
 

 

 

 

1ο Διήμερο 

 

Παρασκευή 27 επτεμβρίου 2019  

 

16:00-17:15: «Δλλνηνινγηθή Μειέηε-Θεσξεηηθό ππόβαζξν (Ζ δηαζαθήληζε ησλ ελλνηώλ 

ζηελ θαηαλόεζε ηνπ θιηληθνύ πιηθνύ)» Γεσξγία Υαιθηά   

17:45-19:00: «Δθαξκνγή: Ζ Έλλνηα ηεο Απνπζίαο (Μειέηε θιηληθήο πεξίπησζεο)» Γεσξ-

γία Υαιθηά   

 

άββατο 28 επτεμβρίου 2019 

    

10:00-11:00 : «Γεζκνί ςπρήο-ζώκαηνο ζηε ςπραλαιπηηθή ζεσξία θαη θιηληθή: ην ζώκα σο 

«αλαπαξάζηαζε» θαη σο «ρξήζε» Διέλε Φηιηππάθε 

 

11:15-12:15:  «Ζ επεμεξγαζία ηεο αληηκεηαβίβαζεο ηνπ ζεξαπεπηή σο κέζν ελίζρπζεο ηεο 

ηθαλόηεηαο ςπρηθνπνίεζεο (mentalization) ηνπ νξηαθνύ αζζελή ζε κηα βξαρππξόζεζκε 

ςπρνζεξαπεία» Καηεξίλα Βαιαβαλίδε 

 

12:15-13:15: « Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ςπρνζεξαπεπηή σο ππνθείκελν ζηε ςπρνδπλακηθή ςπ-

ρνζεξαπεία» Μαξία Αζπξαδάθε  

 

 

 

2ο Διήμερο 

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019 

 

4.15 κκ – 5.45 κκ: «Δκπεηξηθή Έξεπλα θαη Φπρνδπλακηθή: Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο»  

Θ. Τθαληήο 

 

6.00 κκ - 7.30κκ : «Πξνηάζεηο θαη ζπδήηεζε πηζαλώλ ζεκάησλ δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ Η 

Γξ.Βαζιακαηδήο 

 

άββατο, 12 Οκτωβρίου 2019 

 



 

 

9.15 πκ – 10.45 πκ: Παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ R. Wallerstein 

Μ. Σδηληέξε-Κνθθώζε 

Παξνπζηάδνπλ νη : Β. Ρνύκπνπ, Υ. Πνπιηίδεο,   

 

11.15 πκ – 1.00 κκ: «Πεξί Δλζπλαίζζεζεο», κε αθνξκή ην βηβιίν «Ζ Φπραλαιπηηθή Δλζπ-

λαίζζεζε» ηνπ S. Bolognini  

Γ. Ρήγαο 

 

2.30 κκ – 4.00 κκ: «Δξεπλεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο Φπρνδπλακηθήο Φπρνζεξαπείαο»‖ Γ. Μα-

ινγηάλλεο 

 

4.15 κκ – 5.45 κκ: Πξνηάζεηο θαη ζπδήηεζε πηζαλώλ ζεκάησλ δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ ΗΗ 

Μ. Σδηληέξε-Κνθθώζε 

   

 

 

3ο Διήμερο 
 
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019 

 

4.15 κκ – 5.45 κκ: «Οη αξρηθέο ζπλεδξίεο. Πσο εθηηκάηαη ε θαηαιιειόηεηα ηνπ αζζελνύο 

γηα ςπρνδπλακηθή ςπρνζεξαπεία;» 

Γξ. Μαληαδάθεο 

 

6.00 κκ – 7.30 κκ: «Μεηαβίβαζε: Δηζαγσγηθέο έλλνηεο» 

Κ.Παπαθσλζηαληίλνπ  

 

 

άββατο, 2 Νοεμβρίου 2017 

 

9.15 πκ – 10.45 πκ: «Αληηκεηαβίβαζε: Δηζαγσγηθέο έλλνηεο»  

Γξ. Μαληαδάθεο 

 

11.15 πκ – 1.00 κκ: «Από ηελ πξνβιεηηθή ηαύηηζε ζηελ ελζπλαίζζεζε»  

Γξ. Βαζιακαηδήο 

 

2.30 κκ – 4.00 κκ: «Βαζηθέο αξρέο ηερληθήο ζηελ ςπρνζεξαπεία νξηαθώλ αζζελώλ» Γ. Υα-

ηδεζηαπξάθεο 

 

4.15 κκ – 5.45 κκ: «Σν λόεκα θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ αλαιπηηθνύ πιαηζίνπ ζηελ ςπρα-

λάιπζε θαη ζηελ ςπρνδπλακηθή ςπρνζεξαπεία» 

Γ. Ρήγαο 

 

 



 

 

4ο Διήμερο 

 

Παρασκευή,  15 Νοεμβρίου 2019 

 

4.15 - 5.45 κκ «Σν δήηεκα ηεο εξκελείαο θαη ησλ αληηζηάζεσλ. Σν όλεηξν ζηελ ςπρνδπλα-

κηθή ςπρνζεξαπεία» 

Υξ. Εεξβήο 

 

6.00 κκ - 7.30 κκ «Πξνηάζεηο θαη ζπδήηεζε πηζαλώλ δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ - Πώο γίλε-

