και δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά μια πολύ 

διαδεδομένη πραγματικότητα.  

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει δηλώσει ότι η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί τη 

βασική αιτία θανάτου και αναπηρίας για τις γυναίκες 16 έως 44 ετών και ευθύνεται 

για περισσότερους θανάτους και προβλήματα υγείας από ότι ο καρκίνος, τα τροχαία 

δυστυχήματα και ο πόλεμος μαζί1.  

 

 

 

Συχνά δεν την αναγνωρίζουμε ή δεν την παραδεχόμαστε. Πολλοί δεν 

συνειδητοποιούν ότι έχουν βιώσει κακοποίηση, ιδιαίτερα αν αυτή δεν είναι 

σωματική, γιατί έχουν αποδεχτεί τη βίαιη συμπεριφορά ως δεδομένη και 

αναμενόμενη στις στενές τους σχέσεις.  

Επιπλέον, τα άτομα που βιώνουν κακοποίηση δυσκολεύονται να μιλήσουν για αυτό 

που τους συμβαίνει. Η βία προκαλεί στο άτομο αισθήματα αδυναμίας, ανισότητας 

και ανασφάλειας.  



Είδη βίας 

 

Ακολουθούν κάποια παραδείγματα στα είδη βίας, όπου ο θύτης θεωρείται άνδρας 

και το θύμα γυναίκα επειδή είναι το συνηθέστερο - αν και δεν είναι πάντα έτσι. 

Επιπροσθέτως, τα παρακάτω παραδείγματα σχετίζονται περισσότερο με την 

ενδοοικογενειακή βία, αν και γνωρίζουμε ότι βία μπορεί να υπάρχει και σε άλλες 

σχέσεις, όπως μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων.     

Η λεκτική βία είναι η πιο συνηθισμένη μορφή ψυχολογικής βίας με ποικίλες 

εκδηλώσεις, όπως ο σαρκασμός, η ταπείνωση και η προσβολή. 

Η οικονομική βία που αφορά τον οικονομικό έλεγχο είναι ποικιλόμορφη. Για 

παράδειγμα, ο βίαιος σύντροφος έχει πείσει την σύντροφό του να εγγυηθεί για 

δάνειό του, υποθηκεύοντας την περιουσία της ή/και θέλει να ελέγχει ή να 

παρακρατεί τα βιβλιάρια καταθέσεων της.  

Η ψυχολογική βία μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι ύπουλη και να γεμίζει 

τον/την σύντροφο με ενοχές. Επί παραδείγματι, ο σύντροφος απειλεί ότι θα 

αυτοκτονήσει εάν η σύντροφός του τον αφήσει με συνέπεια πολλές φορές να μην 

αποφασίζει να εγκαταλείψει τη βίαιη σχέση. 

Η σωματική βία είναι πιο ξεκάθαρη ως είδος βίας και αφορά τιμωρίες που έχουν ως 

αποτέλεσμα τον πόνο και τον εξευτελισμό. Εκτείνεται από χαστούκια και 

σπρωξίματα έως πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης (π.χ. μέσω χτυπήματος στο 

κεφάλι) που μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο ακόμα και για τη ζωή.  

Η σεξουαλική βία είναι η επιβολή σεξουαλικής πράξης ή συμπεριφορών ενάντια στη 

θέληση του θύματος. Κατά το βίαιο άτομο, η γυναίκα δεν έχει το δικαίωμα να 

αρνηθεί σεξουαλικές επαφές και είναι υποχρεωμένη να του καλύπτει τις σεξουαλικές 

του ανάγκες. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τρόποι για να επιτευχθεί η 

σεξουαλική συνεύρεση, όπως βρισιές, απαιτήσεις ή απειλές2. 

 

Γιατί συνεχίζεται; 

 

Η βία είναι ένα φαινόμενο που κλιμακώνεται και περνά από στάδια μεταμέλειας για 

να επανέλθει δριμύτερο. Παρόλο που ο θυμός είναι ένα απόλυτα φυσιολογικό 

συναίσθημα, ο βίαιος άνθρωπος δεν έχει καταφέρει να αναπτύξει κοινωνικές  

δεξιότητες που να επιτρέπουν την ήπια και δημιουργική εξωτερίκευση του θυμού 

του και την ικανότητα διαπραγμάτευσης και συμβιβασμού που συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση ομαλών και αρμονικών σχέσεων με τους άλλους3. Συνεπώς, και οι 



θύτες χρειάζονται υποστήριξη. Συχνά οι θύτες υπήρξαν θύματα κακοποίησης και 

κατ’ επέκταση η πολύπλευρη αντιμετώπιση είναι αποτελεσματικότερη.  

Όσοι δεν έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία δεν κατανοούν το λόγο που τα θύματα 

υπομένουν τα μαρτύρια αντί να εγκαταλείψουν την οικογενειακή εστία. Η απάντηση 

κατά κανόνα σχετίζεται με την οικογένεια προέλευσης του θύματος. Λόγου χάριν, 

τα άτομα που κακοποιούνται σωματικά, συνήθως προέρχονται από οικογένειες που 

συγκάλυπταν την βία. Όταν κάποιος έχει υπάρξει ως παιδί θύμα ή μάρτυρας βίαιων 

επεισοδίων στην πατρική οικογένεια, είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσει το 

πρόβλημα και να ζητήσει βοήθεια. Οι περισσότεροι στην προσπάθεια τους να 

βελτιώσουν την κατάσταση έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ και έχουν επιστρέψει μετά 

από προσπάθειες φυγής. Κύριο αίτιο αυτής της παλινδρόμησης είναι ο τραυματικός 

σύνδεσμος της γυναίκας με τον θύτη, δηλαδή ο μηχανισμός άμυνας της ‘ταύτισης 

με τον επιτιθέμενο’4.  

Κάποιοι αντιμετωπίζουν ακόμα και με άρνηση τα βίαια γεγονότα, θεωρώντας ότι 

δεν πρόκειται για κάτι συνταρακτικό και συχνά έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, είναι 

διστακτικοί και εξαρτημένοι και έχουν μάθει να δέχονται αναντίρρητα 

παραδοσιακές αξίες (π.χ. «ο άνδρας είναι πάνω από όλα»). Γυναίκες που 

παραμένουν σε μια βίαιη σχέση είναι σύνηθες να αναφέρουν ότι υπάρχουν και καλές 

στιγμές, ότι τον αγαπούν, ότι φοβούνται ότι θα τις βρει και ότι δεν θα τα 

καταφέρουν μόνες ή ότι τα παιδιά ίσως προτιμήσουν να μείνουν μαζί του.  

Ομοίως, αρκετά άτομα υποστηρίζουν ότι επιλέγουν να παραμείνουν στη βίαιη σχέση 

για μην στερήσουν από τα παιδιά τον άλλο γονιό. Ενδεχομένως να νομίζουν ότι 

αφού τα παιδιά δεν βιώνουν άμεσα τη βία δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αντιθέτως, 

στην πραγματικότητα, η βία ανάμεσα στους γονείς επιφέρει στα παιδιά ανασφάλεια, 

αγωνία, σύγχυση και πόνο. Τα παιδιά αυτά βιώνουν ανεξέλεγκτα, ασταθή και 

συγκρουόμενα συναισθήματα και για τους δυο γονείς τους. Πιθανόν να αισθάνονται 

θυμό και μίσος για τον πατέρα τους αλλά και ενοχές γιατί δεν μπορούν να 

προστατεύσουν την μητέρα τους. Ενίοτε επιρρίπτουν ευθύνες στη μητέρα διότι δεν 

αντιμετωπίζει τον βίαιο πατέρα και ανέχεται συμπεριφορές υποβιβασμού και άλλοτε 

εξιδανικεύουν τον πατέρα τους, κατηγορώντας τη μητέρα για τις διενέξεις.  

