
 

  



   

                              

Editorial

 

Καλή Χρονιά και Χρόνια Πολλά σε όλους.  

Εύχομαι το 2014 να είναι μια χρονιά αισιοδοξίας και ελπίδας, γεμάτη όνειρα 

και δημιουργικότητα και να σας χαρίσει απλόχερα χαμόγελα και στιγμές 

αγάπης!  

Οι Ψυχολογικές Γνώμες έκλεισαν τον πρώτο χρόνο διαδικτυακής 

κυκλοφορίας και ελπίζω να είναι κοντά σας για πολλά ακόμα χρόνια. 

Σε αυτό το τεύχος θα διαβάσετε το άρθρο της Τάνιας Μπαγέρη, θα μάθετε 

για την ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία μέσα από την οποία δημιουργήθηκε το  

«Ψ-δίκτυο» το οποίο παρέχει συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία χαμηλού 

κόστους σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και γενικότερα σε ανθρώπους που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 

Στη συνέχεια θα βρείτε το άρθρο της Μαρίας Κωσταντοπούλου για τον 

«Αυτισμό», για το πως επηρεάζουν οι διάφορες βαθμίδες του την επικοινωνία 



του παιδιού με το περιβάλλον αλλά και για το δύσκολο ρόλο που καλούνται 

να παίξουν οι γονείς.  

Ο Κώστας Παναγιωτόπουλος μας παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον άρθρο για 

τη «Σωματική Ψυχοθεραπεία» και συγκεκριμένα για το πώς το σώμα είναι ο 

φορέας της ιστορίας του ατόμου.  

Δεν είναι τυχαίο που συναντάμε ανθρώπους με σώματα άκαμπτα, 

φοβισμένα, σκυφτά ή με ανασηκωμένους ώμους, αποτέλεσμα της χρόνιας 

μυϊκής έντασης. Διαβάστε για το πώς μπορεί ένας σωματικός θεραπευτής να 

διαβάζει τα μηνύματα που στέλνει το σώμα. 

Τέλος, μπορείτε να διαβάσετε μια περίληψη για το εξαιρετικό βιβλίο του 

συναδέλφου Γιώργου Κίσσα και της Χριστίνας Μιχαλοπούλου με τίτλο: 

«Παθήματα Γονέων» που αναλύει θέματα που απασχολούν αυτούς που μόλις 

έγιναν γονείς και όσους έχουν μικρά αλλά και μεγαλύτερα παιδιά μέχρι την 

εφηβεία.  

 

Όπως πάντα, μπορείτε να βρείτε στον Πίνακα Ανακοινώσεων 

ενδιαφέρουσες σημειώσεις καθώς και να ενημερωθείτε για Συνέδρια και 

Ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα και το Εξωτερικό τους 

προσεχείς μήνες.  

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

συγγραφέων αλλά και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο 

ευρετήριο.  

 

Τέλος, μη ξεχνάτε ότι δίνοντας το e-mail σας μπορείτε να λαμβάνετε κάθε 

καινούργιο τεύχος του περιοδικού αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας.  

 



Περιμένουμε να ακούσουμε και τις δικές σας γνώμες και να μας στείλετε τα 

άρθρα σας που ενδεχομένως να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε στις σελίδες 

του περιοδικού. 

 

Καλή σας ανάγνωση.  

 

Φιλικά, 

 

 

Υ.Γ. Στο προηγούμενο τεύχος (#3) παρέλειψα να αναφέρω τα στοιχεία της 

Μαρίας Κωσταλά που έγραψε το ενδιαφέρον άρθρο για την 

κινηματογραφοθεραπεία. Για όσους θα ήθελαν να επικοινωνήσουν μαζί της: 

Τηλ.: 2106826313/ 6979112070 

Mail: mariakostala@hotmail.com 

Site: http://www.vrilissiapsychology.com 
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Ψ-ΔΙΚΤΥΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

 

 

Άρθρο από την 

Τάνια Μπαγέρη  

 

 

Τι είναι το Ψ-Δίκτυο και σε ποιους απευθύνεται 

 

Το Ψ-Δίκτυο ξεκίνησε ως μια ιδιωτική πρωτοβουλία, με σκοπό την παροχή 

συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας χαμηλού κόστους σε ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες και γενικότερα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εν μέσω της 

οικονομικής κρίσης και όλων αυτών των αλλαγών που συμβαίνουν γύρω μας τα 

τελευταία χρόνια.  

 

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα δυναμικό δίκτυο ψυχολόγων και άλλων 

επαγγελματιών ψυχικής υγείας, οι οποίοι μέσα από τα ιδιωτικά τους γραφεία 

διαθέτουν ένα συγκεκριμένο αριθμό ωρών την εβδομάδα για να  παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους κάτω από την ομπρέλα του Ψ-Δικτύου. Με άλλα λόγια, το Ψ-

Δίκτυο δεν έχει μια και μόνο έδρα, αντιθέτως λειτουργεί από τους ιδιωτικούς 

επαγγελματικούς χώρους των θεραπευτών που συνεργάζονται με αυτό, και 

βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές τις Αττικής.  

 

Οι υπηρεσίες του δικτύου αυτού απευθύνονται σε όσους συνανθρώπους μας έχουν 

ανάγκη από ψυχολογική υποστήριξη, αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν 

οικονομικά στο κόστος των συνεδριών που παρέχονται σε ιδιωτικό επίπεδο. Πιο 

συγκεκριμένα, το Ψ-Δίκτυο απευθύνεται σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, όπως ανέργους, συνταξιούχους, μονογονεϊκές ή πολύτεκνες 

οικογένειες ή σε άτομα με αναπηρία. 

 



Πότε και πώς συστάθηκε 

 

Το Ψ-Δίκτυο ξεκίνησε το Σεπτέμβρη του 2012 από μια ιδέα της Δρ. Ιουλίας 

Παπάζογλου για παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος, για 

κάποιες κοινωνικές ομάδες που το έχουν ανάγκη, ειδικά εν μέσω οικονομικής 

κρίσης. Η ιδέα αυτή άρχισε να εξελίσσεται όταν ήρθαν σε επαφή και συντονιστήκαν 

ως ομάδα έξι ψυχολόγοι, που είναι και τα συν-ιδρυτικά μέλη του Ψ-Δικτύου, οι Βίκυ 

Κούμπου, Άννα Κούρτη, Φωτεινή Μαυρομάτη,  Τάνια Μπαγέρη, Ιουλία Παπάζογλου 

και Μαργαρίτα Πετεινάκη. 

