
 

 

 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ 

ΙΑΝΟΣ, ΣΤΑΔΙΟΥ 24 ,ΑΘΗΝΑ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  WORKSHOP: ‘Όταν  ο ψυχαναλυτής ονειρεύεται 
στην ατομική , στην ζεύγους και την ομαδική ψυχοθεραπείες, 

Σχεσιακή ψυχαναλυτική  προσέγγιση’. 



 

 

Σταύρος Χαραλαμπίδης, Κώστας Μαθιούδης, Φαίδρα Γραμμένου, Ματίνα 
Καιδατζή, Άννα Βασιλάκη, Σίσσυ Νικολάου, Βασίλης Κυριαζάκης, 

Αλκινόη Λάλα, Μαρία Αποστολοπούλου, Φωτεινή Δούμουρα, Αγγελική 
Τσίκλη, Κέλλυ Κόντου 

 
  

Η κράτηση θέσης γίνεται αποκλειστικά με αποστολή 
ηλεκτρονικού μηνύματος (εμαιλ) στο catinstitutedirec-

tor@gmail.com στο οποίο θα 
 αναφέρονται κατά σειρά το ονοματεπώνυμο, 

επαγγελματική ιδιότητα, κινητό τηλέφωνο, εμαιλ, 
  τουλάχιστον 5  μέρες πριν και με 3 επαναληπτικές 

δηλώσεις συμμετοχής μόνο μέσω ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας.  θα τηρηθεί αυστηρή σειρά 

προτεραιότητας καθώς έχουν κλειστεί ήδη οι 200 από 
τις 280 προσφερόμενες θέσεις 

 
Σε αυτό το workshop θα γίνει επίδειξη ανάλυσης ονείρων που χρησιμοποιήθηκαν στην 
κλινική πράξη. Οι θεατές θα ακούσουν 10 όνειρα και τις αναλύσεις τους , οι οποίες 
αφορούν στο άτομο, το ζεύγος και την ομάδα. Τα όνειρα προέρχονται από θεραπευτές 
οι οποίοι θα μιλήσουν για όνειρα που είδαν υπό τον ρόλο του θεραπευτή . 

Στην Φροϋδική ανάλυση πιστεύεται ότι τα όνειρα αποτελούν την ‘Βασιλική οδό προς 
το ασυνείδητο’. Στην Σχεσιακή Ψυχανάλυση πιστεύουμε επιπλέον ότι το όνειρο 
αποτελεί ασυνείδητη αναφορά στην μεταβιβαστική σχέση με τον αναλυτή, τον 
αναλυτή ζεύγους και τον ομαδικό ψυχοθεραπευτή ή/ και το γκρουπ. Αυτό που 
ακολουθεί την ανάλυση ενός ονείρου το ονομάζουμε συν-κατασκευή του ονείρου 
καθώς συμμετέχουν στην κατανόηση του όλα τα εμπλεκόμενα μέλη ισότιμα. Τελικά 
αποκτάει διυποκειμενική χροιά και ωθεί σε βιωματική εμπειρία  μη επισκεπτόμενη πιο 
πριν. Στην περίπτωση του γκρουπ όταν ένα από τα μέλη βλέπει ένα όνειρο τότε 
θεωρούμε ότι με την βοήθεια ερμηνειών από τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ θα 
καταλήξει να γίνει ένα ‘γκρουπ όνειρο’. 

Η έναρξη θα γίνει με το Ιδρυτικό μέλος ΙΣΟΨ, Κώστα Μαθιούδη , ο οποίος θα 
παρουσιάσει σε δεκάλεπτη ομιλία ένα γενικό θεωρητικό πλαίσιο κατανόησης των 
ονείρων υπό το πρίσμα της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης. Θα ακολουθήσουν 10 όνειρα με 
χρονική διάρκεια 10 λεπτών από τους ομιλητές τους. Κάθε αναφορά θα ακολουθείται 
από 5 λεπτη θεωρητική τεκμηρίωση από τον Διευθυντή ΙΣΟΨ. Θα ολοκληρώσουμε με 
20λεπτη συνομιλία κοινού - Διευθυντή ΙΣΟΨ, και Κώστα Μαθιούδη. 