Μακροχρόνιες έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που εκτίθενται σε εικόνες βίας έστω 

και μέσω τηλεόρασης, έχουν μεγάλη πιθανότητα να εκδηλώσουν επιθετική 

συμπεριφορά στην ενήλικη ζωή γιατί η έκθεση προκαλεί απευαισθητοποίηση 

(βιώνουν λιγότερο έντονα συναισθήματα απέναντι στη θέα του πόνου) με 

αποτέλεσμα να μειώνονται οι αναστολές τους5. Επίσης, έχει υποστηριχθεί ότι τα 

αγόρια μιμούνται περισσότερο τη σωματική επιθετικότητα από ότι τα κορίτσια, 

δεδομένου ότι συνδέεται περισσότερο με την ανδρική συμπεριφορά6. Ένα σημαντικό 

ζήτημα είναι ότι τα παιδιά ζώντας μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον διαμορφώνουν 

την άποψη ότι στις ερωτικές σχέσεις επιτρέπεται η βίαιη συμπεριφορά.   



Σε παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι ανήλικοι που βιώνουν άμεση βία από 

τον έναν ή και από τους δύο γονείς. Τα παιδιά αυτά είναι πιθανόν να συναντήσουν 

δυσκολίες τόσο στο μελλοντικό ρόλο τους ως γονείς όσο και στις υπόλοιπες σχέσεις 

τους. Οι επιπτώσεις της βίας στη συμπεριφορά των παιδιών ενδέχεται να 

συμπεριλαμβάνουν: επιθετική συμπεριφορά ή υπερβολική αναστολή, ανυπακοή, 

σχολική φοβία, χαμηλές σχολικές επιδόσεις, έλλειψη επαρκούς αυτοεκτίμησης, 

ψυχοσωματικά συμπτώματα (πονοκεφάλους, σπαστικές κολίτιδες κ.λπ.), δειλία και 

κοινωνική απομόνωση. Στην περίπτωση των εφήβων οι επιπτώσεις ενδέχεται να 

συμπεριλαμβάνουν: επιθετική συμπεριφορά, φυγή από το σπίτι, εκφοβισμό άλλων 

συμμαθητών (bullying), άσκηση σωματικής και λεκτικής βίας, χρήση ουσιών 

(ναρκωτικά, αλκοόλ), σχολικές απουσίες, μαθησιακές δυσκολίες και νευρωτικές 

συμπεριφορές (ονυχοφαγία, τριχοτιλλομανία κ.λπ.). 

Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια τη συνέχιση του φαύλου κύκλου της κακοποίησης 

με τους ρόλους συχνά να εναλλάσσονται. Η τάση για επανάληψη θεωρείται από 

κάποιους τρόπος για να νιώσουν οικεία και να θρέψουν τα συναισθήματα που τους 

δυσκολεύουν και από κάποιους άλλους προσπάθεια για επανόρθωση.  

 

Λύσεις 

 

Η βία είναι τις περισσότερες φορές καθηλωτική, μην επιτρέποντας στα άτομα που 

την υφίστανται να εντοπίσουν και να εφαρμόσουν κατάλληλους τρόπους επίλυσης. 

Για τον λόγο αυτό είναι βασικό πάνω από όλα να ακουστούν με προσοχή και κυρίως 

χωρίς επικριτική διάθεση για να βοηθηθούν στη συνειδητοποίηση των συμβάντων 

και στη συνέχεια να ενημερωθούν για τις επιλογές και τα δικαιώματα τους.  

Το πρόβλημα είναι βαθύ και στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται η 

παρέμβαση ειδικού για να νιώσει το άτομο ότι δύναται να εμπεριέχει τα έντονα 

απορρέοντα συναισθήματα. Στη χώρα μας λειτουργούν οργανισμοί που άπτονται 

θεμάτων κακοποίησης. Για παράδειγμα, το Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης, 

πλαισιωμένο αποκλειστικά από εθελοντές, παρέχει δωρεάν, μεταξύ άλλων, την 

τηλεφωνική συμβουλευτική Γραμμή SOS «Δίπλα Σου» (τηλ. 2109700814). Η γραμμή 

λειτουργεί με εχεμύθεια, ευαισθησία και χωρίς εθνικές διακρίσεις, προσπαθώντας 

μάλιστα να καλύψουν τις ανάγκες ατόμων που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. 

Σε αυτήν παρέχονται και πληροφορίες για ψυχολογική και νομική στήριξη, 

νοσοκομειακή περίθαλψη και για άλλες υπηρεσίες που μπορούν να ωφελήσουν 

άτομα που έχουν υποστεί βία.  

Από τη στιγμή που το άτομο που βίωσε την κακοποίηση απευθυνθεί σε έναν τέτοιο 

οργανισμό είναι ήδη αποφασισμένο να συνεχίσει τη διαδικασία της ανατροπής της 

‘ταύτισης με τον επιτιθέμενο’7.   



Υπό την αιγίδα του παραπάνω Δικτύου λειτουργεί και μια εβδομαδιαία, ολιγομελής 

συμβουλευτική ομάδα, η οποία συντονίζεται από τις συγγραφείς του άρθρου, οι 

οποίες συνεργάζονται με το Δίκτυο. Σκοπός της παρέμβασης είναι να αποφορτιστεί 

η ένταση των ατόμων που έχουν βιώσει οποιοδήποτε είδος κακοποίησης, μέσω της 

σταδιακής ψυχικής αποστασιοποίησης από το τραυματικό γεγονός8. Τα μέλη της 

ομάδας επιθυμούν να μειωθεί η εσωτερική μοναξιά μέσα από τη συναισθηματική 

αλληλεπίδραση καθώς και να διερευνηθούν αποτελεσματικότεροι τρόποι 

αντιμετώπισης των ψυχικών τραυμάτων και των ανώφελων μοτίβων 

συμπεριφοράς.  

Είναι ουσιώδες να παραπεμφθεί ο αποδέκτης της βίας για ψυχολογική υποστήριξη. 

Η ψυχοθεραπεία είναι πολύ σημαντική, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, διότι στα 

άτομα που βίωσαν κακοποίηση είθισται να εντοπίζεται έλλειψη αυτοπεποίθησης 

καθώς και υποστήριξης από το περιβάλλον τους. Η θεραπευτική σχέση μπορεί να 

λειτουργήσει επανορθωτικά όσον αφορά την αυτοεκτίμηση του ατόμου και τη 

σχέση του με τους άλλους. Μέσω της επανάληψης της εμπειρίας επιδιώκεται η 

μετακίνηση ενός παρόντος καθηλωμένου στο παρελθόν προς ένα εφικτό μέλλον 

γεμάτο πιθανότητες9  

Περισσότερη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση απέναντι σε σχετικά ζητήματα 

απαιτείται τουλάχιστον σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και γενικότερα επαγγελματίες  

που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με άτομα εμπλεκόμενα σε καταστάσεις 

κακοποίησης. Ο καθένας μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της βίας αν απλά 

δεν την αγνοήσει και τη γνωστοποιήσει σε κάποιον αρμόδιο φορέα ή ειδικό. 