 

Μέσα από πολλές συζητήσεις και με σκοπό να υποστηριχθούν όσο το δυνατόν 

περισσότεροι συνάνθρωποι, γρήγορα έγινε ξεκάθαρη η ανάγκη για συνεργασία και 

με άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που θα προσφέρουν υποστήριξη από 

διαφορετικά σημεία της Αττικής. 

 

Σημαντικό στοιχείο στο όραμα για τη δημιουργία του Δικτύου, ήταν η δέσμευση 

όλων από κοινού πως οι θεραπευτικές υπηρεσίες που θα παρέχονται δε θα 

υστερούν σε ποιότητα - δεοντολογία και επαγγελματισμό – παρά το χαμηλό τους 

κόστος που κυμαίνεται από 10 έως 25 ευρώ ανάλογα με την οικονομική κατάσταση 

του θεραπευόμενου. Για να διασφαλιστεί αυτό, δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο αρχών 

που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του Δικτύου, σε σχέση με τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται αλλά και τα χαρακτηριστικά των επαγγελματιών που τις 

προσφέρουν.  

 

Έτσι, από τον Ιανουάριο του 2013 το Ψ-Δίκτυο πήρε σάρκα και οστά, επεκτείνεται 

συνεχώς και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλο και αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων. 

Παράλληλα, η ομάδα του Δικτύου δραστηριοποιείται αρθρογραφώντας γύρω από 

θέματα ψυχικής υγείας σε συνεργασία με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα που 

απευθύνονται στο κοινό, ενώ συμμετέχει και σε επιστημονικά συνέδρια με 

παρουσιάσεις και εργαστήρια.  

 

 

Υπηρεσίες που παρέχονται από το Ψ-Δίκτυο 

 

Σήμερα, το Ψ-Δίκτυο πέρα από τα έξι ιδρυτικά μέλη, που προσφέρουν και αυτά τις 

θεραπευτικές τους υπηρεσίες, έχει άλλους 14 συνεργάτες εκ των οποίων 13 

ψυχολόγοι και 1 ψυχίατρος. Με αυτήν την ομάδα των 20 επαγγελματιών ψυχικής 

υγείας στο σύνολο, έχουν ξεκινήσει θεραπευτικές διαδικασίες από τις οποίες κάποιες 

έχουν ολοκληρωθεί και κάποιες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. 

 



Οι αριθμοί, τόσο των συνεργατών, όσο και των ανθρώπων που μαθαίνουν για το 

Δίκτυο και το προσεγγίζουν αναζητώντας να λάβουν τις υπηρεσίες του, αυξάνονται 

συνεχώς. Μάλιστα υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον και από την επαρχία, τόσο από 

υποψήφιους συνεργάτες όσο και θεραπευόμενους, και έτσι είναι στα άμεσα σχέδια 

να επεκταθούν οι δραστηριότητες του Δικτύου και πέρα από την περιοχή της 

Αττικής.   

 

Προς το παρόν, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Ψ-Δίκτυο είναι: 

συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία παιδιών, εφήβων, ενηλίκων, ζεύγους, γονέων και 

οικογένειας, ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη παιδιών και εφήβων, συμβουλευτική και 

επαγγελματικός προσανατολισμός εφήβων και ενηλίκων και ψυχιατρική διάγνωση 

και φαρμακευτική θεραπεία εφήβων άνω των 16 ετών, ενηλίκων, καθώς και ατόμων 

τρίτης και τέταρτης ηλικίας. 

 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών μέσω Skype από κάποιους 

θεραπευτές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται για 

παράδειγμα, όταν  ο θεραπευόμενος βρίσκεται εκτός Αττικής, είτε έχει κινητικό 

πρόβλημα ή άλλη αναπηρία. 

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Ψ-Δίκτυο έχουν συγκεκριμένη διάρκεια. Η 

συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία που παρέχεται διαρκεί για 12 εβδομαδιαίες 

συνεδρίες των 50 λεπτών. Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης, για έναν ακόμη κύκλο 

με άλλες 12 συναντήσεις, σε περιπτώσεις για τις οποίες αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

 

Το Ψ-Δίκτυο παρέχει βραχεία συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία ώστε όσο το δυνατόν 

περισσότεροι άνθρωποι να έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες 

του.   

 

 

Εκ μέρους του Ψ-Δικτύου 

 

Τάνια Μπαγέρη  

Συμβουλευτική Ψυχολόγος 

 

 

 

 

 

 



ΑΥΤΙΣΜΟΣ 

 

Άρθρο από την 

Μαρία Κωνσταντοπούλου 

 

Ο αυτισμός, που εμφανίζεται νωρίς στη ζωή του παιδιού, περιλαμβάνει ένα σύνολο 

συμπεριφορών που σχετίζονται με την 

άρνηση του παιδιού για επικοινωνία: το 

παιδί φαίνεται ανίκανο να χρησιμοποιήσει την 

γλώσσα, αλλά και να συναναστραφεί άλλα 

άτομα του κοντινού περιβάλλοντός του με τον 

τυπικό τρόπο που αναμένουν οι γονείς από τα 

παιδιά τους. 

 

Αν και υπάρχουν διάφορες βαθμίδες αυτισμού, 

από ελαφριά έως και πολύ βαριά αυτιστική 

διαταραχή, το κεντρικό γνώρισμα που 

διακρίνει τα αυτιστικά παιδιά είναι η 

αδυναμία τους να μιλήσουν μέσω της 

γλώσσας και η τάση τους για επιθυμία 

απομόνωσης. Ακόμα και όταν υπάρχει λόγος είναι συνήθως στερεοτυπικός και 

ηχολαλικός, δηλ. το παιδί επαναλαμβάνει στερεότυπα φράσεις χωρίς αυτές να 

σηματοδοτούν κάτι, έτσι δεν αναγνωρίζεται ως λόγος με σκοπό την επικοινωνία.  