 

 

Στην πρώτη περίπτωση το Δόκιμο Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Βασίλης Κυριαζάκης, θα 
αναλύσει ένα όνειρο που είδε ο ίδιος σε ομαδική ψυχοθεραπεία με οξέα περιστατικά 
,ως θεραπευτής. «Ήμουν αξιωματικός του στρατού και είχα την ομάδα στρατιωτών 
μου , είμασταν όμως στο ναύσταθμο! Καθόμασταν και συζητούσαμε με ηρεμία, ο 
λοχίας γελούσε ( Οι βαθμοί που αναφέρω ήταν η αίσθησή μου όχι ότι έβλεπα τα 
διακριτικά). Ξαφνικά αλλάζει όλο το σκηνικό και είμαστε σε χαρακώματα που πέφτουν 
παντού βόμβες – εκρήξεις. Σαστισμένος μέσα στο χαράκωμα σκέφτομαι (τελικά 
είμαστε μονάδα πρώτης γραμμής! Μα κανένας δε μου το είπε! Πρέπει να 
οργανωθούμε! Μη φοβάσαι. Που είναι ο λοχίας; ). Πίσω από δυο – τρείς στρατιώτες 
που μόνο ο ένας είχε σχηματισμένο πρόσωπο ήταν ο λοχίας. Ο λοχίας έμοιαζε 
χαρακτηριστικά με.......». 

Στην δεύτερη περίπτωση, το  Ιδρυτικό μέλος ΙΣΟΨ, Φαίδρα Γραμμένου , θα μας 
μιλήσει για το όνειρο της. «Ονειρεύτηκα ότι η θεραπευόμενη μου, μου έστειλε ένα 
μήνυμα ότι ήταν απογοητευμένη μαζί μου και ότι αποφάσισε να τερματίσει την 
θεραπεία της. Στο όνειρο ένιωσα ντροπή και αναρωτιόμουν τι έχω κάνει λάθος. 'Οταν 
ξύπνησα εξακολουθούσα να νιώθω ντροπή και προσπαθούσα να βρω τρόπο να 
κατανοήσω το όνειρο» . Θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησε το όνειρο 
για να διερευνήσει πιο βαθιά τον ενδοψυχικό κόσμο της θεραπευόμενης της,  να θέσει 
ερωτήματα γύρω από την δική της συμβολή στην θεραπεία της και ερωτήματα που 
φώτισαν περισσότερο την μεταβίβαση και την αντιμεταβίβαση.  

Στην τρίτη περίπτωση, το Δόκιμο Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ , Αγγελική Τσίκλη ,θα μας 
μιλήσει για όνειρο της που ομολογείται σε συνεδρία που ασθενής της επίσης ομολογεί 
το όνειρο της. –Φέρνω ένα όνειρο σήμερα Αγγελική… «Περπατούσα με την μητέρα 
μου σε ένα μονοπάτι γεμάτο κληματαριές... στο τέλος του δρόμου συνάντησα τον 
πατέρα μου που μου πρόσφερε ένα πιάτο σταφύλια που μεταμορφώθηκαν σε 
αχλάδια…».  
-Φαίνεται Μαίρη, ότι συν-δημιουργήσαμε δύο όνειρα σήμερα. Φέρνω και εγώ ένα… 
«Ήμασταν στην Θεσσαλονίκη, εγώ συνοδηγός σου πάνω στο μηχανάκι σου… πήγαμε 
στα μέρη που έζησα ως φοιτήτρια, πετάξαμε πάνω από την θάλασσα, καταλήγοντας σε 
ένα φωτεινό σπίτι. Ήταν το δικό σου Μαίρη. Καθίσαμε μαζί, χαζεύοντας τα παιδιά που 
έπαιζαν στην παιδική χαρά…» 
 