 

Ειρήνη Πική     Ελευθερία Καββαδία 

Ψυχολόγος, Σύμβουλος, Καθηγήτρια  Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 
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ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΤΟ COACHING ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Άρθρο από την 

Όλγα Παπατριανταφύλλου 

 

H θετική ψυχολογία είναι ο νέος κλάδος της ψυχολογίας που έχει μεγάλη 

κληρονομιά και μικρή ιστορία. 

Η ιστορία της αρχίζει το 1996 όταν ο Martin Seligman γίνεται πρόεδρος του ΑPA. Ο 

Seligman είπε ότι η ψυχολογία μετά το Β παγκόσμιο πόλεμο επικεντρώθηκε στα 

προβλήματα των ανθρώπων, την ψυχοπαθολογία και την ίαση των ασθενειών.  

Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα γιατί αλματώδεις προσπάθειες έγιναν για την 

κατανόηση, την πρόληψη και τη θεραπεία των ψυχολογικών διαταραχών.  

Αυτό όμως που παραμελήθηκε ήταν το «τι πάει καλά» με τους ανθρώπους και η 

ψυχολογία πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν έχει αρκετή έρευνα. 

  

Οι ρίζες 

Οι ρίζες της θετικής ψυχολογίας βρίσκονται στους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους 

όπως στον Αριστοτέλη που μίλησε για την ευδαιμονία και την «καλή ζωή», στον 

Πλάτωνα που μίλησε για το μέτρο, τον έλεγχο του εαυτού, τον καλό χαρακτήρα και 

τις αρετές. Επίσης αντλεί πολλά στοιχεία από τη φιλοσοφία του Κομφούκιου, τις 



ψυχολογικές ανθρωπιστικές προσεγγίσεις καθώς και τη θεολογία που ασχολήθηκε 

με θέματα όπως η καλοσύνη, η ευγνωμοσύνη και η υπεροχή. 

Η θετική ψυχολογία ασχολείται και ερευνά τρεις σημαντικούς τομείς:  

α) θετικές υποκειμενικές εμπειρίες (ευτυχία, ικανοποίηση, θετικά συναισθήματα, 

αισιοδοξία)  

β) θετικά ατομικά χαρακτηριστικά (δυνατά σημεία του χαρακτήρα, 

ενδιαφέροντα, ταλέντα, αξίες) και 

γ) θετικά περιβάλλοντα (οικογένεια, σχολείο, εργασιακούς χώρους, κοινότητες) 

 

Οφέλη   

Οι παρεμβάσεις της θετικής ψυχολογίας έχουν απήχηση σε πολλούς τομείς της ζωής 

μας όπως πχ εκπαίδευση, εργασία, κοινότητες, ψυχική υγεία. 

 Τα θετικά συναισθήματα αποτελούν ένα από τα σημαντικά θέματα έρευνας αφού 

αποτελούν τον πυρήνα της ευτυχίας και της ψυχολογικής υγείας. Σύμφωνα με τη 

Fredrickson τα θετικά συναισθήματα διευρύνουν τη σκέψη, μας βοηθούν να 

βρίσκουμε εναλλακτικούς τρόπους στην αντιμετώπιση των δυσκολιών, διευρύνουν 

τη μάθηση, μειώνουν το άγχος και οι άνθρωποι αποκτούν μεγαλύτερη 

ανθεκτικότητα.  

Επίσης η έρευνα πάνω στα δυνατά σημεία (Strengths) δείχνει ότι υπάρχει στενή 

σχέση μεταξύ των δυνατών σημείων και της ευημερίας γιατί είναι αυτά που μας 

βοηθούν στην επίτευξη των στόχων μας. Όταν εστιαζόμαστε στα δυνατά μας 

σημεία, είμαστε πιο αυθεντικοί, έχουμε περισσότερη ενέργεια και διάθεση, είμαστε 

περισσότερο παραγωγικοί και υγιείς.  

Επίσης η γνώση και η ανάπτυξη των δυνατών μας σημείων αυξάνει την 

αυτοπεποίθηση, την ανθεκτικότητα, τη δέσμευση στους στόχους και την ελπίδα. 

 Σήμερα, για την ανακάλυψη και ανάπτυξη των δυνατών σημείων, υπάρχει το  

ψυχομετρικό εργαλείο Values In Action (V.I.A). Το συγκεκριμένο εργαλείο 

αναπτύχτηκε από τους Seligman και Peterson και αποτελεί το αντίστοιχο του DSM. 

Αποτελείται από 24 δυνατά σημεία (πχ αγάπη για μάθηση, θάρρος, δημιουργικότητα 

κλπ) οργανωμένα κάτω από 6 αξίες/αρετές (Σοφία & γνώση, θάρρος, ανθρωπιά, 

δικαιοσύνη, εγκράτεια, υπέρβαση). Το εργαλείο επικεντρώνεται στο τι καλό υπάρχει 

μέσα μας και πώς μπορούμε να ζήσουμε μια καλή ζωή, μια ζωή με νόημα.  

 

  



Θετική ψυχοθεραπεία 

Θετική ψυχοθεραπεία, σύμφωνα με τον Rashid (2008), ονομάζεται εκείνη η 

προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των δυνατών 

σημείων των πελατών καθώς και στα θετικά συναισθήματα. Επικεντρώνεται στη 

νοηματοδότηση της ζωής των ανθρώπων, ώστε να μπορέσουν να ανακουφιστούν 

από την ψυχοπαθολογία. 

Η θεραπευτική θέση είναι ότι όλοι οι πελάτες έχουν δυνατά και αδύνατα σημεία 

καθώς και ευκαιρίες και δυσκολίες στο περιβάλλον τους. Στόχος της θεραπείας είναι 

να προσδιορίσει και να τονώσει τις θετικές πλευρές του πελάτη.  

Οι θεραπευτές της θετικής ψυχοθεραπείας δεν παραβλέπουν τα δύσκολα 

συναισθήματα ή τις δύσκολες εμπειρίες των πελατών. Αντίθετα, δουλεύουν τα 

δύσκολα συναισθήματα αλλά παράλληλα χτίζουν πάνω στα θετικά συναισθήματα 

και εμπειρίες του πελάτη.  

Για παράδειγμα όταν βοηθάμε στην ψυχοθεραπεία ένα πελάτη να ξεπεράσει το 

τραύμα, η θετική ψυχοθεραπεία επισημαίνει και επικεντρώνεται και στα δυνατά 

σημεία που ο πελάτης ανέπτυξε ως αποτέλεσμα αυτής της εμπειρίας.  

Με αυτόν τον τρόπο το τραύμα είναι ένα ταξίδι «ανάπτυξης» για τον επιζήσαντα 

και ο θεραπευτής γίνεται συνοδοιπόρος. Ο χώρος της θεραπείας γίνεται χώρος που 

όχι μόνον η δυσαρέσκεια, ο θυμός και η απογοήτευση συζητιούνται, αλλά μαζί με 

αυτά συνυπάρχουν η ελπίδα, η αισιοδοξία και η ευγνωμοσύνη.  

