
 

 

  

 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 
 

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 
 

10.30-11.30 Εγγραφές, παραλαβή φακέλων 
 

11.30-12.30 
Αμφιθέατρο 

Χαιρετισμοί και μηνύματα: Οικουμενικού Πατριάρχου, 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Μητροπολίτη Δημητριάδος, Προέδρου 
Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Ψυχοθεραπευτικών 
εταιρειών 

Άνοιγμα εργασιών με ομιλία του προέδρου του συνεδρίου 
Δημήτρη Καραγιάννη 

 
12.30-13.45 
Διάλεξη-Αμφιθέατρο 

Συντονιστής: π. Βασίλειος Θερμός 
Stephen Muse, Οι αυταπάτες που επιμένουν: Σκέψεις πάνω 

στην Μετατραυματική Πνευματική Διαταραχή και ο διά-Λογος ως 
θεραπευτικός δρόμος προς την ίαση 

 
14.00 Γεύμα 
  
15.30-17.00 
Στρογγυλή τράπεζα-
Αμφιθέατρο 

Η επιθυμία, το μυστήριο, το θαύμα: ο θεραπευτής 
και ο ποιμένας προσεγγίζουν τον έρωτα και τη 
σεξουαλικότητα 

 

Συντονιστής Αλέξανδρος Σταυρόπουλος 
Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, Η ερωτική σχέση στην 

θεραπεία: ποιον αναζητά μέσα από την επιθυμία ο 
θεραπευόμενος; 

Ελένη Καραγιάννη, Η σεξουαλικότητα στο ρίσκο της 
προσωπικής σχέσης 

π. Νικόλαος Δουληγέρης, Ο έρωτας στην Εκκλησία: πέρα 
από τις φοβίες 

 
17.00-17.30  Διάλειμμα με καφέ 
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17.30-19.00 > Παράλληλες συνεδρίες 
 
 

-Αγιά 
Εργαστήριο 
 

Συντονιστής Στέφανος Βασάκος 
Irina Streba, Beatrice Ioan,  Magdalena Roxana 

Necula, Μεταμόσχευση προσώπου και ταυτότητα εαυτού: η 
σημασία της ψυχολογικής και πνευματικής συμβουλευτικής 

 
-Αλμυρός 
Στρογγυλή τράπεζα 
 

Η ψυχοθεραπεία ως υπαρξιακή διεργασία  
 

Συντονίστρια Μαρία Γεωργακοπούλου 
Δημήτρης Κούκης, Υπαρξιακά ζητήματα στη θεραπευτική 

πράξη ενός Ορθόδοξου ψυχοθεραπευτή: σκέψεις και 
προβληματισμοί μέσα από δύο συγκεκριμένα κλινικά περιστατικά 

Φωτεινή Μπέη, Η πίστη του νέου θεραπευτή, εμπόδιο ή 
εφόδιο; 

Μενέλαος Κανάκης, Η απόσταση ανάμεσα στη θεραπεία σαν 
βίωση αγγίγματος ψυχής και σαν μέρος εφαρμογής θεωριών και 
τεχνικών 

 
-Δημητριάδα 
Στρογγυλή τράπεζα 
 

Χρειάζεται η ψυχολογική επιμόρφωση των κληρικών; 
 

Συντονιστής Stephen Muse 
π. Σωφρόνιος Γκουτζίνης, ‘Τι μάς χρειάζεται η Ψυχολογία;’ 

Ποιμένες κατά της ψυχολογικής γνώσης: κριτική αποτίμηση 
Φίλιππος Μαμαλάκης, Ένα πρόγραμμα προετοιμασίας 

μελλονύμφων στη Ορθόδοξη Εκκλησία: θεραπευτές και κληρικοί 
σε συνεργασία 

Βασιλική-Πηγή Χριστοπούλου, To μάθημα της ψυχολογίας 
στις ιερατικές σχολές της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας της Γαλλίας 

 
-Φλαμούρι 
Στρογγυλή τράπεζα  

Ο θεραπευτής και το παιδί που πεθαίνει 
 

Συντονιστής Ιωάννης Γκιουζέπας 
Αναστασία Μπέκα, Τα διλήμματα και οι προβληματισμοί για 

τα ‘σύνορα’ και για το νόημα της ζωής, μέσα από τα μάτια του 
παιδιού που πεθαίνει και της οικογένειάς του  

Ελπίδα Χατζηαγόρου, Το βίωμα του γιατρού που ‘φροντίζει’ 
το βαριά άρρωστο παιδί 

Κυριακή Γιαντσελίδου, Το βίωμα του θεραπευτή που 
υποστηρίζει και ‘υποστηρίζεται’ 

π. Αντώνιος Στυλιανάκης, Η στάση του Ποιμένα όταν 
παραστέκεται στο παιδί που πενθεί και τους γονείς του που 
θρηνούν. 

 
 



3 

 

 

-Φουαγιέ 
Εργαστήριο 
 

Συντονιστής: Ειρήνη Μπαρώνη 
Αθηνά Μίχα, Οι σπόροι της θεραπευτικής σχέσης εντός και 

πέραν του θεραπευτικού πλαισίου: Η περίπτωση της Ισμήνης. 
 

