
 

 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ 

 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ  WORKSHOP: ‘Οι δήμιοι του φθόνου, Σχεσιακή 

Ψυχαναλυτική οπτική φθονερού αντικειμένου στο Γκρουπ και την 
Δυάδα’. 
 

Σταύρος Χαραλαμπίδης, Κώστας Μαθιούδης, Σεβαστή Γκιόκα, Ματίνα 

Καιδατζή, Ασημίνα Χιώνη, Αλκινόη Λάλα, Μαρία Αποστολοπούλου, 

Φωτεινή Δούμουρα, Αγγελική Τσίκλη, Μαριάνθη Μιχαλακοπούλου, 

Ευριπίδης Γαβράς, Μαριλού Κούντρια 

 

Η κράτηση θέσης γίνεται αποκλειστικά με αποστολή 

ηλεκτρονικού μηνύματος (εμαιλ) στο 

catinstitutedirector@gmail.com στο οποίο θα 

 αναφέρονται κατά σειρά  στο θέμα Ιανός- φθόνος, 

στο περιεχόμενο 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 βιωματικό σεμινάριο 10 Ψυχαναλυτικοί Ψυχοθεραπευτές και Ψυχαναλυτές 

θα παρουσιάσουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν  επιτυχημένα ή μη ως ‘φθονερά 

αντικείμενα’ των ασθενών τους.  

Η Μέλανι Κλαιν στο μνημειώδες έργο της ‘Φθόνος και Ευγνωμοσύνη’ περιγράφει τον 

φθόνο του βρέφους για το φαντασιακό περιεχόμενο του μαστού της μητέρας. 

Υποτίθεται ότι η μητέρα ενέχει γάλα που δεν το παρέχει κρατώντας το για τον εαυτό 

της. Το βρέφος ταυτόχρονα επιθυμεί να κατέχει και να καταστρέψει τον μαστό. 

Οι σύγχρονοι μετα-κλαινικοί Διαπροσωπικοί και Σχεσιακοί ψυχαναλυτές δεχόμαστε 

ότι ενώ ο φθόνος είναι βασικό συστατικό των πρωτογενών δια δράσεων βρέφους με 

τους σημαντικούς άλλους , είναι παράγωγο συν δημιουργίας , δηλαδη ο σημαντικός 

άλλος δύναται να συνεισφέρει στην αναπαράσταση του ως φθονερό αντικείμενο αλλά 

και υποκείμενο. Όπως ο αναλυόμενος μπορεί να φθονήσει τον αναλυτή μπορεί και ο 

αναλυτής να φθονήσει τον αναλυόμενο. Αυτές οι συν δημιουργούμενες φθονερές 

εκπραξίες εμπεριέχουν φαντασιακά αλλά και πραγματικά στοιχεία της 

προσωπικότητας του αναλυτή. Οι θεραπευτές μας υπό το βάρος ομολογημένου ή όχι 

φθόνου κατάφεραν να επιβιώσουν ή ‘έπεσαν’ από την καρέκλα τους ? Ελάτε να το 

εξερευνήσουμε μαζί χωρίς φθόνο! 

mailto:catinstitutedirector@gmail.com


Η έναρξη θα γίνει με το Ιδρυτικό και Τακτικό  μέλος ΙΣΟΨ, Κώστα Μαθιούδη , ο 

οποίος θα παρουσιάσει σε δεκάλεπτη ομιλία ένα γενικό θεωρητικό πλαίσιο 

κατανόησης του φθόνου υπό το πρίσμα της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης. Θα 

ακολουθήσουν 10 μελέτες περίπτωσης 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, Φωτεινή Δούμουρα , θα   

αναφερθεί σε συνεδρίες  που αφορούν ομαδική ψυχοθεραπεία, κατά το δεύτερο χρόνο, 

στα πλαίσια εκπαίδευσης  της  με συν θεραπεύτρια  την κ.Λάλα. Πρόκειται  για το 

χρονικό διάστημα που η συν θεραπεύτρια της  επιστρέφει στην ομάδα μετά από μικρή 

διακοπή λόγω λοχείας.  