Οι ερωτήσεις των θεραπευτών αλλάζουν και το «τι σε οδήγησε σε αυτό το 

πρόβλημα;» μετατρέπεται στο «ποια δύναμη υπάρχει μέσα σου για να διαχειριστείς 

αυτή την κατάσταση;» ή «πώς θα βρεις το κουράγιο να διαχειριστείς την 

κατάσταση;” 

Η θετική ψυχοθεραπεία μπορεί να λειτουργήσει μόνη της ή συμπληρωματικά με την 

«παραδοσιακή» θεραπεία. Έρευνες δείχνουν ότι η ατομική θετική ψυχοθεραπεία 

μειώνει τα συμπτώματα της κατάθλιψης σε πελάτες (Seligman, 2006 

 

Θετική ψυχολογία και coaching και την εκπαίδευση 

Η θετική ψυχολογία και το coaching είναι οι τέλειοι συνεργάτες.  

Η θετική ψυχολογία προσφέρει το επιστημονικό υπόβαθρο και την έρευνα και το 

coaching είναι η περιοχή όπου η θεωρία γίνεται πράξη. Το coaching ασχολείται με 

ό,τι καλύτερο έχουν οι άνθρωποι μέσα τους, αξιοποιεί τα δυνατά σημεία του 

ανθρώπου και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του με τον πιο δυναμικό και 

διαδραστικό τρόπο. Παρέχει ένα ασφαλές και ανοικτό περιβάλλον oπου τα δυνατά 



σημεία ανακαλύπτονται, οι επιτυχίες επιδοκιμάζονται, και παρέχει ένα πλαίσιο για  

την προώθηση της αισιοδοξίας, της θετικής και διαφορετικής οπτικής.  

Ένας coach μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία και τις δραστηριότητες της 

εφαρμοσμένης θετικής ψυχολογίας για βοηθήσει τον πελάτη (coachee) να 

ευθυγραμμίσει τους στόχους του με τις αξίες του, να κατανοήσει τι είναι σημαντικό 

για εκείνον και τελικά να επιτύχει τους στόχους του. Όταν οι πελάτες βιώνουν θετικά 

συναισθήματα μέσα από τέτοιου είδους δραστηριότητες νιώθουν πιο 

ενεργοποιημένοι και αποδίδουν καλύτερα στην εργασία τους. Αισθάνονται καλά με 

τον εαυτό τους και μπορούν και επηρεάζουν με θετικό τρόπο τους γύρω τους. 

Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο γνωρίζουμε από έρευνες, ότι όταν οι μαθητές 

επικεντρώνονται στα θετικά είναι περισσότερο ευτυχισμένοι, έχουν μεγαλύτερη 

ενέργεια και ζωτικότητα, βιώνουν λιγότερο άγχος και είναι περισσότερο ανθεκτικοί 

στις δυσκολίες.  

Ο Seligman υποστηρίζει ότι η ευεξία θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία για 3 

λόγους: 

 α) ως αντίδοτο για την κατάθλιψη, 

 β) για περισσότερη ικανοποίηση από τη ζωή και 

 γ) για καλύτερη μάθηση και περισσότερη δημιουργική σκέψη.  

Η εκπαίδευση δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνον στις ακαδημαϊκές επιδόσεις 

αλλά και στο να διαμορφώνει χαρακτήρα. Η ανακάλυψη και ανάπτυξη των δυνατών 

σημείων των μαθητών μέσα από το V.I.A., καλλιεργεί την αυτοεκτίμηση τους, τους 

δίνει τη δυνατότητα να παρατηρούν το θετικό, να βρίσκουν λύσεις στα θέματά τους 

και να κατανοούν τι τους κάνει μοναδικούς. 

Επίσης αυξάνεται η αυτο-αποτελεσματικότητά τους , προωθείται η συναισθηματική 

τους ισορροπία και τα παιδιά έχουν περισσότερους ψυχολογικούς πόρους και 

αποθέματα ενέργειας  για να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες καταστάσεις.  

Η θετική ψυχολογία προσφέρει μια διαφορετική οπτική και μπορεί να εφαρμοστεί 

σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Ο Peter Drucker-γκουρού του management- κάποτε 

δήλωσε: «Δεν μπορούμε να χτίζουμε πάνω στις αδυναμίες. Για να επιτύχουμε 

αποτελέσματα, πρέπει να χρησιμοποιούμε τα δυνατά μας σημεία. Τα δυνατά μας 

σημεία είναι οι πραγματικές μας ευκαιρίες»  

 

Όλγα Παπατριανταφύλλου     

Coach / Ψυχολόγος 

 



Η ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 

Άρθρο από τον 

Γρηγόρη Βασιλειάδη 

 

Η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία βασίζεται κυρίως στη άποψη της υπαρξιακής 

ψυχολογίας ότι οι άνθρωποι είναι οντολογικά μόνοι στον κόσμο. Αυτή η αίσθηση 

της μοναξιάς μας οδηγεί εμάς τους ανθρώπους στην συνειδητοποίηση πως τίποτα 

δεν έχει πραγματικά νόημα από μόνο του σ’ αυτήν τη ζωή. 

Η αίσθηση της μοναξιάς μπορεί να ξεπεραστεί μόνο όταν εμείς δημιουργήσουμε τις 

δικές μας αξίες και δώσουμε νόημα στη ζωή μας. Έχουμε την δύναμη να 

δημιουργούμε νόημα επειδή είμαστε ελεύθεροι να επιλέγουμε. Κάνοντας τις δικές 

μας επιλογές, αναλαμβάνουμε και όλη την ευθύνη για τα αποτελέσματα των 

επιλογών μας.  

Από την στιγμή που 

αναλαμβάνουμε την 

ευθύνη των επιλογών 

μας, δεν μπορούμε να 

κατηγορήσουμε 

κανέναν άλλον, στην 

περίπτωση που τα 

αποτελέσματα είναι 

διαφορετικά απ’ αυτά 

που περιμέναμε, παρά 

μονάχα τον εαυτό 

μας. 

 

Σκοπός του ψυχοθεραπευτή είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να προχωρήσουν 

στο μονοπάτι της ζωής με μεγαλύτερη ελευθερία και πληρότητα:  

Πιο συγκεκριμένα, ο υπαρξιακός ψυχοθεραπευτής προσπαθεί να ανακαλύψει τους 

λόγους για τους οποίους οι θεραπευόμενοι νιώθουν υπερφορτωμένοι από το άγχος 

της μοναξιάς και της απουσίας νοήματος στη ζωή, να τους βοηθήσει να βρουν νέους 

και καλύτερους τρόπους ώστε να χειριστούν αυτές τις δυσκολίες τους πιο 

αποτελεσματικά, να προχωρούν στη ζωή τους κάνοντας νέες και υγιέστερες 

επιλογές, και τελικά να βγουν από την διαδικασία της ψυχοθεραπείας ως ελεύθερα 

και αυθεντικά ανθρώπινα όντα. 

Η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία εστιάζεται στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας του 

θεραπευόμενου επιχειρώντας μια σε βάθος διερεύνηση στα καίρια ζητήματα της 



μοναξιάς, της απουσίας εγγενούς νοήματος στη ζωή, και στην αναπόφευκτη 

θνητότητα μας. 

Ο ψυχοθεραπευτής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα του θεραπευόμενου να 

κάνει ελεύθερα τις επιλογές του στον παρόντα χρόνο, χωρίς αυτές να επηρεάζονται 

από τυχόν περιοριστικές συνθήκες της ζωής του στο παρελθόν. 