Στην τέταρτη περίπτωση το  Ιδρυτικό και Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Ματίνα Καϊδαντζή, 
θα μας παρουσιάσει το όνειρο της ως θεραπεύτρια που ‘έρχεται’ εν μέσω μιας 
πολύχρονης θεραπείας με την Εύη.  Στο όνειρο η θεραπεύτρια βρίσκεται με μια παρέα 
φίλων σε διακοπές. Στην παρέα αυτή συμπεριλαμβάνεται και ένας συνάδελφος, ο 
οποίος ξαφνικά εξαφανίζεται και η θεραπεύτρια αποφασίζει να τον ψάξει στο 
ξενοδοχείο. Το ασανσέρ του ξενοδοχείου είναι μικρό και όταν φτάνει στον όροφο του 
δωματίου, ο διάδρομος θυμίζει διάδρομο δημόσιου νοσοκομείου. Έξω από την πόρτα 
του δωματίου βρίσκεται ένα ράντζο και πάνω σε αυτό κοιμάται η Εύη. Η θεραπεύτρια 
νιώθει άβολα με αυτή την εικόνα, παρόλα αυτά χαιρετάει την Εύη, την ρωτάει τί κάνει 
εκεί αλλά δεν παίρνει απάντηση. Ανησυχεί για την Εύη και την ζωή που κάνει αλλά 
αποφασίζει να μην πει τίποτα. Μπαίνοντας στο δωμάτιο ανακαλύπτει ότι ο συνάδελφος 



 

 

έχει αλλάξει την διακόσμηση και ότι ο ίδιος έχει βαφτεί με κραγιόν και σκιές. Η 
θεραπεύτρια αναστατώνεται με τις αλλαγές. Αποφασίζει να μην συνεχίσει την βόλτα 
της και ξαπλώνει σε ένα ράντζο παρόμοιο με της Εύης.  
 

Στην πέμπτη περίπτωση , το Ιδρυτικό μέλος ΙΣΟΨ, Άννα Βασιλάκη, θα μιλήσει για 
όνειρο που είδε. «Βρίσκομαι σε καράβι. Περπατάω στους διαδρόμους του πλοίου και 
γνωρίζω ότι η κόρη μου έχει χαθεί. Πηγαίνω στο νοσοκομείο του πλοίου. Εκεί 
νοσηλεύεται ένας άντρας , 45 ετών. Τον βλέπω από την πόρτα και συνειδητοποιώ ότι 
η κόρη μου έχει δολοφονηθεί από αυτό τον άνδρα. Αναλογίζομαι τι να κάνω και αν ο 
άνδρας νοσηλεύεται επειδή είναι ψυχικά ή σωματικά άρρωστος. Σκέφτομαι να τον 
«καλοπιάσω» να μου πει που έχει το παιδί μου ή να πάω επιθετικά προς αυτόν.  
Πηγαίνω με ένα μικρό μαχαίρι, με κοιτά και μου πετά ένα άλλο, μεγάλο μαχαίρι να με 
σκοτώσει».  
Στην έκτη περίπτωση  Το Δόκιμο τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, Μαρία Αποστολοπούλου, θα 
αναλύσει ένα όνειρο το οποίο είδε δύο φορές σε διάστημα δύο εβδομάδων. 
Πρωταγωνίστριες του ονείρου είναι μία θεραπευόμενη της, την οποία έβλεπε στα 
πλαίσια της πρακτικής της άσκησης στο ΙΣΟΨ, και η ίδια.  Το περιεχόμενο του ονείρου 
αφορά την ερωτική συνεύρεση των δύο γυναικών και την αίσθηση της θεραπεύτριας 
ότι δεν καταφέρνει να ικανοποιήσει ερωτικά επαρκώς τη θεραπευόμενη της. 
Ακολούθησε διακοπή της θεραπείας για τρεις μήνες.  
 
Στην έβδομη περίπτωση το Δόκιμο Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ , Αλκινόη Λάλα, θα 
μιλήσει για όνειρο που είδε ως ομαδική ψυχοθεραπεύτρια . «Στο όνειρο βρισκόμαστε 
σε συνάντηση για τη προετοιμασία της ομιλίας μας σε συνέδριο, με τη συν 
θεραπεύτρια, μια συνάδερφό μας, μια παιδική μου φίλη και τον επόπτη μας. Πρώτη 
μίλησε συνάδερφος και στη συνέχεια η συν θεραπεύτρια μου, η οποία μιλούσε με 
στόμφο αλλά δεν έβγαινε νόημα. Ξαφνικά είπε ότι μιλάει για την συνάδερφο που 
αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι καλά και όχι για το συνέδριο, την αγκάλιασε ενώ εκείνη 
έκλαιγε. Όταν ήρθε η σειρά μου να μιλήσω με προσπέρασαν» . 
Αίσθηση ότι δεν έχω χρόνο και σαν να προσπαθούν να με αποπροσανατολίσουν. Στην 
ομάδα είχαμε είσοδο νέου μέλους που τρόμαξε με την υπερβολική αγάπη στην ομάδα. 
 