Την κυριεύουν δύσκολα αντιμεταβιβαστικά συναισθήματα , αγωνίας και φόβου, 

σχετικά με το πώς θα αξιολογήσει η συν θεραπεύτρια της, τη δουλειά που έχει κάνει 

στην ομάδα εν τη απουσία της. Στην πρώτη κοινή τους συνεδρία φτάνει με μικρή 

καθυστέρηση ενώ παρατηρεί  ότι  πονάει αριστερά  στον αυχένα της. Υπάρχουν τρεις 

άδειες καρέκλες. Εντούτοις  στέκεται στη μέση του κύκλου αδυνατώντας να βρει τη 

θέση της. Μέλος που βρίσκεται και σε ατομική συνεδρία μαζί της φέρνει όνειρο ότι 

κάνει συνεδρία με τη συν θεραπεύτρια  της ενώ είναι βεβαία ότι έχει  ανακοινώσει ότι 

θα λείπει από τη σημερινή ομαδική. Άλλα μέλη βιώνουν τα καθρεφτίσματα της 

επικριτικά και επίμονα,  αποκλείοντας την  από τη συσχέτιση μαζί τους .Έχει έντονη 

ταχυκαρδία καθώς της καταλογίζουν ανεπάρκεια ενώ στις προσπάθειες της συν 

θεραπεύτριας της να εμπεριέξει το γκρουπ ως όλον νιώθει ότι από κάτι απειλείται και 

αλλάζει τη θεματική ατζέντα. Στον εσωτερικό της διάλογο κατανοεί ότι υπάρχει χώρος 

για τη συν θεραπεύτρια της , την ‘κρατάει’ ζωντανή ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί 

να  αποποιηθεί την παντοδυναμία του ρόλου  που τα μέλη επιχειρούν να της χρεώσουν. 

Τελικά η θεραπευτική δυάδα θα μείνει όρθια στην καρέκλα της ή θα εκθρονιστεί 

εμποτισμένη από το συν-δημιουργούμενο φθόνο που  θεραπευτές και θεραπευόμενοι 

προσποιούνται ότι δεν υπάρχει….Θα το δούμε στον Ιανό … 

 

Στην δεύτερη   περίπτωση το Δόκιμο Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Αγγελική Τσίκλη, θα 

μας  μιλήσει για τον Χρήστο, ο οποίος  αργοπορημένος όπως πάντα, φτάνει για την 

δεύτερη εβδομαδιαία του συνεδρία. Χτυπάει δυνατά την πόρτα της εισόδου, χαμηλώνει 

την μουσική στον χώρο αναμονής και πηγαίνει τουαλέτα χτυπώντας και πάλι τις 

πόρτες. Αναρωτιέμαι εσωτερικά τι έχει συμβεί. Μα φυσικά! Την προηγούμενη μέρα 

είχα στείλει μήνυμα ενημέρωσης για επερχόμενη αύξηση στην ομαδική θεραπεία. 

Ανοίγω την πόρτα να τον υποδεχτώ και βλέπω το ηχοσύστημα να χρησιμοποιείται ως 

τραπεζάκι για τον καφέ του. Δίχως να προσποιηθώ ή να κρύψω τα αντιμεταβιβαστικά 

μου συναισθήματα παραβίασης σχολιάζω: «Αναρωτιέμαι τι θέλεις να μου πεις σήμερα. 

Ας προσπαθήσουμε να βάλουμε λόγια σε αυτά που μόλις συνέβησαν.» Ο Χρήστος 

εμφανώς εκνευρισμένος αλλά ταυτόχρονα ανακουφισμένος με την διαθεσιμότητά μου, 

απαντάει, : «Μια χαρά είσαι εσύ. Κάθεσαι στην άνετη πολυθρόνα σου και γεμίζεις τις 

τσέπες σου με τα ωραία μας λεφτάκια. Έτσι είναι οι καπιτάλες, εκμεταλλεύονται τους 

άλλους για να πλουτίζουν. Θα πας διακοπούλες, αγοράζεις τα ακριβά σου ρούχα, 

κάνεις αυξησούλες…μια χαρά είσαι. Και είσαι μόνο 34 ε; Μην ανησυχείς σε δέκα 

χρόνια που θα χρεώνεις τα τριπλάσια θα αποκτήσεις και βίλα.»  