Ο ψυχοθεραπευτής επιχειρεί να μετατρέψει τη ζωή του θεραπευόμενου από 

εμπειρία απουσίας νοήματος, σε μια εμπειρία γεμάτη νόημα, δίνοντάς του το 

κουράγιο που χρειάζεται για να κάνει ο ίδιος τις δικές του υγιείς επιλογές και να 

ζήσει μια ικανοποιητική κοινωνική ζωή. 

Κάθε υπαρξιακός ψυχοθεραπευτής έχει τις δικές του μοναδικές απόψεις για την 

ανθρώπινη φύση, την ψυχική διαταραχή, καθώς και τις προσωπικές του 

ψυχοθεραπευτικές τεχνικές. 

Μολονότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε βασικά μόνοι μέσα στον κόσμο και στη ζωή, 

μας διακατέχει μια βαθιά λαχτάρα σύνδεσης με τους άλλους. Βρισκόμαστε σε μια 

συνεχή αναζήτηση νοήματος για τη ζωή μας, έχουμε την ανάγκη να δώσουμε 

νόημα στις ζωές των άλλων ανθρώπων –και γενικά των άλλων πλασμάτων-, τελικά 

όμως συνειδητοποιούμε πως δεν μπορούμε να εξαρτούμε την αίσθηση της 

προσωπικής μας αξίας από τους άλλους, και συνεπώς ερχόμαστε τελικά σε επαφή 

με την ουσιαστική κι αναπόφευκτη μοναχικότητά μας. Η συνειδητοποίηση ότι η 

αίσθηση αξίας και νοήματος στη ζωή μας είναι κάτι που πρέπει να έρθει από μέσα 

μας κι όχι από τους άλλους αποτελεί για όλους μας μια βαθιά πηγή άγχους. 

Το γεγονός ότι είμαστε αποξενωμένοι κι απομονωμένοι στη ζωή μας οδηγεί στο να 

αισθανόμαστε ότι δεν υπάρχει πουθενά νόημα. Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο ή 

«ανώτερο» από μας, επομένως δεν υπάρχουν κάποιες εξωτερικές πηγές από τις 

οποίες θα μπορούσαμε να αντλήσουμε αξίες, πιστεύω και ιδανικά. Υπερβάλλοντας, 

θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κάτι για το οποίο 

αξίζει να ζούμε. Έτσι όμως φτάνουμε στο σημείο να ελπίζουμε και τελικά να 

κατασκευάζουμε το δικό μας νόημα, τις δικές μας αξίες, και να τις εφαρμόζουμε στη 

ζωή μας. Μ ’αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε την αίσθηση ότι η ζωή μας έχει αξία 

και σκοπούς, και μάλιστα τόσο σημαντικούς ώστε να «αξίζει να ζούμε» γι’ αυτούς. 

 

Στην πραγματικότητα, το ότι είμαστε ελεύθεροι να επιλέγουμε και να δημιουργούμε 

τις δικές μας αξίες είναι ως γεγονός εξαιρετικά αγχωτικό: το ότι δηλαδή χρειάζεται 

να συγκεντρώσουμε την απαραίτητη δύναμη και το θάρρος για να επιλέξουμε εμείς 

οι ίδιοι το νόημα της ζωής μας και να βαδίσουμε σύμφωνα με αυτό είναι κάτι που οι 

περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουμε εξαιρετικά δύσκολο κι επίπονο. 

Εμείς οι άνθρωποι είμαστε επίσης θνητά πλάσματα. Καθώς συνειδητοποιούμε ότι η 

ζωή μας είναι περιορισμένης διάρκειας, το άγχος μας μεγαλώνει ακόμα περισσότερο: 



ερχόμαστε αντιμέτωποι με το φόβο του θανάτου. Η συνειδητοποίηση πως σε 

κάποιο χρονικό σημείο στο μέλλον θα σταματήσουμε να υπάρχουμε, αν και από τη 

μια μας τρομοκρατεί, από την άλλη ενδυναμώνει την ανάγκη και την απόφαση μας 

να «ζήσουμε» την ζωή μας όσο μπορούμε πιο ικανοποιητικά. 

Τελικά, οι άνθρωποι είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι μας συμβαίνει στη ζωή. Όντας 

υπαρξιακά απομονωμένοι, μόνοι, κι ελεύθεροι να επιλέγουμε, δεν μπορούμε να 

αποδώσουμε ευθύνη για τα προβλήματά μας σε κάποιον άλλον. Κάθε άτομο, όντας 

ελεύθερο να κάνει τις προσωπικές του επιλογές, είναι υπεύθυνο και για τα 

αποτελέσματα των επιλογών του. Κάθε στιγμή είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε 

διαφορετικές επιλογές, επομένως ανά πάσα στιγμή είμαστε πλήρως ελεύθεροι να 

ανακαλύψουμε από την αρχή τον εαυτό και τη ζωή μας! 

Με δύο λόγια, είμαστε οι αρχιτέκτονες, οι οργανωτές, και οι κατασκευαστές της 

ζωής μας, καθόλην την διάρκεια της ζωής μας! 

 

Γρηγόρης Βασιλειάδης      

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής 

 

  



Παρουσίαση Βιβλίου: 

 “ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” 

Συνέντευξη στην 

Μαίρη Γεωργιάδου 

 

Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα πολύ ενδιαφέρον 

βιβλίο με τίτλο: «Δυο γονείς για την ανατροφή 

του παιδιού» από τη μη κερδοσκοπική, μη 

κυβερνητική οργάνωση(MKO) ΓΟΝ.ΙΣ.  

Συγγραφείς του είναι ο Kyle Pruett, MA, 

διακεκριμένος παιδοψυχίατρος στο Κέντρο 

Μελέτης του Παιδιού στο πανεπιστήμιο του 

Yale και κορυφαίος ειδικός στα θέματα 

πατρότητας στις Η.Π.Α. και η Marsha Kline 

Pruett, MSL, είναι τακτική καθηγήτρια στο 

Smith School for Social Work και έχει 

πραγματοποιήσει σε πανεθνικό επίπεδο στις 

Η.Π.Α μια έρευνα σταθμό με θέμα την συν-

ανατροφή των παιδιών.  

Το ζεύγος Pruett έχει δυο παιδιά και τέσσερα εγγόνια και ζουν στη Μασαχουσέτη. 

Λίγα λόγια για την οργάνωση ΓΟΝ.ΙΣ. 

Έχει στόχο την προώθηση των καλών πρακτικών, στην κοινή ανατροφή των 

παιδιών ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση και λειτουργεί αποκλειστικά 

με εθελοντές. Από το 2011 λειτουργεί το Κέντρο Στήριξης Οικογενειακών Σχέσεων 

από εθελοντές Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Δικηγόρους, Συμβούλους 

Ψυχικής Υγείας, Εκπαιδευτικούς, Παιδοψυχολόγους παρέχοντας όχι μόνο 

ενημέρωση αλλά και ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών στα μέλη του. 

Απευθύνεται σε γονείς που βρίσκονται εντός ή εκτός γάμου ή σε διάσταση και οι 

υπηρεσίες παρέχοντες με μια μικρή ετήσια συνδρομή (30€) χωρίς να υπάρχει 

κάποιος χρονικός περιορισμός.  

Επίσης παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε ανοιχτή ομάδα συνάντησης γονιών 

που την συντονίζουν ειδικοί εθελοντές κάθε Πέμπτη19:00-21:30. 