Στην όγδοη περίπτωση το Δόκιμο Ιδρυτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Κέλλυ Κόντου, θα 
παρουσιάσει ένα όνειρο που  είδε μετά από μια συνεδρία όπου αισθάνθηκε ότι τα μέλη 
του γκρουπ την είχαν αποκλείσει ως ομαδική θεραπεύτρια και δεν μπορούσε να 
μιλήσει. 
«Ήταν μια μεγάλη αίθουσα χωρίς παράθυρα, σκοτεινή και το μοναδικό φως έμπαινε 
από μια μικρή λάμπα. Κάποιοι ήταν σε μια διπλανή αίθουσα ,τους άκουγα που 
ψιθύριζαν αλλά δεν μπορούσα να τους δω. Εγώ ήμουν πεσμένη κάτω στο έδαφος, 
μπρούμυτα, με το πρόσωπο γυρισμένο προς τα κάτω και όρθια πάνω από μένα ήταν 
ένα από τα μέλη. Ήρθε προς το μέρος μου, βεβαιώθηκε ότι ήμουν ακίνητη και μετά 
πήγε και έκλεισε τη λάμπα. Πήγα να διαμαρτυρηθώ αλλά μου φώναξε και έτσι έμεινα 
σιωπηλή. Λίγο μετά έφυγε και έκλεισε την πόρτα πίσω της. Ήμουν πολύ τρομαγμένη 
για να αντιδράσω». 
 



 

 

Στην ένατη  περίπτωση το Δόκιμο Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Φωτεινή Δούμουρα , θα 
παρουσιάσει ένα όνειρο ως ομαδική θεραπεύτρια. «Η ομάδα απαρτίζεται από δύο συν 
θεραπεύτριες. Οι συνεδρίες πριν από το όνειρο αφορούν σκέψεις και ανησυχίες των 
μελών για θέματα που δεν έχουν ομολογηθεί. Τα μέλη επίσης αυτή την περίοδο ,πριν 
και μετά την έναρξη της ομάδας, κάνουν πηγαδάκια έξω από το ΙΣΟΨ. Το όνειρο 
έρχεται την άλλη μέρα από τη διεξαγωγή της ομάδας. Βρίσκομαι σε ένα μεγάλο χώρο 
,όπου θα γίνει η ομαδική της Πέμπτης. Μοιάζει να είμαι στο ΙΣΟΨ ενώ θα κάνω την 
ομάδα χωρίς τη συν θεραπεύτρια μου. Είναι τόσος ο κόσμος, που αρχίζω να σκέφτομαι 
ότι έχουν έρθει για να διαλύσουν την ομάδα. Ανησυχώ πολύ. Κάποιοι από αυτούς με 
γνωρίζουν από παλιά και θέλουν εσκεμμένα να με βλάψουν επαγγελματικά. Κάπου 
βλέπω το Σταύρο να μου λέει ότι μερικοί από αυτούς έχουν ξαναδημιουργήσει 
πρόβλημα οδηγώντας τον στη διαγραφή τους. Ξυπνώ με ταραχή που με συνοδεύει και 
τις επόμενες μέρες. Η σκέψη να πω σε κάποιον το όνειρό μου με τρομοκρατεί. Τι είναι 
πραγματικό και τι ονειρικό είναι σε σύγχυση στο μυαλό μου. Στην ομολογία του 
ονείρου στη συν θεραπεύτριά μου το αφηγούμαι ψιθυριστά και με τρόμο. Τι έχει 
συμβεί μένει να το δούμε στην ανάλυση…». 
 