 



Οι φθονερές αναπαραστάσεις του Χρήστου έμοιαζαν ασταμάτητες εκείνη την ημέρα. 

Θέλοντας να ενθαρρύνω την διεργασία της δι-υποκειμενικής μας συνάντησης 

σχολιάζω : «Επιτέλους Χρήστο! Ήρθε η ώρα να σχετιστούμε ως ενήλικες μετά από 3 

χρόνια σκληρής δουλειάς!» 

 

Στην τρίτη περίπτωση η ειδικευόμενη Ισοψ , Σεβαστή Γκιόκα θα μας μιλήσει για 

την Μαργαρίτα . Βρισκόμαστε στο δεύτερο εξάμηνο της θεραπευτικής διαδικασίας, εν 

μέσω αλλεπάλληλων εκπραξιών και από τις δυο μας.  

Εν αναμονή της Μαργαρίτας, για μία διπλή συνεδρία αναπλήρωσης, είμαι κυριευμένη 

από αγωνία, ανυπομονησία, και φόβο. Θυμάμαι τον εαυτό μου στο ίδιο αυτό δωμάτιο 

κάποιες ημέρες πριν περιμένοντάς την, με εκείνη να μην έρχεται ποτέ. Η ιστορία έχει 

επαναληφθεί στο παρελθόν με τις δυο μας σε αντίστροφες θέσεις.  Δύο οδυνηρές 

φαντασιώσεις τιμωρίας και εκδίκησης κυριαρχούν: η Μαργαρίτα να εισβάλλει στο 

θεραπευτικό δωμάτιο μαινόμενη ή να μην έρχεται ποτέ. Έχοντας την ανάγκη να 

«σωθώ» από το φθόνο και το μίσος, επιστρατεύω αμυνόμενη το ρόλο του τηρητή του 

πλαισίου. Προσπαθώντας να διατηρήσω την αυτοκυριαρχία μου,  έχω ήδη συμβάλλει 

στη συνδημιουργία ενός άρρητου φθόνου, ως αυτή που κατέχω, ορίζω, και παραμένω 

συγκινησιακά ακλόνητη στα μάτια της θεραπευόμενης. Καλούμαι να αντέξω την 

κακότητα που μου αποδίδεται από εκείνη και που η ίδια αναγνωρίζω στον εαυτό μου.  

 

Στην τέταρτη περίπτωση, το ιδρυτικό μέλος ΙΣΟΨ, Ευριπίδης Γαβράς, θα συζητήσει 

το φθόνο του θεραπευτή σε ατομική θεραπεία με άντρα 40 ετών. Ο ασθενής είχε 

ξεκινήσει προ ενός χρόνου θεραπεία για να κατανοήσει την αποξένωσή του στις 

διαπροσωπικές του σχέσεις. Εντούτοις ο Νίκος παρουσιαζόταν στη θεραπεία  του για 

καιρό σαν να μην υπήρχε κάτι σημαντικό να τον προβληματίζει. Μίλαγε υποτιμητικά 

για τους ανθρώπους που τον είχαν απορρίψει, είτε φιλικά, είτε ερωτικά. Βρισκόταν 

λόγω της οικογένειας του σε μια ιδιαίτερα εύπορη οικονομική κατάσταση, και συχνά, 

παρά την άρνησή μου, προσφερόταν να μην λάβει τα ρέστα που του όφειλα από το 

σχετικά υψηλό οικονομικό αντίτιμο της συνεδρίας. Ήταν εμφανισιακά ιδιαίτερα 

ευπαρουσίαστος και άλλαζε ερωτικές συντρόφους σε μηνιαία βάση, συνήθως 

απομακρυνόμενος ο ίδιος. Σταδιακά τον πρώτο χρόνο ο θυμός μου, η ζήλεια μου και ο 

φθόνος μου αυξανόταν. Έμοιαζε σαν να μην έχει ανάγκη τίποτα και κανέναν, σαν να 

μη βίωνε κανένα πένθος, καμία απώλεια, καμία στέρηση.  Ένιωθα άχρηστος, 

ασήμαντος, ανήμπορος, η αντιμεταβίβαση μου θα ήταν για μια ακόμα φορά το 

σημαντικότερο εργαλείο. 