ηαη ε ζπγγξαθή ΗΗΗ 

Γ.Αλαγλσζηόπνπινο 

 

άββατο, 16 Νοεμβρίου 2019 

 

9.15 πκ – 10.45 πκ : «Ζ έλλνηα ηνπ ηξηαδηθνύ ζηνηρείνπ θαη ε παηξηθή ιεηηνπξγία»  

E. Ληγλνύ 

 

11.15 πκ - 1.00 κκ : «Δθδξακάηηζε θαη δηαδξακάηηζε ζηελ ςπρνδπλακηθή ςπρνζεξαπεία»  

Υ. Καξακαλσιάθε 

 

2.30 - 4,00 κκ : « Από ηε ζρέζε πεξηέρνληνο-πεξηερνκέλνπ ζηελ δηππνθεηκεληθή ζρέζε θαη 

ηελ νλεηξνπόιεζε ηνπ ζεξαπεπηή » 

Γξ. Βαζιακαηδήο 

 

4.15 κκ - 5.45 κκ : «Ση ζπληζηά ζεξαπεπηηθή αιιαγή;»  

Κ. Παπαθσλζηαληίλνπ 

 

 

 

 

5ο Διήμερο 

 

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 

 
4.15κκ - 5.45κκ «Φαηλόκελα κεηαβίβαζεο - αληηκεηαβίβαζεο κε ηνλ δύζθνιν νξηαθό αζζε-

λή. Δθδξακαηίζεηο, Γηαδξακαηίζεηο, Απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο» 

Υ. Καξακαλσιάθε, η. Παληειάθε 

 

6.00κκ - 7.30 κκ «Δηδηθέο κεηαβηβάζεηο: εξσηηθή (erotic), εξσηηθνπνηεκέλε (erotised), ςπ-

ρσηηθή, ςπρoπαζεηηθή» 

Κ. Παπαθσλζηαληίλνπ 

 
 
αββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 
—————————————————————————————————————— 



 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ για την ΝΟΗΣΙΚΟΠΟΙΗΗ (Mentalization) 

 

Διοργάνωση : ΠΜ ―Φπρνδπλακηθή Φπρνζεξαπεία ζε Ηαηξηθά Πιαίζηα‖ & Ηλζηηηνύην Φπ-

ρηθήο Τγείαο Παηδηώλ θαη Δλειίθσλ (Η.Φ.Τ.Π.Δ.) 

9.30 πκ - 1.30 κκ  

(Οκηιεηέο : Φσηνπνύινπ , .αββόπνπινο) 

——————————————————————————————————————- 
 
3.00 κκ - 4.30 κκ «Φαηλόκελα κεηαβίβαζεο-αληηκεηαβίβαζεο ζηε κεξηθή ςπρηαηξηθή λνζε-

ιεία νξηαθώλ αζζελώλ» 

Γ. Υαηδεζηαπξάθεο 

 

4.45κκ - 6.15 κκ«Φπρνζεξαπεία κε νξηαθό αζζελή. Μεηαβίβαζε - Αληηκεηαβίβαζε. Πα-

ξνπζίαζε πεξίπησζεο» 

Παξνπζίαζε θιηληθνύ πιηθνύ: Μ. Αζπξαδάθε 

ρνιηαζκόο: Υ. Καξακαλσιάθε 

 
 
6ο Διήμερο 

 

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020 

 

4.15κκ - 5.45 κκ : «Αληηκεηαβηβαζηηθέο αληηδξάζεηο κε νξηαθνύο αζζελείο»  

Μ. Σδηληέξε-Κνθθώζε 

 

6.00 κκ - 7.30 κκ : «Γηεξγαζίεο πέλζνπο θαη πξνβιεκαηηθή ηνπ ρξόλνπ ζηελ ςπρνδπλακη-

θή ςπρνζεξαπεία» 

Υ. Καξακαλσιάθε  

 

 

άββατο 11 Ιανουαρίου 2020 
 

9.15 πκ - 10.45 πκ : «Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο ππνζηήξημεο θαη ε ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία ζηελ 

ςπρνδπλακηθή ςπρνζεξαπεία» 

Μ. Σδηληέξε-Κνθθώζε 

 

11.15 - 1.00 κκ : «Φαηλόκελα κεηαβίβαζεο - αληηκεηαβίβαζεο κε ηνλ δύζθνιν νξηαθό α-

ζζελή. Κελό, πεξηνξηζκέλε λνεηηθνπνίεζε 

Υξ. Εεξβήο 

 

2.30κκ - 4.00 κκ : «ρεηηθά κε ην ηέινο ηεο ςπραλαιπηηθήο ςπρνζεξαπείαο»  

Γ. Υαηδεζηαπξάθεο 

 



 

 

4.15 κκ - 5.45 κκ : «Φαηλόκελα κεηαβίβαζεο - αληηκεηαβίβαζεο κε ηνλ δύζθνιν νξηαθό 

αζζελή. Παζνινγηθόο Ναξθηζζηζκόο. Θέκαηα ηερληθήο» 

Γξ. Μαληαδάθεο 

 

7ο Διήμερο 
 
17-18 Ιανουαρίου 
Γηεκεξν εθπαηδεπηηθό εκηλάξην « Φπρνδπλακηθή Φπρνζεξαπεία ζηελ Δθεβεία» 