Τέλος, στις δράσεις της οργάνωσης συμπεριλαμβάνονται: Ομιλίες και ημερίδες 

ενημέρωσης, σχολές γονέων με το υπουργείο παιδείας, ενημερώσεις σε σχολεία,  

εθελοντικές δράσεις ενημέρωσης και πολιτισμού για τα παιδιά και με τα παιδιά  



(Παιδοδιαδρομή, Μικρόπολη), συμμετοχή στο συνήγορο του παιδιού, κέντρο 

στήριξης οικογένειας. 

Το βιβλίο «Δυο γονείς για την ανατροφή του παιδιού»  προέκυψε μέσα από την 

ανάγκη για βιβλιογραφία όπως μας εξήγησε η Μαίρη Γεωργιάδου, συντονίστρια στο 

ΓΟΝ.ΙΣ. Το βιβλίο αφορά την ανατροφή των παιδιών και το πώς να μεγαλώσουν οι 

γονείς τα παιδιά μέσα από  τη συν-εργασία μεταξύ τους. «Ο γάμος είναι εργασία» 

όπως λέει χαρακτηριστικά και στις ενημερώσεις που κάνει. «Το κλειδί είναι η 

συνεργασία. Η σχέση πρέπει να στηρίζεται στον σεβασμό, την εκτίμηση, την 

υποστήριξη και την συνεργασία των γονιών για τους κοινούς σκοπούς και στόχους». 

Ο άντρας και η γυναίκα είναι διαφορετικά όντα, με διαφορετικούς τρόπους 

προσέγγισης στα θέματα οικογένειας. Για παράδειγμα η μητέρα είναι ο φροντιστής 

και πιο ευαίσθητη στα θέματα της ψυχολογίας του παιδιού. Ο πατέρας είναι αυτός 

που ενθαρρύνει την ανεξαρτησία και την κοινωνικότητα. Αυτές λοιπόν οι δυο 

προσωπικότητες θα πρέπει να συνεργαστούν.  Θα πρέπει να αποδεχτεί ο ένας τον 

άλλο σαν διαφορετική οντότητα, με διαφορετικά χαρακτηριστικά ώστε να 

μπορέσουν να λειτουργήσουν μαζί σαν ομάδα, συν-εργατικά. 

Κάθε κεφάλαιο έχει να κάνει με την ανατροφή του παιδιού και τη συνεργασία των 

γονιών. Για παράδειγμα  

 Τι γίνεται με τον ερχομό του παιδιού, γιατί μπορεί να μην νιώθουμε 

ευτυχισμένοι μετά τον ερχομό του;  

 Πως διαχειριζόμαστε τις προσδοκίες που δεν εκπληρώνονται; 

 Γιατί είναι αναγκαία για τα παιδιά η παρουσία και των δύο γονέων και η 

καθημερινή αλληλεπίδραση με το μπαμπά και τη μαμά; 

 Πώς να δημιουργήσετε ένα θετικό περιβάλλον συν-ανατροφής για τα παιδιά 

σας 

 Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την ανατροφή των παιδιών μας και πως 

μπορούμε να τα φροντίζουμε από κοινού;  

 Γιατί τα ζευγάρια θα πρέπει να αποφεύγουν τον επιμερισμό εργασιών μέσα 

στην οικογένεια κατά πενήντα – πενήντα; 

 Πως μπορεί να διαφωνεί το ζευγάρι με έναν υγιή τρόπο;  Ποιοι είναι οι 

κανόνες υγιούς διαπραγμάτευσης, αποτελεσματικής επικοινωνίας και ποιος 

είναι ο «υγιής ανταγωνισμός» 

 Πώς να εκτιμάτε τη συμβολή του συζύγου σας και να διατηρείτε ζωντανή και 

ενδιαφέρουσα τη σχέση σας μαζί του 



 Επίσης, συζητιούνται θέματα πειθαρχίας, ύπνου, ταΐσματος. 

Το τελευταίο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην αποφυγή του διαζυγίου 

Εν κατακλείδι είναι ένα ρεαλιστικό βιβλίο, γραμμένο από δυο επιστήμονες μέσα 

από το ρόλο τους ως γονείς, συγκεκριμένο, άμεσο και πρακτικό. Δεν θα διαβάσετε 

για θεωρίες με γενικά παραδείγματα. Αντίθετα, θα διαβάστε ενδεικτικούς διαλόγους 

που θα είναι δύσκολο να μην αναγνωρίσετε τον εαυτό σας μέσα σ’ αυτούς. Θα 

μαθαίνεται πολλά για την σημασία της συμμετοχής και των δύο γονιών στην 

ανατροφή του παιδιού, και την υγιή εξέλιξη τους μέσα στην οικογένεια. Απευθύνεται 

σε τόσο σε γονείς όσο και σε ειδικούς της ψυχικής υγείας (συμβούλους, ψυχολόγους, 

κοινωνικούς λειτουργού κτλ) και νομικούς. 

Είναι ένα βιβλίο που μπορείτε να το διαβάσετε ολόκληρο ή να ανατρέχετε στα 

κεφάλια του για ιδέες και συμβουλές όποτε το χρειάζεστε. Μέσα στο βιβλίο θα βρείτε 

ανέκδοτα, κουίζ, ερωτήσεις και λύσει για γόνιμο διάλογο με τον/την σύζυγο σας. 

Αποσπάσματα από το βιβλίο: 

 «Μακροχρόνιες μελέτες στις Η.Π.Α και σε άλλες δυτικές χώρες αποκαλύπτουν ότι η 

ευτυχία του ζευγαριού αρχίζει να μειώνεται μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού 

μέχρι τα δεκατέσσερα του χρόνια και παρά τη φθίνουσα πορεία της σχέσης τους, τα 

ζευγάρια θεωρούν ότι το καλύτερο που έχουν κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι τα 

παιδιά τους, γεγονός που αποτελεί και τη μεγαλύτερη επιβράβευση στη ζωή τους». 

«Η ανατροφή και φροντίδα του παιδιού είναι ένστικτο και δεν είναι αποκλειστικά 

θηλυκού γένους… Πολλοί άντρες αποσύρονται και δεν διεκδικούν αυτό που τους 

αναλογεί σε σχέση  με το παιδί τους, συχνά λόγω της αγάπης τους προς τη σύζυγο 

και την επιθυμία τους να μην επεμβαίνουν στις ιδιαίτερες στιγμές της με το παιδί».  

Θυμηθείτε ότι μπορείτε να χωρίσετε ως ζευγάρι, αλλά ποτέ δεν χωρίζετε ως γονείς. 

Όσοι λοιπόν δεν τα βρήκατε μέσα στο γάμο, μπορείτε μετά το διαζύγιο να γίνεται 

καλύτεροι γονείς.  

 

Το βιβλίο  μπορείτε να το προμηθευτείτε από το ΜΚΟ ΓΟΝ.ΙΣ. 