 

Στην πέμπτη περίπτωση η Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας Ασημίνα Χιώνη , Θα αναφερθεί 

σε θεραπεία ζεύγους. Είναι ένα ζευγάρι άντρας 42 ετών κ γυναίκα 45 ετών, με 3 

κορίτσια ηλικίας 10, 7 κ 4 ετών. Προσήλθαν σε θεραπεία μετά από αίτημα της συζύγου 

γιατί υπάρχουν έντονες συγκρούσεις στο ζευγάρι. Ξεκινά η θεραπεία με εμφανή την 

άρνηση του συζύγου για θεραπεία, μιας κ δεν θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα, έχουν 

πολλά χρήματα άρα κανένα πρόβλημα. Η σύζυγος από την άλλη δεν εργάζεται κ 

ασχολείται μόνο με το σπίτι και τα παιδιά, νιώθει εγκλωβισμένη και δυστυχισμένη 

όπως αναφέρει σε ‘ένα χρυσό κλουβί’ . Η υποτίμηση του Κώστα στο πρόσωπο της 

Παναγιώτας είναι εμφανής από την αρχή, χρησιμοποιεί την ειρωνεία και το καυστικό 

χιούμορ για να επικοινωνεί μαζί της. Εκείνη από την άλλη ψάχνει μόνιμα υπερασπιστές 

και διασώστες. Οι συνεδρίες εξελίσσονται με μεγάλη δυσκολία του Κώστα να είναι 

δεσμευμένος στη θεραπεία τους. Τις περισσότερες φορές ερχόταν καθυστερημένος 

στις συνεδρίες μας με καφέ , γιατί δούλευε όλη μέρα και ήταν κουρασμένος, κάποιες 

άλλες έστελνε μήνυμα  στην Παναγιώτα ότι δεν προλαβαίνει,  ενώ ήδη βρισκόμασταν 



μέσα στην συνέδρια. Η Παναγιώτα έκλαιγε φώναζε σαν ένα παιδί που προσπαθεί να 

προσελκύσει την προσοχή του γονιού, μάταια όμως και τότε ερχόταν ο θυμός ως 

τσουνάμι καλώντας εμένα να τον βάλω σε τάξη. Άρχισα να νιώθω έντονο θυμό 

ματαίωση και φθόνο. Έπιασα τον εαυτό μου να ειρωνεύομαι τον Κώστα και να ψάχνω 

να βρω το τρωτό του σημείο. Αντιλαμβανόμενη  τα αντί μεταβιβαστικά μου στοιχεία 

απέναντι στον Κώστα και την ανάγκη μου για προστασία δίπλα στην Παναγιώτα 

ξεκίνησε η πραγματική θεραπεία και των τριών μας. Η θεραπευτική τριάδα συν 

δημιουργώντας το φθόνο θα ταξιδέψει σε δρόμους θεραπευτικούς και για τους τρεις 

μας, ο τρόπος θα ξετυλιχθεί στον Ιανό... 

 

Στην έκτη περίπτωση το Δόκιμο Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Αλκινόη Λάλα, Θα 

αναφερθεί στο φθόνο σε ομαδικό πλαίσιο που αναγνωρίστηκε κατά το δεύτερο χρόνο 

ομαδικής, στα πλαίσια της εκπαίδευσής της στη Ομαδική Ψυχοθεραπεία, με 

συνθεραπεύτρια την κ. Δούμουρα. Συγκεκριμένα θα αναλυθεί ένα ντόμινο 

αντιδράσεων που ακολούθησε την ανακοίνωση των δύο συν θεραπευτριών για το 

καινούριο επαγγελματικό ξεκίνημα, την λειτουργία κοινού ιδιωτικού γραφείου. Τα 

μέλη φαίνεται να διαπραγματεύονται τη θέση τους στη νέα κατάσταση και βρίσκουν 

τελικά χώρο να μιλήσουν για τα δύσκολα μεταβιβαστικά τους συναισθήματα. Ξεκινάει 

ένα συνεχές εκδραματίσεων με σκοπό να επιτεθούν τόσο στη σχέση των δύο 

θεραπευτριών μεταξύ τους, όσο και στη σχέση τους με τον διευθυντή του ΙΣΟΨ, 

Σταύρο Χαραλαμπίδη, ως συμβολικό πατέρα. Η θεραπευτική δυάδα αναγνωρίζει τον 

φθόνο και μέσα από εποπτεία, προσωπική δουλειά και ‘αρκετά καλή΄ σχέση και με τον 

