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Χαραλαμπίδης Σταύρος 
Διευθυντής ΙΣΟΨ, ψυχολόγος, 
σχεσιακός ψυχαναλυτής, 
ομαδικός ψυχοθεραπευτής.

Μαθιούδης Κώστας 
Ιδρυτικό και τακτικό  
μέλος ΙΣΟΨ, ψυχολόγος,  
σχεσιακός ψυχαναλυτικός  
ψυχοθεραπευτής, ομαδικός 
ψυχοθεραπευτής.

Ματίνα Καϊδαντζή  
Ιδρυτικό και τακτικό  
μέλος ΙΣΟΨ, ψυχολόγος,  
σχεσιακή ψυχαναλυτική  
ψυχοθεραπεύτρια.

Φωτεινή Δούμουρα 
Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, ψυχολόγος, 
σχεσιακή ψυχαναλυτική 
ψυχοθεραπεύτρια, ομαδική 
ψυχοθεραπεύτρια.

Αλκινόη Λάλα 
Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ, ψυχολόγος, 
σχεσιακή ψυχαναλυτική 
ψυχοθεραπεύτρια, ομαδική 
ψυχοθεραπεύτρια.

Ευριπίδης Γαβράς 
Ιδρυτικό και τακτικό μέλος 
ΙΣΟΨ, ψυχολόγος, σχεσιακός 
ψυχαναλυτικός ψυχοθεραπευτής, 
ομαδικός ψυχοθεραπευτής.

Άννα Βασιλάκη 
Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ,  
ψυχολόγος, οικογενειακή 
ψυχοθεραπεύτρια.

Μαρία Αποστολοπούλου
Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ,  
ψυχολόγος, σχεσιακή 
ψυχαναλυτική  
ψυχοθεραπεύτρια,  
ομαδική ψυχοθεραπεύτρια.

Μαριλού Κούντρια 
Τακτικό μέλος ΙΣΟΨ,  
ψυχολόγος, ψυχολόγος  
παίδων εφήβων, 
παιχνιοθεραπεύτρια.

Στις 22 Όκτωβρίου 2022,  η πολυμελής ομάδα του Ινστιτούτου Σχεσιακής και Ομαδι-
κής ψυχοθεραπείας επιστρέφει δυναμικά στη φιλόξενη στέγη του Ιανού Αθήνας,  Στα-
δίου 24. Σε αυτό το τετράωρο 10.00-14.00 ο ψυχαναλυτής Σταύρος Χαραλαμπίδης θα 
συνομιλήσει ζωντανά με 8 συναδέλφους του για το βιβλίο του «ο δήμιος του φθόνου». 
Στη συζήτηση θα συμμετάσχει το κοινό όπως πάντα με ερωτήσεις προς τον συγγραφέα 
και τους ομιλητές.  Στο τέλος ο συγγραφέας θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου.

Διεθνούς Ένωσης για τη Σχε-
σιακή Ψυχανάλυση και Ψυχο-
θεραπεία (IARPP), κλινικό μέ-
λος της Αμερικανικής Ένωσης 
Ομαδικών Ψυχοθεραπευτών 
(AGPA) και της Ανατολικής 
Περιφέρειας Ομαδικών Ψυχο-
θεραπευτών της Νέας Υόρκης 
(EGPS), κλινικό μέλος της Διε-
θνούς Ένωσης για την Ομαδική 
Ανάλυση (GASI), μέλος της Διε-
θνούς Ένωσης για την Ομαδική 
Ψυχοθεραπεία και Διεργασίες 
Ομάδων (IAGP). Συμπροεδρεύ-
ει στο ειδικό γκρουπ για ζευγά-
ρια, οικογένειες και ομάδες της 
Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής 
Ψυχανάλυσης και Ψυχοθερα-
πείας. Τα κλινικά του ενδιαφέ-
ροντα αφορούν κυρίως την 
παράλληλη θεραπεία του ατό-
μου σε ατομικό και ομαδικό 
επίπεδο και στον συντονισμό 
μεγάλων ομάδων σε διεθνές 
και πανελλήνιο επίπεδο. Τα 
συγγραφικά του ενδιαφέροντα 
επικεντρώνονται κυρίως στις 
ομαδικές διεργασίες μεταξύ 
οργανισμών, στον φθόνο και 
το μένος, στην αντιμεταβίβαση 
και μεταβίβαση, καθώς και στη 
μελέτη ομαδικών δυναμικών 
στη μικρή, μεσαία και μεγάλη 
ομάδα. 

www.relationalgrouptherapy.gr
e-mail: catinstitutedirector@gmail.com

Ο Σταύρος Χαραλαμπίδης 
είναι ψυχολόγος, διδακτικός 
και εποπτικός ομαδικός ψυ-
χοθεραπευτής και σχεσιακός 
ψυχαναλυτής, διευθυντής του 
Ινστιτούτου Σχεσιακής και 
Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, 
εκλεγμένο μέλος συμβουλί-
ου διευθυντών της Διεθνούς 
Ένωσης για τη Σχεσιακή Ψυ-
χανάλυση και Ψυχοθεραπεία, 
μοναδικός ευρωπαίος πιστο-
ποιημένος ομαδικός ψυχοθε-
ραπευτής και επόπτης για την 
ομαδική ψυχοθεραπεία από το 
Yalom Institute των ΗΠΑ. Κα-
τέχει μεταπτυχιακή ειδίκευση 
στη διαπροσωπική ψυχανά-
λυση από το William Allanson 
White Institute των ΗΠΑ, είναι 
διδακτικός και εποπτικός ψυ-
χαναλυτής στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη 
Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Ψυ-
χανάλυση και στο Πρόγραμμα 
Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυ-
χοθεραπεία κατά Irvin Yalom 
και τα Σχεσιακά Δυναμικά της 
Ομάδος στο ΙΣΟΨ, μέλος της 

Ο δήμιος του φθόνου
Ψυχοθεραπευτικά ταξίδια στο άβατον
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