 

Επιπλέον, η χρήση των αντωνυμιών είναι εξαιρετικά δύσκολη για το αυτιστικό παιδί, 

το οποίο δεν μπορεί να αναγνωρίσει το «εγώ» στο πρόσωπό του και μιλά συνήθως 

στο β΄ ή γ΄ ενικό. Λέει για παράδειγμα «ο Χρήστος θα κοιμηθεί» ή «θα κοιμηθείς». 

Κατά μία γενικότερη έννοια η επικοινωνία του αυτιστικού παιδιού με το 

περιβάλλον του πλήγεται και από την αδυναμία του να δεχτεί και μη-λεκτική 

επικοινωνία: έτσι, βλέπουμε ότι το παιδί με αυτισμό δεν δέχεται την αγκαλιά ή το 

χάδι, αρνείται δηλ. τη σωματική επαφή, και ακόμη περισσότερο την βλεμματική 

επαφή.  

 

Χαρακτηριστικό είναι ότι το ενδιαφέρον του ελκύουν τα αντικείμενα και όχι οι 

άνθρωποι, γι’ αυτό και το αυτιστικό παιδί μπορεί να μην αντιδράσει καθόλου στην 

παρουσία ενός ξένου στο δωμάτιο αλλά να απασχολείται ώρες ατελείωτες με ένα 

αγαπημένο του αντικείμενο. 

 

Η σχέση του αυτιστικού παιδιού μπορεί να είναι ανύπαρκτη με τα στενά πρόσωπα 

του οικογενειακού περιβάλλοντος, όμως ταυτόχρονα βλέπουμε μία έντονη τάση για 

ασχολία με το σώμα του και τα αντικείμενα: έτσι, το παιδί μπορεί να ταλαντεύεται 



μπρος-πίσω ή να στριφογυρίζει αντικείμενα στα χέρια του. Χαρακτηριστική είναι 

επίσης η έντονη αντίδρασή του, η οποία πολλές φορές φτάνει ως την υπερδιέγερση 

και τις εκρήξεις θυμού, όταν παρουσιαστούν αλλαγές στο καθημερινό του 

πρόγραμμα ή στον χώρο του. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται να ενοχλείται σημαντικά 

από την όποια διαφοροποίηση στο περιβάλλον του.  

Παράλληλα, παρουσιάζει αυξημένη ευαισθησία στις αισθήσεις: το παιδί με 

αυτισμό έχει αυξημένη την αίσθηση της ακοής σε μεγάλο βαθμό, γι’ αυτό και 

φαίνεται να «ξεκουφαίνεται» από έναν καινούργιο ήχο, ενώ και η αίσθηση της 

γεύσης είναι ιδιαίτερα οξυμένη, γι’ αυτό και παρουσιάζει ιδιαιτερότητες στην 

προτίμηση του φαγητού, ειδικά σε πολύ αλμυρά, γλυκά ή ξινά φαγητά.  

 

Επιπλέον, από την παρατήρηση της συμπεριφοράς των αυτιστικών παιδιών, 

φαίνεται η τάση τους να «σκέφτονται» με εικόνες, δηλ. να έχει πολύ μεγάλη σημασία 

γι’ αυτά τα παιδιά το πώς είναι τοποθετημένα όλα στον χώρο: τείνουν να 

τοποθετούν αντικείμενα με συγκεκριμένη σειρά, να μετακινούν έπιπλα και να 

διαμορφώνουν τον χώρο όπως αυτά επιθυμούν ώστε να τους είναι «οπτικά 

ανεκτός». 

 

Όλα τα παραπάνω γνωρίσματα που διακρίνουν το αυτιστικό παιδί μοιάζουν 

ακατανόητα για τον γονέα ή τον δάσκαλο του παιδιού, ακόμα και για τους ειδικούς 

πολλές φορές, που προσπαθούν να βρουν το νόημα πίσω από αυτή τη συμπεριφορά 

του παιδιού, το οποίο τις περισσότερες φορές εμμένει στις απαιτήσεις του και 

εκφράζει έντονα τον θυμό του αν δεν ικανοποιηθούν.  

 

Η καθημερινότητα με ένα αυτιστικό παιδί είναι πολλές φορές αφόρητη για τον 

ενήλικο που έχει αναλάβει τη φροντίδα του και εξαντλεί τις αντοχές του, αν δεν 

μπορέσει να συνεργαστεί με κάποιον ειδικό για να τα βγάλει πέρα στη δύσκολη 

διαδικασία της ανατροφής ενός παιδιού με τόσες ιδιαιτερότητες. 

 

Τονίζεται ότι έως τώρα, δεν έχει ακόμη βρεθεί κάποια επαρκής εξήγηση ως προς την 

αιτιολογία του αυτισμού παρόλο που τα τελευταία χρόνια γίνονται όλο και 

περισσότερες έρευνες για να καταλήξουν σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα ως προς 

την αιτιολογία.  

 

Οι γεννήσεις των αυτιστικών ατόμων αυξάνονται διαρκώς, παρόλ’ αυτά, κανείς δεν 

μπορεί να προσδιορίσει τι προκαλεί τον αυτισμό και πώς μπορεί κανείς να 

προστατεύσει το παιδί του από το σύνδρομο αυτό. Έχουν προταθεί ποικίλες 

θεωρίες, από τις καθαρά βιολογικές μέχρι τις ψυχολογικές, οι οποίες άλλοτε ρίχνουν 

το βάρος στον βιολογικό τομέα και άλλοτε στον περιβαλλοντικό, ενώ πολλοί 

καταλήγουν ότι πιθανόν είναι ο συνδυασμός των δύο, χωρίς και πάλι να γίνεται 

σαφές πώς αυτά αλληλεπιδρούν.  