επόπτη, προσπαθεί να σταθεί στο θεραπευτικό δωμάτιο και να κρατήσει σταθερό το 

θεραπευτικό πλαίσιο. 

 

Στην έβδομη περίπτωση η Ματίνα Καϊδαντζή, Ιδρυτικό & Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ θα 

παρουσιάσει την Ιωάννα, μια γυναίκα 30 ετών, μητέρα δύο παιδιών, για το  μεγάλωμα 

των οποίων εγκατέλειψε τη δουλειά της.  Ήρθε σε θεραπεία με κρίσεις πανικού και 

έντονες ιδεοληψίες για το αν είναι ικανή να σκοτώσει τα παιδιά της. Από την πρώτη 

επαφή η Ιωάννα επικεντρώθηκε στο αν η θεραπεύτρια είναι, αν θέλει και αν μπορεί να 

γίνει μητέρα, κάτι που εκφραζόταν, όχι μόνο λεκτικά αλλά και με έντονο σωματικό 

τρόπο. Στη διάρκεια των συνεδριών άγγιζε και επιδείκνυε το φουσκωμένο και 

«πεσμένο», όπως έλεγε στήθος της από την τελευταία της εγκυμοσύνη, και πολύ συχνά 

σήκωνε ασυναίσθητα την φούστα της σαν μια ένδειξη θηλυκότητας 

και  παλιμπαιδισμού ταυτόχρονα. Με διάφορους τρόπους μέσα στη συνεδρία φρόντιζε 

να υπενθυμίζει στη θεραπεύτρια, ότι παρόλο που ήταν μια «επιτυχημένη θεραπεύτρια», 

παρέμενε ανύπαντρη και άτεκνη,  σε αντίθεση με την ίδια που μπορούσε να είναι 

θηλυκό, μάνα και παιδί ταυτόχρονα. Η Ιωάννα φθονούσε την οικονομική ανεξαρτησία 

της θεραπεύτριας, την δυνατότητα να ταξιδεύει και  να εγκαταλείπει τα «θεραπευτικά 

παιδιά της» κατά τη διάρκεια των διακοπών της. Μέσα από τη θεραπεία διερευνήθηκαν 

τα συναισθήματα φθόνου, η ανάγκη της Ιωάννας για ταυτόχρονη συγχώνευση και 

επικράτηση πάνω στην «μητέρα-θεραπεύτρια» καθώς και η ανάγκη της να 

αναγνωριστεί σωματαισθητικά η ξεχωριστή γυναικεία της ταυτότητα.  

 

Στην όγδοη περίπτωση , το Δόκιμο Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ,  η Μαριάνθη 

Μιχαλακοπούλου,   θα μιλήσει για τη Γεωργία, με την οποία ξεκινήσαμε θεραπεία 

κατά το δεύτερο έτος της εκπαίδευσής της στο ΙΣΟΨ. Η Γεωργία ήταν μια έμπειρη 

θεραπευόμενη, διότι ήταν η τρίτη της φορά σε ατομική θεραπεία, αλλά για πρώτη φορά 

θα δούλευε σχεσιακά.  Από την πρώτη κιόλας στιγμή, ακύρωνε την παρουσία της 

θεραπεύτριας μέσα στο δωμάτιο. Έφερνε συνέχεια λεγόμενα προηγούμενων 



θεραπευτών, εκφράσεις/συμπεριφορές που είχε διαβάσει σε βιβλία αυτοβελτίωσης και 

σε προσωπικές της αναζητήσεις. Χρησιμοποιούσε φράσεις όπως “σύμφωνα με τον 

προηγούμενο γιατρό μου έχω αυτό…..”. Κρυβόταν συνεχώς πίσω από μία διάγνωση, 

μία “ασθένεια”. “Θα σου πώ εγώ τι κάνω και τι χρειάζομαι στην θεραπεία”, “εσύ είσαι 