Στην δέκατη περίπτωση το Δόκιμο Ιδρυτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Σίσσυ Νικολάου , θα μα 
ς μιλήσει για το όνειρο της ως οικογενειακή  θεραπεύτρια. «Περιμένω την Κ να έρθει 
σε μια συνέδρια με τους γονείς της. Το  γραφείο μου βρίσκεται στο πατρικό μου σπίτι 
και εγώ συμμαζεύω πριν έρθουν το  παιδικό μου δωμάτιο. Ταυτοχρόνως, έχω αγωνία 
μήπως η μητέρα μου διακόψει τη συνεδρία μας. 
Η συνάντηση τελικά λαμβάνει χώρα με τη θεραπευόμενη μου, τη μητέρα της και τη 
γιαγιά της, οι οποίες μου ζητούν να τις ενημερώσω για την πορεία της. Η θεραπευόμενη 
μου μου ζητάει να της συνταγογραφήσω τη δυνατότητα να μην κάνει δουλειές στο 
ποτό των γονιών της» . 
 

 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 

• Ο Χαραλαμπίδης Σταύρος , είναι εκλεγμένο Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών 
της Διεθνούς Ένωσης για την Σχεσιακή Ψυχανάλυση και Ψυχοθεραπεία,  
Διευθυντής Ι.Σ.Ο.Ψ.,, μοναδικός Ευρωπαίος Πιστοποιημένος Ομαδικός 
Ψυχοθεραπευτής/ Επόπτης για την Ομαδική Ψυχοθεραπεία από το Yalom 
Institute Usa , Διδακτικό Μέλος του Yalom Institute Usa & Διδακτικός 
Ψυχαναλυτής του Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, Usa  
, Πιστοποιημένος Ψυχαναλυτής (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic 
Studies, Florida, Usa,) Πιστοποιημένος Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής από το 
International Board for Certification of Group Psychotherapies, Κλινικός 
Επόπτης (Derby Univ.,Uk), Διδακτικός και Εποπτικός Ψυχαναλυτής στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή 
Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ομαδική 
Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος στο 
ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος με Μεταπτυχιακή Ειδίκευση (MSc) στην Συμβουλευτική 
(Hull Univ., Uk), Υπεύθυνος και Διδάσκων στο Διατμηματικό (με ΨΝΑ 



 

 

Δρομοκαΐτειο ) εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη 
της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της 
Ομάδος , και στο Διατμηματικό (με ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο) εκπαιδευτικό  
πρόγραμμα  Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης , 
Μέλος του International Association for Relational Psychoanalysis and 
Psychotherapy, Κλινικό Μέλος της Αμερικανικής Ένωσης Ομαδικών 
Ψυχοθεραπευτών. Υπό εξειδίκευση στην Διαπροσωπική Ψυχανάλυση με το 
William Allanson White Institute, Usa.  

• H Φαίδρα Γραμμένου, είναι Ιδρυτικό Μέλος του ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος με 
Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Συμβουλευτική Ψυχολογία (MSc, PGdip, 
London Metropolitan University, Uk), Δίγλωσση δυνατότητα 
Αγγλικών/Ελληνικών, Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση  στην Γνωσιακή Αναλυτική 
και Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία  από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής 
Ψυχοθεραπείας , Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην 
Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση ΙΣΟΨ, μέλος της Διεθνούς Ένωσης 
Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (IARPP), ενώ βρίσκεται σε 
ψυχαναλυτική εκπαίδευση υπό το Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Stud-
ies. 

• Ο Μαθιούδης Κώστας, είναι Ιδρυτικό και Τακτικό Μέλος του ΙΣΟΨ,  
Διδάσκων και Επόπτης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην 
Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση και Διδάσκων στο Πρόγραμμα 
Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατα Irvin Yalom και τα Σχεσιακά 
Δυναμικά της Ομάδος στο ΙΣΟΨ , Πιστοποιημένος Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής,  
(Yalom Institute, USA), Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση  στην Γνωσιακή 
Αναλυτική και Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία  από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & 
Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, Κλινικός Επόπτης (Derby Univ.,Uk), Ψυχολόγος με 
Ειδίκευση στην Ψυχανάλυση(MSc), μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής 
Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (IARPP), επιστημονικά υπεύθυνος στην 
ΜΚΟ «Κλίμακα». 