 

Έτσι, γεγονός παραμένει ότι τόσο προβληματικές μορφές συμπεριφοράς όπως αυτές 

του αυτιστικού συνδρόμου, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς την παρέμβαση 

ειδικών, με μόνη συμβολή αυτή του δασκάλου ή του γονέα.  Τα προβλήματα αυτά 

απαιτούν τις παρεμβάσεις παιδοψυχιάτρων, παιδοψυχολόγων και ειδικών 

παιδαγωγών, εκπαιδευμένων για την τόσο εξειδικευμένη περίπτωση του αυτιστικού 

παιδιού. Η ψυχοθεραπεία ως μέθοδος αντιμετώπισης και παρέμβασης γίνεται είτε 

ατομικά είτε ομαδικά και δεν περιορίζεται μόνο στη διαδικασία της παραδοσιακής 

ψυχοθεραπείας, αλλά μπορεί να πάρει και άλλες μορφές, που θεωρούνται πιο 

κατάλληλες για τα αυτιστικά παιδιά, όπως η εργασιοθεραπεία, το ψυχόδραμα μέσω 

της υπόδυσης ρόλων και η παιγνιοθεραπεία. 

 

Μία ακόμα σημαντική πλευρά της παρέμβασης στα αυτιστικά παιδιά είναι και η 

συμμετοχή και συμβουλευτική της οικογένειας και των γονέων τους.  Οι γονείς 

χρειάζονται βοήθεια για να ξεπεράσουν τα αισθήματα ενοχής τους επειδή γέννησαν 

ένα δυσλειτουργικό παιδί.  Θα περάσουν από διάφορα στάδια ώσπου να 

αποδεχτούν τη σοβαρότητα της κατάστασης του παιδιού τους.   

 

Εκτός από τους άμεσους και πιο κοντινούς συγγενείς, είναι σημαντικό να έχει 

ενημερωθεί το γενικότερο εκτεταμένο οικογενειακό περιβάλλον για να στηρίξει την 

οικογένεια που έχει το αυτιστικό παιδί, γιατί συνήθως η ύπαρξη γιαγιάδων, 

παππούδων και άλλων συγγενικών ατόμων επιδεινώνει το πρόβλημα που ήδη είναι 

μεγάλο για την οικογένεια με αυτιστικό παιδί.  

 

Το πιο σημαντικό από όλα είναι το ότι οι γονείς καλούνται να παίξουν τον ρόλο του 

θεραπευτή στο σπίτι, αφού στόχος είναι η γενίκευση της επιθυμητής 

συμπεριφοράς του παιδιού σε διάφορα περιβάλλοντα και κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες: έχει αποδειχτεί πειραματικά ότι χωρίς τη γονεϊκή προσπάθεια και ενεργό 

συμμετοχή της οικογένειας οι πρόοδοι της θεραπείας δεν είναι εμφανείς στο σπίτι.   

 

Έχει βρεθεί επίσης ότι η μεγάλη πίεση που ασκείται στις μητέρες για την κάλυψη 

αυτού του διπλού ρόλου, της μητέρας και του θεραπευτή, μπορεί να προκαλέσει στις 

ίδιες προβλήματα, όπως κατάθλιψη, η οποία όμως είναι αντιδραστική και στρέφεται 

προς τον εαυτό τους.  Γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η συμβουλευτική των γονέων, 

αλλά και των αδελφών των αυτιστικών παιδιών.   

 

Ακόμα, η συμβουλευτική της οικογένειας είναι σημαντική και γιατί έτσι μπορούν να 

βοηθηθούν οι γονείς του αυτιστικού παιδιού να επιλύσουν κατ’αρχήν τα δικά τους 

διαπροσωπικά προβλήματα ώστε να μπορούν στη συνέχεια να συνειδητοποιήσουν 

την αναγκαιότητα και τη λειτουργικότητα του ψυχοπαιδαγωγικού τους ρόλου μέσα 

στο οικογενειακό περιβάλλον.  



 

Τέλος, τονίζεται ότι αν και η πρόγνωση του αυτισμού διαφέρει για το κάθε παιδί, 

γεγονός είναι ότι όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση του αυτισμού τόσο καλύτερα 

αποτελέσματα μπορεί να έχει η θεραπευτική παρέμβαση και να βελτιώσει σημαντικά 

την λειτουργικότητα του παιδιού. 

 

 

Κωνσταντοπούλου Μαρία 

Ψυχολόγος – Σύμβουλος – Ψυχοθεραπεύτρια 

 

 

  



ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Άρθρο από τον 

Κώστα Παναγιωτόπουλο 

 
Η Σωματική Ψυχοθεραπεία είναι μια προσέγγιση η οποία, θεωρώντας ότι αυτό που 

συμβαίνει στο μυαλό (σκέψεις, πεποιθήσεις κλπ.) έχει άμεσο αντίκτυπο στο σώμα, 

στα πλαίσια της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας συμπεριλαμβάνει και τη σωματική 

διάσταση του προβλήματος. 

 

Οι πολύπλοκες συνδέσεις 

ανάμεσα στα εγκεφαλικά 

συστήματα και ανάμεσα στα 

ημισφαίρια προκαλούν στο 

σώμα συμπτώματα, σαν μια 

φυσική αντίδραση του 

οργανισμού στο πόνο και το 

στρες.  

 

Η συνεργασία ανάμεσα στον 

ιππόκαμπο και την αμυγδαλή, τα 

δυο συστήματα που είναι 

υπεύθυνα για την αποθήκευση 

των συναισθημάτων με χρονική αλληλουχία διακόπτεται.  

 

Τα τραυματικά γεγονότα της ζωής μας παύουν να αποθηκεύονται με βάση τη 

χρονική στιγμή που έλαβαν χώρα, με αποτέλεσμα η αντιμετώπιση ενός γεγονότος 

που συμβαίνει τώρα να γίνεται με μεθόδους του παρελθόντος.  

 

Το σώμα αντί να συνεργάζεται με το Εγώ γίνεται υποχείριό του κι έτσι συναντάμε 

ανθρώπους με σώματα άκαμπτα, φοβισμένα, σκυφτά ή με ανασηκωμένους ώμους, 

αποτέλεσμα της χρόνιας μυϊκής έντασης που έχει δημιουργηθεί από τις αρνητικές 

απαντήσεις του περιβάλλοντος (γονείς ή άλλες μορφές εξουσίας) στις βασικές 

ανάγκες του παιδιού και της ταύτισης του Εγώ με τον απαγορευτικό γονιό. Έτσι, για 

τη Σωματική Ψυχοθεραπεία, το ψυχικό τραύμα είναι μια καθαρά σωματική 

υπόθεση. 