Αιόλου 102, Αθήνα 

Για ερωτήσεις καλέστε στο:  

210 3251850 

 

Website: www.gonis.org.gr 

Email: info@gonis.org.gr   

http://www.gonis.org.gr/
mailto:info@gonis.org.gr


 
  

 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 

 8o Συνέδριο της EFTA στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία από 25 έως 27 

Οκτωβρίου 2013. Τίτλος συνεδρίου: "Opportunities in a time of crisis. The role of 

the family". Πληροφορίες: http://www.efta2013.org 

 

 Το επόμενο συνέδριο της IFTA θα διεξαχθεί στο Orlando, Florida, USA, από 20 

έως 23 Φεβρουαρίου 2013. Τίτλος συνεδρίου: "Working with families: Whole or 

parts". Πληροφορίες: http://www.ifta-familytherapy.org 

 

 13th World Congress of the International Society for Sport Psychology 

(ISSP) θα πραγματοποιηθεί στο Beijing, China από 21 έως 25 Ιουλίου, 2013. 

Πληροφορίες: http://www.issp2013.com/en 

 

 7ο World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies, θα 

πραγματοποιηθεί στη Λίμα, Περού από 22 έως 25 Ιουλίου 2013. Τίτλος 

συνεδρίου: "Bringing Cultures Together for a Better Quality Life”.  

Πληροφορίες: http://www.wcbct2013.pe/site/en 

 

 121st Annual Convention of the American Psychological Association (APA) 

από 31 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2013 στη Honolulu, Hawaii, USA. 

http://www.efta2013.org/
http://www.ifta-familytherapy.org/
http://www.issp2013.com/en
http://www.wcbct2013.pe/site/en


Πληροφορίες: http://www.apa.org/convention 

 

 International Association for Counselling (IAC) World Congress of 

Psychological Counseling and Guidance θα πραγματοποιηθεί στην Istanbul, 

Turkey, από 8 έως 11 Σεπτεμβρίου 2013.Τίτλος συνεδρίου: “Counselling and 

Technology Use: Real Lives Virtual Contexts”.   

Πληροφορίες: http://www.iac-pdr-istanbul2013.org  

 

 The Association for Family Therapy and Systemic Practice  Conference 

2013, θα πραγματοποιηθεί στο Imperial College, London, από 19 έως 21 

Σεπτεμβρίου 2013. Τίτλος συνεδρίου: “Hope and resilience in hard times: 

Couples, families, therapists”.  

Πληροφορίες: http://www.aft.org.uk/events/view/aft-conferences.html 

 

 XXVIIth World Congress of International Association for Suicide Prevention 

(IASP), θα πραγματοποιηθεί στο Oslo, Νορβηγία, από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου 

2013.  

Πληροφορίες: http://www.iasp2013.org/sponsors-and-exhibitors.php 

 

 43rd Annual Congress of the European Association for Behavioral and 

Cognitive Therapies (EABCT) θα πραγματοποιηθεί στο Marrakech, Morocco, 

από 25 έως 28 Σεπτεμβρίου 2013. Πληροφορίες: http://eabct2013.org 

 

 The Evolution of Psychotherapy 2013 - το μεγαλύτερο συνέδριο στον κόσμο 

αφιερωμένο στην ψυχοθεραπεία, θα πραγματοποιηθεί στο Anaheim, California,  

USA, από 11 έως 15 Δεκεμβρίου 2013.  

Πληροφορίες: http://www.evolutionofpsychotherapy.com/ 

 

 

 

  

http://www.apa.org/convention
http://www.iac-pdr-istanbul2013.org/
http://www.aft.org.uk/events/view/aft-conferences.html
http://www.iasp2013.org/sponsors-and-exhibitors.php
http://eabct2013.org/
http://www.evolutionofpsychotherapy.com/


 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ονομάζομαι Βασιλική Μαντοπούλου και ενδιαφέρομαι για πιθανή κενή θέση 

γραμματέως.  

Έχω σπουδάσει Κοινωνιολογία, γνωρίζω Αγγλικά και Γαλλικά ενώ χειρίζομαι τα 

προγράμματα του MS Office (Word, Excel, Access, Powerpoint). Στο παρελθόν έχω 



εργαστεί ως γραμματέας στη Γαστρεντερολογική Κλινική του Ναυτικού 

Νοσοκομείου Αθηνών, ενώ σήμερα προσφέρω εθελοντική εργασία στη Γραμματεία 

του κοινωνικού ιατρείου του Ελληνικού.  

Για πλήρες βιογραφικό και συστατική επιστολή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου 

με τους ακόλουθους τρόπους. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Τηλέφωνο: 210 7299145, 693 7120105 

E-mail: vmantopoulou@yahoo.gr 



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  

ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ #3 

 

Κωσταλά Μαρία  

Η Μαρία Κωσταλά, Κλινική Ψυχολόγος (Msc), είναι πτυχιούχος του Προγράμματος 

Ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών.  

Η μεταπτυχιακή της εξειδίκευση στην Κλινική Ψυχολογία (MSc in Abnormal and 

Clinical Psychology) έγινε στο Πανεπιστήμιο του Swansea, ενώ έχει παρακολουθήσει 

και το «Certificate Program In Cinema Therapy» του Zur Institute.  

Στο παρελθόν έχει απασχοληθεί ως ψυχολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. 

Γεννηματάς» - Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων/Νέων (14-21 ετών), στη Κοινωνική 

Υπηρεσία του Δήμου Βριλησσίων, στη Μέριμνα Ζωής Μ. Κ. Ο, στον Οργανισμό Κατά 

των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ανατολικής 

Αθήνας.  

Τα τελευταία χρόνια διατηρεί ιδιωτικό γραφείο στα Βριλήσσια και συντονίζει ομάδες 

κινηματογραφοθεραπείας (cinematherapy). 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

Τηλέφωνο: - 

E-mail: - 

Website: www.cinematherapy.com 

 

 

 

 

Μιχαλοπούλου Δήμητρα 

Η Δήμητρα Μιχαλοπούλου είναι πτυχιούχος του τμήματος Ψυχολογίας της σχολής 

Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Απέκτησε σημαντική εμπειρία κάνοντας πρακτική άσκηση στη μονάδας ημερήσιας 

Περίθαλψης, Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, Παιδιών και Ενηλίκων με 

αναπηρία του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» καθώς επίσης και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας 

(Κ.Ψ.Υ.)  Καλαμάτας. Έχει παρακολουθήσει αρκετά συνέδρια και σεμινάρια πάνω σε 

http://www.cinematherapy.com/


θέματα Ψυχολογίας ενώ δίνει άρθρα της σε γνωστά περιοδικά γύρω από το 

αντικείμενο ενασχόλησής της όπως το Psychologie και το Mommy. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

Τηλέφωνο: 6987056236 

E-mail: dimitra89mix@hotmail.com 

Website: - 

 

 

 

Πική Ειρήνη 

Η Ειρήνη Πική είναι κάτοχος πτυχίου στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία (BSc) από το 

Πανεπιστήμιο ‘North London University’ και μεταπτυχιακού στις Ψυχαναλυτικές 

Σπουδές (MΑ) από το Πανεπιστήμιο ‘Goldsmiths College, University of London’.  

Συνεχίζει τις σπουδές της με σκοπό την απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος (PhD) 

στις Ψυχοθεραπευτικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Goldsmiths College, 

University of London.  

Ειδικεύθηκε στη συνθετική, συστημική, ομαδική, οικογενειακή καθώς και στη 

γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση και εκπαιδεύθηκε στα ΑΜΕΑ, στις 

μαθησιακές δυσκολίες και στην συμβουλευτική επικοινωνίας.  