• Η Ματίνα Καϊδαντζή, είναι Ιδρυτικό και Τακτικό Μέλος του ΙΣΟΨ, 
Ψυχολόγος (ΕΚΠΑ) με Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στο Γνωσιακό Αναλυτικό 
μοντέλο Ψυχοθεραπείας και στη Σχεσιακή Ψυχανάλυση από το Ινστιτούτο 
Σχεσιακής & Οµαδικής Ψυχοθεραπείας, διδάσκουσα στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα ειδίκευσης στη Σχεσιακή και Ομαδική Ψυχοθεραπεία στο 
Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (ΙΣΟΨ), Μέλος Διεθνούς 
Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (IARPP), ενώ βρίσκεται 
σε ψυχαναλυτική εκπαίδευση υπό το Tampa Bay Institute for Psychoanalytic 
Studies. Διδάσκουσα στο Διατμηματικό (με ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο) εκπαιδευτικό  
πρόγραμμα  Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης 

• H Άννα Βασιλάκη, είναι Ιδρυτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος (Westminster Uni-
versity), με Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Ψυχολογία Υγείας (City Univer-
sity, London) και Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Επικοινωνία (Westminster 
University, London). Απόφοιτος της Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης Θεραπείας 



 

 

Οικογένειας από το Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο. Μέλος της Διεθνούς 
Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (IARPP) και υπό 
πιστοποίηση ομαδική θεραπεύτρια από το Yalom Institute, USA. 

• Η Μαρία Αποστολοπούλου , είναι Δόκιμο Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, απόφοιτος 
του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
με κατεύθυνση στην Εξελικτική και Σχολική Ψυχολογία. Εκπόνησε την 
πρακτική της άσκηση στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων της Μ.Κ.Ο. «ΑΡΣΙΣ». 
Εργάσθηκε εθελοντικά στην Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και στη συνέχεια ολοκλήρωσε εκεί Δίπλωμα 
Κλινικής Εκπαίδευσης. Συνέχισε με Μεταπτυχιακές σπουδές  στο Leiden Uni-
versity της Ολλανδίας, όπου επέλεξε τους τομείς της Κλινικής Ψυχολογίας και 
της Ψυχολογίας της Υγείας. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, εργάστηκε με 
πεντάμηνο πρόγραμμα στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αρχαίας 
Ολυμπίας και στη συνέχεια ως ψυχολόγος υγείας, για σχεδόν τέσσερα χρόνια, 
σε Ιατρική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της Αθήνας. Παράλληλα, 
ξεκίνησε τη φοίτηση της στο Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής 
Ψυχοθεραπείας όπου και ολοκλήρωσε τον Ιανουάριο του 2019 το 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το 
Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο και τη Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία. Τα τελευταία 
δυόμιση χρόνια ασκεί το ψυχοθεραπευτικό της έργο ως εξωτερική συνεργάτιδα 
σε ιδιωτικά κέντρα ψυχικής υγείας της Αττικής και από τον Ιανουάριο του 2019 
εργάζεται παράλληλα ως Αναπληρώτρια Ψυχολόγος στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης για τη Σχεσιακή Ψυχανάλυση 
και Ψυχοθεραπεία. Τέλος, συμμετέχει σε ημερίδες και συνέδρια, καθώς και 
αρθρογραφεί για θέματα ψυχολογίας σε ηλεκτρονικά και έντυπα περιοδικά.  

• Η Κέλλυ Κόντου είναι Δόκιμο Ιδρυτικό Μέλος ΙΣΟΨ,  Ψυχολόγος 
(Πανεπιστήμιο Αθηνών), με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ψυχική Υγεία (MSc 
Mental Health, King's College London) και εκπαιδευμένη στην Ομαδική 
Ανάλυση και Οικογενειακή θεραπεία και θεραπεία Ζεύγους από την Ελληνική 
Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής ψυχοθεραπείας. Μέλος της 
Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας και υπό 
πιστοποίηση ομαδική θεραπεύτρια από το Yalom Institute USA. Διδάσκουσα 
και επόπτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή 
Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση ΙΣΟΨ και διδάσκουσα στο Πρόγραμμα 
Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά 
Δυναμικά της Ομάδος στο ΙΣΟΨ. 