 

Χωρίς να αγνοεί το λεκτικό μέρος της θεραπείας, γιατί η φωνή είναι ένα κανάλι 

έκφρασης της καρδιάς και των συναισθημάτων, η σωματική ψυχοθεραπεία δίνει 

έμφαση και εστιάζει στην επίγνωση της στάσης και της γλώσσας του σώματος 

την οποία συνδέει με το χαρακτήρα του ατόμου. Μια μικρή, ανεπαίσθητη κίνηση, ο 



τρόπος που ανταποκρινόμαστε στην επαφή μας με τους άλλους ή μια  συνηθισμένη 

αντίδραση μπορούν να αποτελέσουν πολύ σημαντικές πληροφορίες, αφενός μεν για 

την ιστορία, αφετέρου δε για μια πιο κατάλληλη προσέγγιση του συγκεκριμένου 

ατόμου.  

 

Η σύγχρονη θεωρία της Ανάλυσης του Χαρακτήρα, την οποία πρώτος ο Wilhelm 

Reich ανέπτυξε και εξελίχθηκε από τους μαθητές του, προσφέρει μια δυναμική 

κατανόηση της εξέλιξης των βασικών ανθρώπινων αναγκών, αλλά και των 

συναισθηματικών συνεπειών όταν αυτές οι ανάγκες ματαιώνονται ή δεν 

ικανοποιούνται.  

 

Οι κατάλληλα σχεδιασμένες εκφραστικές ασκήσεις, αλλά και ο συνδυασμός με 

άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, σωματικού κυρίως χαρακτήρα (Βιοενέργεια, 

θεραπεία Gestalt, Συνδιαλεκτική Ανάλυση, Ψυχόδραμα, Οδηγημένες Φαντασίες, 

τέχνη κ.ά.), συνθέτουν ένα πολύ σημαντικό οπλοστάσιο στα χέρια του θεραπευτή, 

τα βασικά πυρομαχικά του οποίου παρέχονται από το σώμα και δίνουν τη 

δυνατότητα στο άτομο να έρθει σε επαφή με εκείνες τις εντάσεις στο σώμα του οι 

οποίες δεν του επιτρέπουν να νιώσει χαρά και ελευθερία και σταδιακά να μπει σε 

μια διαδικασία αλλαγής. 

 

Δυο πολύ βασικά εργαλεία της σωματικής ψυχοθεραπείας σχετίζονται με την 

αναπνοή και τη γείωση.  

 

Γνωρίζουμε πλέον ότι η ζωή του σώματος είναι οι αισθήσεις και τα συναισθήματα, 

με την έννοια ότι εκεί τα αισθανόμαστε, όπως και ότι μέσω της διαδικασίας της 

αναπνοής εκλύονται συναισθήματα. Το κράτημα της αναπνοής, που παρατηρείται 

στους περισσότερους ανθρώπους, εξυπηρετεί τη μείωση της ενέργειας του 

οργανισμού με ελάττωση των δραστηριοτήτων του μεταβολισμού, οι οποίες με τη 

σειρά τους μειώνουν τη παραγωγή άγχους. Αν, τώρα, φανταστούμε ένα παιδί που 

κακοποιείται συστηματικά ο πόνος και η ματαίωση που αισθάνεται είναι πολύ 

δύσκολο να γίνουν ανεκτά.  

 

Ο μόνος τρόπος να μειώσει την έντασή τους είναι ο περιορισμός της αναπνοής, κάτι 

που πραγματοποιείται μέσω χρόνιων μυϊκών συσπάσεων. Μ΄ αυτό το τρόπο 

μειώνεται μεν η έντασή τους, αλλά ταυτόχρονα μειώνεται και η ενέργεια του 

σώματος, αφού η αναπνοή που είναι η ζωοδόχος λειτουργία περιορίζεται στα 

απολύτως απαραίτητα επίπεδα.  

 

Όσον αφορά το δεύτερο βασικό εργαλείο της σωματικής ψυχοθεραπείας, όταν λέμε 

γείωση εννοούμε τη δυνατότητα του ατόμου να πατά τα πόδια του στο έδαφος με 

τρόπο που να του προσδίδει μια αίσθηση ανεξαρτησίας και επίγνωσης για το που 



βρίσκεται και ποιος είναι. Εννοούμε τη δυνατότητα μεταφοράς του κέντρου βάρους 

του σώματος από το κεφάλι (έδρα του Εγώ) στο hara (έδρα του υποσυνείδητου και 

της ενστικτώδους ζωής). Αν δε αναλογιστούμε ότι το 90% των κινήσεών μας είναι 

ασυνείδητο και μόνο το 10% συνειδητό, θα αναγνωρίσουμε τη σπουδαιότητα αυτού 

του κέντρου και της ανάγκης για γείωση. 

 

Το πέρασμα της θεραπείας μέσα από το σώμα, μας παρέχει τη δυνατότητα να 

αυξήσουμε την επαφή με τα συναισθήματά μας και επομένως την επαφή με τον 

Εαυτό, να είμαστε σε θέση να κατανοούμε τις αντιδράσεις μας, το τρόπο που 

σχετιζόμαστε με τους άλλους, να θέτουμε όρια, να βελτιώσουμε τη κίνηση και να 

κατανοήσουμε τη σημασία της για τη ζωτικότητά μας, κι όλα αυτά με βιωματικό 

τρόπο. 

 

Το σώμα είναι ο φορέας της ιστορίας του ατόμου. Η καλή σωματική και πνευματική 

υγεία βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με την αναπνοή, τη κίνηση και το λόγο, 

το δε αποτέλεσμα είναι μια αίσθηση ευημερίας. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική 

όταν, παρά τη φαινομενικά πετυχημένη ζωή, το άτομο ταλαιπωρείται από 

πονοκεφάλους  ή άλλα σωματικά προβλήματα κι έχει την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει 

καλά με τη ζωή του. Είναι η στιγμή που θα αναρωτηθεί τι πραγματικά του συμβαίνει.  