μικρή ακόμη εκπαιδεύεσαι δεν μπορείς να καταλάβεις, για εμένα περνάει ο καιρός και 

τα πράγματα δεν βελτιώνονται, δεν έχω άλλο χρόνο”. Η θεραπεύτρια ένιωθε 

πραγματικά ανήμπορη, δεν μπορούσε να αντέξω την κακότητα της, το ανικανοποίητο 

συναίσθημά της, το οποίο κραύγαζε  ότι θα την αφήσει και αυτη, όπως έκανε στις άλλες 

θεραπείες της.  

 

Στην ένατη περίπτωση, η Παιγνιοθεραπεύτρια και Δόκιμο Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, 

Μαριλού Κούντρια θα παρουσιάσει τον Αλέξανδρο και την οικογένεια του. Ο 

Αλέξανδρος, παραπέμφθηκε για συνεδρίες έπειτα από παρότρυνση της δασκάλας του 

και με την αρχικά σύμφωνη γνώμη των γονιών του. Ένα αποτραβηγμένο και 

απομονωμένο από τα υπόλοιπα παιδιά αγόρι ο Αλέξανδρος, είχε γίνει επίκεντρο 

περιστατικών σχολικού εκφοβισμού εξαιτίας των "ιδιόρρυθμων" συνηθειών του. Την 

ίδια στιγμή στο σπίτι, ο Αλέξανδρος ήταν προσκολλημένος στους γονείς του, ειδικά 

στην μητέρα του, και παρουσίαζε δυσκολίες στο κομμάτι του νυχτερινού ύπνου. Στις 

συνεδρίες ο Αλέξανδρος φάνηκε να επενδύει στη θεραπευτική σχέση και να δείχνει 

δείγματα ανάγκης για αυτονόμηση και διαχωρισμού από τρίτους. Τότε ξεκίνησε και η 

στροφή των γονιών του ενάντια στη θεραπευτική σχέση. Λειτουργούσαν ανασταλτικά, 

ανέβαλαν συνεδρίες και στις συναντήσεις τους με τη θεραπεύτρια, όταν αυτές 

πραγματοποιούνταν, την ακύρωναν επικαλούμενοι γνώσεις άλλων ειδικών ή γνωστών 

τους. Τα συναισθήματα θυμού, φθόνου και ματαίωσης που κατέκλυζαν την οικογένεια 

άρχισαν να λειτουργούν αντί μεταβιβαστικά, με τη θεραπεύτρια να μπαίνει στη 

διαδικασία να απορρίπτει και η ίδια τους γονείς και τον τρόπο που ο Αλέξανδρος είναι 

" η ουρίτσα" της μητέρας του, με σκέψεις όπως, πως θα μπορούσε αυτή η ουρά να 

βρεθεί ένα νέο σώμα. Σε μια ενημερωτική συνεδρία με τους γονείς, η ειλικρινής έκθεση 

των συναισθημάτων της θεραπεύτριας θα ανοίξει νέους δρόμους, αν και όχι για πολύ.... 

 

Στην δέκατη περίπτωση, το Δόκιμο Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Μαρία 

Αποστολοπούλου, θα περιγράψει πώς η ερωτική μεταβίβαση μπορεί να γεννήσει 

φθονερά συναισθήματα μεταξύ του θεραπευτικού ζεύγους και πώς η μη έγκαιρη 

ανάλυση αυτών των δύσκολων συν δημιουργημένων συναισθημάτων μπορεί να θέσει 

σε κίνδυνο τη  θεραπευτική σχέση και κατ’ επέκταση τη θεραπευτική διαδικασία στο 

σύνολο της. Θα αναδείξει, παρουσιάζοντας την τριετή ατομική θεραπεία με 

εικοσιπεντάχρονο άνδρα, την αξία της χρήσης των αντιμεταβιβαστικών 

συναισθημάτων του αναλυτή, ως ενσυναισθητικό οδηγό της θεραπευτικής δυάδας προς 

τη συνειδητοποίηση, την κατανόηση και την προσπάθεια για αποδοχή και επιδιόρθωση 

των τραυματικών εμπειριών του αναλυόμενου. Ποια ήταν τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για να διαφύγουν της αιχμαλωσίας της προβλητικής ταύτισης; Πώς 