 
• Η Αλκινόη Λάλα είναι Δόκιμο Τακτικό μέλος του Ινστιτούτου Σχεσιακής και 

Ομαδικής Ψυχοθεραπείας. Ψυχολόγος  (ΑΠΘ) με μεταπτυχιακή εκπαίδευση 
(MSc) στην Ψυχολογία της Υγείας (City, University of London). Απόφοιτος 
του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΙΣΟΨ στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία, 
και υπό εκπαίδευση στην ομαδική θεραπεία του διεθνούς μοντέλου του Irvin 



 

 

Yalom. Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και 
Ψυχοθεραπείας (IARPP) 

• Η Φωτεινή Δούμουρα είναι Δόκιμο Τακτικό μέλος του Ινστιτούτου Σχεσιακής 
και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας. Απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Γνωσιακή 
Αναλυτική και Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία(ΙΣΟΨ).Υπό εκπαίδευση στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία του 
Διεθνούς Μοντέλου IRVIN YALOM. Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής 
Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας(IARPP).Ψυχολόγος στην Κοινωνική 
Υπηρεσία Δήμου Χαϊδαρίου-Υπεύθυνη Επιστημονικού Συντονισμού του 
Συμβουλευτικού Σταθμού. 

• H Σίσσυ Νικολάου, είναι Δόκιμο Ιδρυτικό Μέλος ΙΣΟΨ είναι Απόφοιτος της 
Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης Θεραπείας Οικογένειας από το Ανοικτό 
Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο. Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής 
Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (IARPP) και υπό πιστοποίηση ομαδική 
θεραπεύτρια από το Yalom Institute, USA. Διδάσκουσα και επόπτρια στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή 
Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση ΙΣΟΨ και διδάσκουσα στο Πρόγραμμα 
Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά 
Δυναμικά της Ομάδος στο ΙΣΟΨ, ενώ βρίσκεται σε ψυχαναλυτική εκπαίδευση 
υπό το Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies. 

 
• Ο Βασίλης Κυριαζάκης είναι Δόκιμο Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ  ,Ψυχίατρος στο 

Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο , Απόφοιτος πρώην Ινστιτούτου Γνωσιακής Αναλυτικής 
Ψυχοθεραπείας , Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το 
Γνωσιακό Αναλυτικό Μοντέλο και τον Διαλεκτικό Εαυτό , Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Κλινική Εποπτεία (Ι.Γ.Α.Ψ.), Διδάσκων στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το 
Γνωσιακό Αναλυτικό Μοντέλο και την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία , Υπεύθυνος 
και Διδάσκων στο Διατμηματικό (με ΨΝΑ) εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  
Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας κατά Irvin 
Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος , τετραετή εποπτεία με τον 
Διευθυντή του Ι.Σ.Ο.Ψ. για θέματα ομαδικής και ατομικής ψυχοθεραπείας , 
Μέλος του Παγκόσμιου Ιστού Διαλογικού Εαυτού (D.S.N.) , Μέλος του Inter-
national Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy . 
 

• Η Αγγελική Τσικλή, είναι Δόκιμο Ιδρυτικό Μέλος ΙΣΟΨ ,Ψυχολόγος με 
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση  στην Γνωσιακή Αναλυτική και Σχεσιακή 
Ψυχοθεραπεία  από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, 
Ειδικευόμενη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης και Θεωρητικής 
Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά 
Δυναμικά της Ομάδος από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, 



 

 

Μέλος του International Association for Relational Psychoanalysis and Psychother-
apy, Διδάσκουσα στο Διατμηματικό (με ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο) εκπαιδευτικό  
πρόγραμμα  Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης, ενώ 
βρίσκεται σε ψυχαναλυτική εκπαίδευση υπό το Tampa Bay Institute for Psychoana-
lytic Studies. 

 
 

 

 

 

 

 