 

Η συνεργασία σωματικού ψυχοθεραπευτή και θεραπευόμενου συνίσταται στη 

προσπάθεια να ανακαλύψουν την σημασία των δυσκολιών στη ζωή και την υγεία. 

Βασικός αρωγός σ΄ αυτή τη προσπάθεια είναι ο πλούτος των μηνυμάτων που 

στέλνει το σώμα υπό μορφή βλεμμάτων, στάσεων, συμπεριφορών ή μικρών και 

ανεπαίσθητων κινήσεων που δεν γίνονται αντιληπτές από το άτομο γιατί έχουν 

ενσωματωθεί στη πραγματικότητά του.  

 

Μια ψυχοθεραπευτική δουλειά προσανατολισμένη στο σώμα, δημιουργεί θετικά 

ερεθίσματα στο μυϊκό κινητικό μας σύστημα καθώς και στο σπλαχνικό 

(γαστρεντερικό) σύστημα αναπλήρωσης της ενέργειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια 

αλλαγή –προς το φυσιολογικότερο– των συναισθημάτων και των νοητικών 

λειτουργιών με μια παράλληλη αύξηση της ζωτικότητας του σώματος.  

 

Η μακρόχρονη, λοιπόν, δουλειά μιας σωματικής ψυχοθεραπείας βρίσκει υποστήριξη 

όχι μόνο στον Wilhelm Reich, τον πατέρα αυτής της σημαντικής στροφής προς το 

σώμα, και τους σωματικούς ψυχοθεραπευτές, αλλά και στην πρόσφατη 

νευροφυσιολογική έρευνα. 

 

 

Κώστα Παναγιωτόπουλος 

Σωματικός Ψυχοθεραπευτής  



Παρουσίαση Βιβλίου: 

 “ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ” 

 

Το βιβλίο «Παθήματα Γονέων» γράφτηκε από δυο ψυχολόγους – ψυχοθεραπευτές 

τον Γιώργο Κίσσα και τη Χριστίνα Μιχαλοπούλου και κυκλοφορεί από την 

εκδόσεις Αρμός.  

Οι δυο θεραπευτές συντόνισαν τέσσερις συναντήσεις με γονείς, που καταγράφονται 

στο βιβλίο, σε ένα είδος ανοιχτών συζητήσεων πάνω σε αυτά που οι ίδιοι οι γονείς 

παθαίνουν καθώς τα παιδιά τους μεγαλώνουν.  

Το ενδιαφέρον σε αυτό το βιβλίο είναι η προσέγγιση των δυο συγγραφέων που  

πιστεύουν ότι για να βοηθήσεις ένα 

δυσκολεμένο παιδί δεν γίνεται παρά να 

αρχίσεις και να συνεχίσεις με τους γονείς 

του.  

Τα προβλήματα όπως λένε και οι 

δυσκολίες στην ανατροφή των παιδιών 

είναι οικογενειακά προβλήματα.  

Επίσης, συμπληρώνουν ότι μέσα από την 

εμπειρία τους, έμαθαν ότι όποτε ένας 

γονιός δυσκολεύεται ιδιαίτερα στην 

ανατροφή του παιδιού του είναι γιατί σ’ 

αυτή την ηλικιακή περίοδο και ο ίδιος 

σαν παιδί είχε αντίστοιχα τα 

περισσότερα προβλήματα.  

Στα τέσσερα κεφάλαια του βιβλίου καλύπτεται αρχικά η φάση που οι γονείς 

περιμένουν και υποδέχονται το παιδί τους μέχρι την ηλικία των 3ετών.  

Κατόπιν καταπιάνονται με το θέμα του φύλου και της σεξουαλικότητας των παιδιών 

και αναφέρονται στις ηλικίες 3-8 ετών. Στη συνέχεια συζητιούνται δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι γονείς με παιδιά ηλικίας 8-12 ετών και τίθενται θέματα ορίων 

και αυστηρότητας. Το τελευταίο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε θέματα εφηβείας, 

ανεξαρτησίας και καλύπτει παιδιά ηλικίας 12-17 χρονών.  

Το βιβλίο «Παθήματα γονέων» διαβάζεται ευχάριστα, τολμά να πει αλήθειες και 

στέκεται δίπλα στους γονείς που μέσα από την προσπάθεια τους να βοηθήσουν τα 

παιδιά τους καταδύονται στις δικές τους αναμνήσεις και βιώματα.  Μέσα στο 



κείμενο υπάρχουν πολλές ερωτήσεις γονιών όπως θα τις διατύπωνε ο καθένας 

αγγίζουν απορίες και διλλήματα που οι περισσότεροι γονείς αντιμετωπίζουν.  

 

Αποσπάσματα από το βιβλίο: 

 «Ένα μεγάλο θέμα είναι ότι σε πολλά ζευγάρια και οικογένειες που βλέπουμε, που 

υπάρχει ασφαλώς φυσική παρουσία του πατέρα και της μητέρας, οι πατεράδες 

(απλώς περιγράφω τώρα, το γιατί είναι άλλη ιστορία) αποσύρονται σιγά-σιγά με το 

που έρχεται στο προσκήνιο ένα παιδί.  

Όταν λέει η Χριστίνα «όχι ερωμένη, μητέρα του παιδιού», εγώ το φαντάζομαι ως 

εξής: το να αγκαλιάζεις ένα βρέφος είναι μια απέραντη ηδονή· να μην πάρεις όλη την 

ηδονή σαν μάνα από το βρέφος, να πας στον άντρα σου να πάρεις την περισσότερη 

ηδονή. Στο βρέφος να δώσεις και να πάρεις ηδονή με μέτρο, αυτό είναι χρήσιμο για 

το παιδί· και εκεί για μένα είναι σημαντικό να μπει σαν σφήνα ο πατέρας… να 

διεκδικήσει τη γυναίκα του». 