τα χαρακτηριολογικά στοιχεία της θεραπεύτριας συνετέλεσαν στην ανάδειξη του 

φθόνου; Με τί τρόπους μεταβολίστηκαν τα συναισθήματα φθόνου, μίσους και θυμού; 

Ποιες ήταν οι παράπλευρες απώλειες αυτών; Πώς η εποπτική σχέση λειτούργησε ως 

ανάχωμα της διατήρησης της θεραπευτικής σχέσης; Οι απαντήσεις θα δοθούν 

προσεχώς, στη συνάντηση μας στον Ιανό. 

 

 

 



 

 

 

 

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. Με μεταπτυχιακή  εξειδίκευση στην Διαπροσωπική 

Ψυχανάλυση με το William Allanson White Institute, Usa.  

Ο Μαθιούδης Κώστας, Ιδρυτικό & 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 (ΙΣΟΨ), 

Κλινικός Επόπτης (Derby Univ.,Uk), Ψυχολόγος με Ειδίκευση στην 

Ψυχανάλυση(MSc), μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και 

Ψυχοθεραπείας (IARPP), Διδάσκων στο Διατμηματικό (με ΨΝΑ) εκπαιδευτικό  

πρόγραμμα  Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης 

Η Αγγελική Τσίκλη είναι Ψυχολόγος (ΑΠΘ), Δόκιμο Ιδρυτικό & Τακτικό μέλος Ισοψ, 

Ειδικευμένη στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία και στην Γνωσιακή-Αναλυτική 

ψυχοθεραπεία από το Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, Ομαδική 

Θεραπεύτρια του μοντέλου Διαπροσωπικής Διάδρασης του Irvin Yalom από το Ισοψ, 

Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία 

κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδας και στο πρόγραμμα 

ειδίκευσης στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση στο Ισοψ, Διδάσκουσα στο 



Διατμηματικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Σχεσιακή Ψυχανάλυση του Ισοψ σε 

συνεργασία με το Δρομοκαΐτειο και τον Ευαγγελισμό, είναι μέλος της Διεθνούς 

ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης (Iarpp) και συνεχίζει την Ψυχαναλυτική της 

Εκπαίδευση στο Tampa Bay Institute (Florida) 

 

Η Φωτεινή Δούμουρα είναι Δόκιμο Τακτικό μέλος Ισοψ, 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.Υπό ψυχαναλυτική  εκπαίδευση στο Tampa Bay Institute for 

Psychoanalytic Studies. Δόκιμο τακτικό μέλος του Ινστιτούτου Σχεσιακής και 

Ομαδικής Ψυχοθεραπείας. Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και 

Ψυχοθεραπείας(IARPP) Ψυχολόγος στην Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Χαϊδαρίου-

Υπεύθυνη Επιστημονικού Συντονισμού του Συμβουλευτικού Σταθμού. 

 

Η Σεβαστή Γκιόκα είναι εκπαιδευόμενη  του μεταπτυχιακού προγράμματος 

εξειδίκευσης στη Γνωσιακή Αναλυτική και Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία του ΙΣΟΨ. 

Ψυχολόγος (ΕΚΠΑ), με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ψυχιατροδικαστική στο 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Μέλος της Διεθνούς 

Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (IARPP) και της Ελληνικής 

Ψυχιατροδικαστικής Εταιρείας (ΕΨΔΕ). Εργάζεται ως Ψυχολόγος στην 24ωρη 

Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία και στο Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη 

της Αυτοκτονίας της ΜΚΟ «Κλίμακα». 

 

O Ευριπίδης Γαβράς 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 κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος στο ΙΣΟΨ. 

Πιστοποιημένος Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής (International Board for Certification of 

Group Psychotherapists), Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Γνωσιακή Αναλυτική και 

Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, 

Ψυχολόγος (ΑΠΘ), με μεταπτυχιακό στην Κλινική και Συμβουλευτική Ψυχολογία 

(LaSalle University), σε Ψυχαναλυτική Εκπαίδευση στο Tampa Bay Institute for 

Psychoanalytic Studies (Florida). 