Εργάστηκε επί σειρά ετών σε διάφορα πλαίσια στο τομέα της ψυχολογίας, όπως σε 

φυλακές, γηροκομεία και ορφανοτροφεία. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του 

Goldsmiths College, University of London, στο Mediterranean College καθώς και σε 

πολλές πρακτικές εκπαιδεύσεις και σεμινάρια. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και 

δημοσιευμένες έρευνες και έχει αρθρογραφήσει για ηλεκτρονικά περιοδικά.  

Από το 2005 διατηρεί γραφείο στην Αγ. Παρασκευή όπου  εργάζεται  ως 

συμβουλευτική ψυχολόγος παιδιών, εφήβων, ενηλίκων, ζευγαριών, οικογενειών και 

συντονίστρια θεραπευτικών ομάδων καθώς και ως επόπτρια ψυχολόγων και 

συμβούλων. Παράλληλα συνεργάζεται με βρεφονηπιακούς σταθμούς και με το 

Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης που ασχολείται με θέματα βίας. 

 

 

  

mailto:dimitra89mix@hotmail.com


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

Τηλέφωνο: 2106084499, 6937132921 

E-mail: eirini.piki@gmail.com 

Website: - 

 

 

 

Καββαδία Ελευθερία 

Η Καββαδία Ελευθερία σπούδασε Συμβουλευτική Ψυχολογία και ειδικεύθηκε στην 

Συνθετική Συμβουλευτική ψυχολογία στις τρεις βασικές προσεγγίσεις 

(Ανθρωπιστικές, Γνωσιακές συμπεριφοριστικές & Ψυχοδυναμικές) καθώς και στην 

Αναπτυξιακή Συμβουλευτική. Εκπαιδεύθηκε στις τεχνικές συναισθηματικής εξέλιξης, 

τη διαφορετικότητα, την επικοινωνία, τον αυτοέλεγχο, την ενσυναίσθηση, τη 

διαπραγμάτευση της προσωπικής εξέλιξης στον εργασιακό χώρο, την ανάλυση 

παιδικών ιχνογραφημάτων και ιστορικών και στη συνέντευξη παιδαγωγών και 

κηδεμόνων.  

Έχει αποκτήσει πλούσια εμπειρία στην ατομική συμβουλευτική γυναικών, ανδρών 

και παιδιών και σε ομάδες αυτογνωσίας ενηλίκων και ηλικιωμένων. Συνεργάζεται με 

το Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης παρέχοντας εκπαίδευση σε νέα μέλη και 

ψυχολογική υποστήριξη σε ενήλικους και ανήλικους που υφίστανται σωματική, 

λεκτική, ψυχολογική ή οικονομική βία στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον.  

Επιπλέον, δημοσιεύει  άρθρα της στον ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με τη σχέση 

γονιού-παιδιού όπως, «Οι Συγκρούσεις των Παιδιών και ο Ρόλος των Γονέων» και 

«Πως Επηρεάζουν οι Γονείς μας τις Φιλίες μας». Τέλος, πραγματοποιεί ομιλίες σε 

σχολεία προς τους γονείς και κηδεμόνες με θέματα όπως, «Μιλώντας στα παιδιά 

μας για την οικονομική κρίση» και «Οι Παιδικές φιλίες: Σχέσεις παιδιού με 

Συνομηλίκους και Ένταξη στην Ομάδα» καθώς και σεμινάρια με θέματα, όπως το 

«Εργασιακό Άγχος, Παραγωγικότητα και Δημιουργικότητα σε Καταστάσεις Κρίσης».    

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

Τηλέφωνο: 213 0054203, 6945931475 

E-mail: elkavvadia@yahoo.gr  

Website: - 

 

mailto:eirini.piki@gmail.com
mailto:elkavvadia@yahoo.gr


Παπατριανταφύλλου Όλγα 

H Όλγα Παπατριανταφύλλου κατέχει B.Sc. (Hons) στη Ψυχολογία, Β.Α. στη 

Φιλοσοφία (Γαλλικό τμήμα) και M.A. σε European Languages and Literature.  

Εκπαιδεύτηκε στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων (ΕΔΑΣ) στη 

Συστημική συμβουλευτική. Είναι πιστοποιημένη Coach από τον International Coach 

Federation (Ι.C.F.) και έχει εκπαιδευτεί στη Θετική Ψυχολογία από τον Chris Peterson 

έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της θετικής Ψυχολογίας. Είναι 

εκπαιδευμένη στη χρήση των δυνατών σημείων (strengths) των ατόμων προς 

όφελός τους από το V.I.A. Institute on Character και πιστοποιημένη στη διαχείριση 

του άγχους από την British Stress Consultancy. 

Μέσα από το wellness coaching  και τη συμβουλευτική βοηθάει άτομα, ομάδες, το 

προσωπικό και τα στελέχη των εταιριών να διαχειρίζονται το άγχος τους, να 

αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις και να αυξάνουν την ανθεκτικότητά τους. 

Εργάζεται ιδιωτικά με άτομα και ομάδες που θέλουν να φέρουν αλλαγές στη ζωή 

τους και να ζήσουν μια ζωή με νόημα. 

 

Τέλος διοργανώνει σεμινάρια με σκοπό την προσωπική ανάπτυξη των ατόμων, την 

ανακάλυψη των δυνατών σημείων, τη μείωση του άγχους και την καλύτερη 

ποιότητα ζωής μέσα από τη Θετική Ψυχολογία και το coaching. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

Τηλέφωνο: 210 6838073, 6944441820 

E-mail: olga@human-touch.gr 

Website: www.human-touch.gr 

 

 

Βασιλειάδης Γρηγόρης 

Ο Γρηγόρης Βασιλειάδης είναι Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής με μεταπτυχιακή 

ειδίκευση στη συμβουλευτική στο City University of London (U.K.) και Διδακτορικό 

στην Ψυχολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

 

Επίσης είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.), του Πανελληνίου 

Ψυχολογικού Συλλόγου, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικογενειακών 

Ψυχοθεραπευτών (EFTA - European Family Therapy Association). 

mailto:olga@human-touch.gr


Κατά την τελευταία εικοσαετία βρίσκεται σε συνεχή ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση 

κι εποπτεία, ενώ συμμετέχει σε βιωματικές αυτογνωστικές διαδικασίες συστημικής 

και υπαρξιακής κατεύθυνσης. 

 

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια είναι εισηγητής Σεμιναρίων σε δημόσιους, ιδιωτικούς 

εκπαιδευτικούς & κλινικούς φορείς ψυχικής υγείας. Κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής 

του στο εξωτερικό και, κατόπιν, στην Ελλάδα, συμμετείχε ως εισηγητής σε 

εκπαιδευτικά σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια με ερευνητικές εργασίες και 

θεματολογία σχετική με την ψυχοθεραπεία και την συμβουλευτική. 

 

Διετέλεσε μέλος της επιστημονικής επιτροπής συνεδρίων, με αντικείμενο την 

ψυχοθεραπεία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Την τελευταία δεκαπενταετία 

εργάζεται ιδιωτικά στο κέντρο της Αθήνας ως ψυχολόγος - ψυχοθεραπευτής 

ατομικά με ενήλικες, ζευγάρια, και με ομάδες. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

Τηλέφωνο: 210 7257570, 6977 866461 

E-mail: info@aftognosia.gr 

Website: www.aftognosia.gr 

 

 

 

tel:210.72.57.570
mailto:info@aftognosia.gr
http://www.aftognosia.gr/
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