Ως επίλογο κράτησα ένα ακόμα απόσπασμα από το βιβλίο: «Γονείς δεν 

γεννιόμαστε ούτε γινόμαστε σπουδάζοντας σε σχολεία…γονείς μας καθιστούν 

κυρίως τα παθήματα μας κοντά στα παιδιά μας και σε όσους μας τοποθετούν σε 

γονεϊκό ρόλο». 

 

Εκδόσεις Αρμός 

Μαυροκορδάτου 11, Αθήνα 

Τηλ.:210 3304196 

www.armosbooks.gr 

ISBN:978-960-527-786-4 

 

 

http://www.armosbooks.gr/


 
  

 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 

 Conference on Cognitive Development, in Budapest, Hungary on January 9 

- 11, 2014. Πληροφορίες: www.asszisztencia.hu/bccd 

 

 6th International Congress on Brain & Behaviour & 19th THESSALONIKI 

CONFERENCE, 6 - 8 Φεβρουαρίου 2014 , Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες: www.isbb.gr 

 

 XXII World Family Therapy Congress in Izmir, Turkey, on March 5 - 8, 2014 

Πληροφορίες: www.ifta-congress.org 

 

 The European Association for Counselling organizes a conference with title: 

“Counseling Children and Adolescents: New insights” on 4-6 Απριλίου 

2014, Malta. Πληροφορίες: 

http://hac.com.gr/media/files/Malta%20Conference%20-%2014_08_2013.pdf 

 

http://www.asszisztencia.hu/bccd
http://www.isbb.gr/
http://www.ifta-congress.org/
http://hac.com.gr/media/files/Malta%20Conference%20-%2014_08_2013.pdf


 «The place of the Person-Centered Approach in Europe. Contributions, 

Activities and Impact in a troubled world», 25-27 Απριλίου 2014, Πράγα. 

Πληροφορίες: http://www.pce-europe.org/index.php?p=51 

 

 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας του Κλάδου της 

Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας με 

τίτλο: «Μορφές Ανάπτυξης Σε Έναν Απρόοπτα Μεταβαλλόμενο Κόσμο», το 

οποίο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας και το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης 

στις 15 – 18 Μαΐου 2014 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο 

(Πανεπιστημιούπολη Γάλλου). Πληροφορίες: http://www.exeliktiki2014.gr/ 

 

 Η Εταιρεία Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου & 

Παιδιού  (Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.), διοργανώνει το το Ετήσιο  Διεθνές Συνέδριο της στις 

13-16 Μαΐου 2014 , με θέμα: «Νευροψυχιατρικές, Ψυχολογικές & 

Κοινωνικές Εξελίξεις και Προκλήσεις», στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα. 

Πληροφορίες: http://www.appac.gr/displayITM1.asp?ITMID=18&LANG=GR 

 

 22nd European Congress of Psychiatry (EPA 2014): European Psychiatry 

Focusing on Body and Mind. On1-4 March 2014, Munich, Germany. 

Πληροφορίες:  http://www.epa-congress.org/ 

 

 11th Conference of the European Academy of Occupational Health 

Psychology. Theme: “Looking at the past - planning for the future: 

Capitalizing on OHP multidisciplinarity” on 14-16 April, 2014, London, UK. 

Πληροφορίες:   http://www.eaohp.org/conference.html 

 

 2nd International Conference of Health and Medical Sciences. The aim of 

the conference is to bring together scholars, researchers and students 

from all areas of health sciences, medical sciences and related disciplines. 

The registration fee is €300 (euro), covering access to all sessions, two 

lunches. On 5- 8 May 2014 in ATHENS, Greece. 

Πληροφορίες:  http://www.atiner.gr/healthsciences.htm  

 

 1st International meeting on wellbeing and performance in medical 

practice. Τίτλος συνεδρίου: “Doctors think. Doctors feel. Doctors do» 

The conference will explore how physician burnout and wellbeing are related 

to different aspects of performance in terms of clinical decision making, 

communication in clinical practice, medical error. On 28- 1 June 2014 , 

Alexandroupolis, Greece. Πληροφορίες: http://www.wellmed.gr/  
  

http://www.pce-europe.org/index.php?p=51
http://www.exeliktiki2014.gr/
http://www.appac.gr/displayITM1.asp?ITMID=18&LANG=GR
http://www.epa-congress.org/
http://www.eaohp.org/conference.html
http://www.atiner.gr/healthsciences.htm
http://www.wellmed.gr/


 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ονομάζομαι Ρέστα Μαριάννα είμαι 26χρονών και ενδιαφέρομαι για πιθανή κενή 

θέση γραμματέως.  

Έχω τελειώσει το τμήμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Ανώτερου 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας. Από το 2012 παρακολουθώ 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα: «Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας» της 



Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου 

Κύπρου. 

Γνωρίζω Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά ενώ έχω πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Εργάζομαι στη γραμματειακή υποστήριξη σε γυναικολογική ιατρική 

μονάδα ενώ στο παρελθόν έχω εργασθεί σε αντίστοιχες θέσεις.  

Για πλήρες βιογραφικό και συστατικές επιστολές μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί 

μου με τους ακόλουθους τρόπους. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Τηλέφωνο: 210 7236337, 6949207417  

E-mail: mariannaresta@hotmail.gr 

 

  



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  

ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ #3 

 

Μπαγέρη Τάνια 

Η Τάνια Μπαγέρη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε σπούδασε ψυχολογία στο 

American College of Greece και έκανε σπουδές στη Συμβουλευτική Ψυχολογία και 

την Υπαρξιακή Συμβουλευτική στα University of East London και Regent’s College / 

City University του Λονδίνου. 

Η κλινική της εμπειρία περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία ενηλίκων σε ιδιωτικά και 

δημοτικά κέντρα, αξιολόγηση και υποστήριξη παιδιών και εφήβων, συμβουλευτική 

θεραπεία ατόμου και οικογένειας καθώς και ψυχο-εκπαιδευτικές ομάδες γονέων, σε 

διαφορετικά ελληνικά και αγγλικά πλαίσια. Έχει συνεργαστεί και με την 

ιδιωτική Κλινική "Παίδων Μητέρα", συνεισφέροντας στη δημιουργία του 

Αναπτυξιολογικού Τμήματος όπου συνεχίζει να εργάζεται και επί του παρόντος.  