 

Η Ασημίνα Χιώνη είναι Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, με μεταπτυχιακή ειδίκευση 

στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία του Διεθνούς Μοντέλου Irvin Yalom στο ΙΣΟΨ,  

Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Γνωσιακή Αναλυτική στο ΙΣΟΨ, Μέλος της Διεθνούς 

Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας(IARPP). Επιστημονικά 

υπεύθυνη του Προτύπου Κέντρου Συνθετικής θεραπείας το Δέντρο της Θεραπείας. 

Εξειδίκευση σε διατροφικές Διαταραχές, εξαρτήσεις, θεραπεία ζεύγους EFT, 

Ψυχόδραμα. 

 

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 στο ΙΣΟΨ. Υπό 

ψυχαναλυτική εκπαίδευση στο Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies. Μέλος 

της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας(IARPP). 



 

Η Ματίνα Καϊδαντζή, είναι Ιδρυτικό & Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ. Είναι διδάσκουσα και 

επόπτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στη Σχεσιακή και Ομαδική 

Ψυχοθεραπεία στο Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (ΙΣΟΨ) καθώς 

επίσης και διδάσκουσα στο Διατμηματικό ( με ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο) εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης. Είναι 

ψυχολόγος (ΕΚΠΑ) με Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Σχεσιακή Ψυχαναλυτική 

Ψυχοθεραπεία καθώς και στο Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο Ψυχοθεραπείας, από το 

Ινστιτούτο Σχεσιακής & Οµαδικής Ψυχοθεραπείας, ενώ βρίσκεται σε ψυχαναλυτική 

εκπαίδευση υπό το Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, USA. Είναι μέλος 

του  International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. 

Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο και εποπτεύεται σε ατομική εποπτεία από την Dr Lauren 

Levine και σε ομαδική από  τον Dr Spyros Orfanos και την Dr Darlene Ehrenberg. 

 

Η Μαριάνθη Μιχαλακοπούλου είναι δόκιμο τακτικό μέλος του Ινστιτούτου 

Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας. Ψυχολόγος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης), Εκπαιδευμένη Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια στο ΙΣΟΨ,  

Υπό εκπαίδευση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στην Ομαδική 

Ψυχοθεραπεία του Διεθνούς Μοντέλου Irvin Yalom στο ΙΣΟΨ .Υπό ψυχαναλυτική 

εκπαίδευση στο Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies. Μέλος της Διεθνούς 

Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (IARPP). Ψυχολόγος στην 

Ψυχιατρική Κλινική του 414 ΣΝΕΝ στην Πεντέλη.  

 

Η Μαρία Αποστολοπούλου είναι Δόκιμο Tακτικό Μέλος του ΙΣΟΨ. Ψυχολόγος 

(ΑΠΘ) με Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στη Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία 

(ΙΣΟΨ). Υπό εκπαίδευση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ομαδική 

Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος στο ΙΣΟΨ & 

υπό Ψυχαναλυτική Εκπαίδευση στο Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies. 

Με Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Κλινική Ψυχολογία & στην Ψυχολογία της Υγείας 

(Leiden University, NL). Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και 

Ψυχοθεραπείας (IARPP). 

 

Η Μαριλού Κούντρια, είναι Δόκιμο Τακτικό Μέλος του ΙΣΟΨ, είναι διδάσκουσα στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στη Σχεσιακή και Ομαδική Ψυχοθεραπεία στο 

Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (ΙΣΟΨ). Παιδοψυχολόγος με 

εξειδίκευση στην Παιγνιοθεραπεία, έχει Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Ψυχική 

Υγεία Παιδιών και Νεαρών Ατόμων (MSc) καθώς και Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση 

στην Παιγνιοθεραπεία (MSc). Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής 

Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (IARPP) και της Βρετανικής Ένωσης 

Παιγνιοθεραπευτών (BAPT). Εργάζεται τόσο σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, όσο και σε 

κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών - εφήβων και οικογενειών.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