Επιπλέον, είναι ιδρυτικό μέλος και προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Ψ-Δίκτυο, μια 

πρωτοβουλία κοινωνικού ενδιαφέροντος που παρέχει υποστήριξη και άλλες 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε χαμηλό κόστος, για συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες 

που το έχουν ανάγκη. 

Συνεργάζεται με ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της Αθήνας, με 

σκοπό την προώθηση της ψυχικής υγείας των παιδιών, τον έγκαιρο εντοπισμό 

δυσκολιών και την πρόληψη αυτών, ενώ παράλληλα διατηρεί και ιδιωτικό γραφείο 

ως Συμβουλευτική Ψυχολόγος και Ψυχοθεραπεύτρια. Ακόμη, αρθρογραφεί πάνω σε 

θέματα ψυχολογικού ενδιαφέροντος σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.  

Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ), του British Psychological 

Society(BPS) και του Health and Care Professions Council (HCPC) και έχει άδεια 

ασκήσεως ψυχολόγου στην Ελλάδα και την Αγγλία. Έχει συμμετάσχει σε 

επιστημονικά συνέδρια ως ομιλήτρια και συντονίστρια σε θέματα ψυχολογίας, 

συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας ενηλίκων και παιδιών, σε Ευρώπη και Αμερική.   

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  Ψ-ΔΙΚΤΥΟΥ 

Τηλέφωνο:  

E-mail: info.psydiktyo@gmail.com 
Website: www.psy-diktyo.gr 
 

 

http://www.taniabageri.gr/index.php/2012-09-25-16-42-15/enilikes
http://www.taniabageri.gr/index.php/2012-10-13-17-44-05/2012-10-13-17-44-37
http://www.taniabageri.gr/index.php/2012-10-13-17-44-05/2012-10-13-17-45-03
http://www.taniabageri.gr/index.php/2012-10-13-17-43-44
mailto:info.psydiktyo@gmail.com
http://www.psy-diktyo.gr/


 

Κωνσταντοπούλου Μαρία  

Η Μαρία Κωνσταντοπούλου είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας 

του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί εθελοντικά 3 χρόνια στο Δρομοκαϊτειο 

Θεραπευτήριο, όπου εξέταζε ψυχιατρικά περιστατικά, χορηγούσε διαγνωστικά τεστ 

και είχε αναλάβει την ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία ασθενών. Παράλληλα, 

εργαζόταν ως συντονιστής ομάδων ψυχοθεραπείας σε συνεργασία με άλλο 

ψυχολόγο, ενώ συμμετείχε και σε εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονταν 

στο ευρύτερο κοινό.  

Επίσης, έχει κάνει αρκετές έρευνες στον τομέα της ψυχολογίας με διάφορα θέματα, 

ενώ έχει συμμετάσχει σε διαλέξεις και σεμινάρια με διάφορα θέματα που σχετίζονται 

με την ψυχολογία. Ακόμη, έχει κάνει την πρακτική της άσκηση στο Θεραπευτήριο 

Χρονίων Παθήσεων Ελληνικού με ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά και στο 

Κέντρο Πρόληψης Δήμου Ελληνικού όπου συντόνιζε ψυχοθεραπευτική ομάδα 

γονέων.  

Τα τελευταία 5 χρόνια εργάζεται ως ψυχολόγος στο Κέντρο Αποκατάστασης 

Ψυχικής Υγείας «Ανάσα», το οποίο φιλοξενεί ενήλικες με βαρύ αυτισμό και άτομα με 

νοητική υστέρηση,  ενώ διατηρεί και ιδιωτικό γραφείο στο Παλαιό Φάληρο, όπου 

δέχεται παιδιά, εφήβους και ενήλικες για συμβουλευτική και ατομική ή ομαδική 

ψυχοθεραπεία. Ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν παιδιά και γονείς και 

συγκεκριμένα τις οικογενειακές σχέσεις και συγκρούσεις μεταξύ τους.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

Τηλέφωνο: 2109885970/ 6946567674 

E-mail: konstantopouloum@yahoo.com 

Website: - 

 

 

Παναγιωτόπουλος Κώστας 

Ο Κώστας Παναγιωτόπουλος είναι 58 ετών και ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Έχει 

σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έχει σπουδάσει στο 

Ελληνικό Ινστιτούτο Νευροφυτοθεραπείας και Ανάλυσης του Χαρακτήρα (Ε.Ι.Ν.Α.) 

στη Σωματική Ψυχοθεραπεία. 

Στη διάρκεια των σπουδών, εκτός από τα κανονικά μαθήματα για την απόκτηση 

του διπλώματος Σωματικού Ψυχοθεραπευτή, εκπαιδεύτηκε και σε διάφορες άλλες 

μεθόδους. Αυτές ήταν: 

tel:2109885970
mailto:konstantopouloum@yahoo.com


 Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στο Ψυχόδραμα 

 Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην Λειτουργική 

ψυχοθεραπεία 

 Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στη Νευροφυτοθεραπεία 

 Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στη Βιοενεργητική Ανάλυση 

 Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση Χαρακτηρολογικό Θέμα και 

Σωματική Έκφραση 

 Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στη Συνδιαλεκτική Ανάλυση 

 Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στη Βιοσυστημική Ανάλυση 

 Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στη Βραχεία Ψυχοθεραπεία και 

Χαρακτηρανάλυση 

 Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στη θεραπεία Gestalt  

 Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στο σεμινάριο Forms of 

Communication 

 Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στο Counseling 

 

Το 2012 ολοκλήρωσε την εκπαίδευση στη θεραπεία του Τραύματος και της ΔΜΤΣ 

(PTSD), καθώς και την εκπαίδευση για την αντιμετώπιση του πένθους και είναι 

πιστοποιημένος θεραπευτής. 

Από το 2012 εργάζεται στα πλαίσια μιας συνεργασίας υπό την επωνυμία ΖΕΥΞΗ με 

έδρα στην οδό Άλδου Μανουτίου 1-3 στους Αμπελοκήπους.  

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

Τηλέφωνο: 6973242540 

E-mail: cpan54@yahoo.gr 

Website: - 
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