19.00-20.00 
Διάλεξη-Αμφιθέατρο 

Συντονιστής Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος 
π. Stephen Plumlee, Η ‘Ψυχοθεραπεία Σχέσεων Imago’ για 

τους ορθόδοξους χριστιανούς 
 

21.00 Κοινό δείπνο στην πόλη 
 

 

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 
 

9.00-10.30 
Στρογγυλή τράπεζα 
-Αμφιθέατρο 

Στον στίβο των διαπροσωπικών σχέσεων 
 

Συντονιστής Παναγιώτης Γρηγορίου 
Αλέξανδρος Κακαβούλης, Η συγγνώμη ως αποκατάσταση 

σχέσεων και διαδικασία ψυχικής θεραπείας 
Φίλιππος Μαμαλάκης, Ορθόδοξη προσέγγιση στη 

γονεϊκότητα: γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Εκκλησίας και 
επιστήμης, μεταξύ κληρικού και θεραπευτή 

 Ελεωνόρα Παπαλεοντίου-Λουκά,  Ο πρώιμος ‘Δεσμός 
Προσκόλλησης’ Μητέρας- Βρέφους και οι επιπτώσεις του στη 
μετέπειτα ανάπτυξη πίστης προς το Θεό και τους ανθρώπους 

 
10.30-11.00 Διάλειμμα 

 
11.00-12.15 
Διάλεξη 

Συντονιστής Μητροπολίτης Ιλίου Αθηναγόρας 
Δημήτρης Καραγιάννης, To θάρρος της αλλαγής: οντολογικές 

διεργασίες στην πορεία προς την ελευθερία 
 

12.15-13.45 > Παράλληλες συνεδρίες 
 
-Αγιά 
Εργαστήριο 
 

Συντονιστής π. Αθανάσιος Παραβάντσος 
Ιωάννης Αρζουμανίδης, Εξομολόγηση και Ψυχοθεραπεία 
 

-Αλμυρός 
Στρογγυλή τράπεζα 

Η πάλη ενάντια στην αυτοκαταστροφικότητα  
        
Συντονιστής: Πέτρος Λέκκος 
Αναστασία Μωραϊτάκη, Ο συστημικός θεραπευτής μπροστά 

στη διαστρέβλωση της πίστης ως ψυχοπαθολογική εκδήλωση 
Μαρία Γεωργακοπούλου, Υποτροπή ζωής 
Θεοφάνης Καραγιάννης, Ξεπερνώντας την ηδονή του 

θανάτου 
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12.15-13.45 > Παράλληλες συνεδρίες 
 

-Δημητριάδα 
Στρογγυλή τράπεζα 

Το πρόσωπο μεταξύ Θεολογίας και Ψυχολογίας 
 

Συντονιστής π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης 
Πανωραία Κουφογιάννη, Αυτοπραγμάτωση και αγιασμός 
Ştefan Antonio Sandu, Magdalena Roxana Necula, Simona 

Irina Damian, Ana Caras, Εκτιμητική προσέγγιση στην Ορθόδοξη 
Κοινωνική Θεολογία 

Γεωργία Φέλιου, Η σχέση μεταξύ θεολογίας του προσώπου 
και υπαρξιακής - φαινομενολογικής συμβουλευτικής και 
ψυχοθεραπείας 

 
-Φουαγιέ: 
Εργαστήριο 

Συντονιστής: Αθανάσιος Καρκανιάς 
Παναγιώτης Γρηγορίου, Ψυχίατρος και πιστός: δύο ρόλοι σ' 

ένα πρόσωπο. Θετική ή αρνητική συνέργεια; 
 

-Φλαμούρι: 
Στρογγυλή τράπεζα 
 

Η κοινωνική ενεργοποίηση του προσώπου ως 
ψυχοθεραπευτικός παράγοντας 

 

Συντονιστής Γεώργιος Κλεφτάρας 
Γεώργιος Κλεφτάρας, Από την εγωκεντρικότητα της 

ανθρώπινης ύπαρξης στη δημιουργία παραδειγμάτων κοινωνικής 
εξωστρέφειας 

Ηλίας Καμπούρης, Ιωάννα Μωραΐτου, Ο ανοιχτός διάλογος 
και το κοινωνικό δίκτυο στην προσπάθεια να ξεπεραστεί  η κρίση 
και να  αποφύγουμε  τη χρονιότητα 

Σωτήρης Μπουντής, Απεξάρτηση, κοινωνική 
δραστηριοποίηση και ένταξη 

Ιωάννα Γεωργιάδου, Ενεργοποιώντας την κοινότητα: Η 
αναζήτηση νοήματος ζωής για μια ομάδα γονέων ατόμων με 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα  

 

14.00  Γεύμα 
 

15.30-17.00 > Παράλληλες συνεδρίες 
 

-Αγιά 
Εργαστήριο 

Συντονιστής Μενέλαος Κανάκης 
Λάμπρος Λάσδας, Η ορθόδοξη θεραπευτική ματιά που 

αναδεικνύει την ομορφιά του θεραπευόμενου: αναζητώντας την 
ελευθερία του 

 

-Αλμυρός 
Εργαστήριο 
 

Συντονίστρια: Ελένη Καραγιάννη 
Mary Marrocco, Αντιμετωπίζοντας το τραύμα και την 

αυτοκαταστροφική συμπεριφορά στο φως της Χριστιανικής 
Ανθρωπολογίας (στα Αγγλικά) 
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-Δημητριάδα 
Στρογγυλή τράπεζα 

Η ταυτότητα του Oρθόδοξου ψυχοθεραπευτή μέσα 
στο δυτικοευρωπαϊκό πλαίσιο 

 

Συντονιστής Stephen Muse 
Ολυμπία Ποπ, Δυόμισυ χρόνια εμπειρίας μέσα στην 

Ορθόδοξη κοινότητα 
Μαρίνα Ρίζκ, Προκλήσεις για τον Ορθόδοξο ψυχοθεραπευτή 
 

-Φλαμούρι 
Στρογγυλή τράπεζα 

Παιδί και δομές: η πολυπλοκότητα των 
προσεγγίσεων 

 

Συντονιστής Αλέξης Λάππας 
Αλέξης Λάππας, Συνοδοιπορία με παιδιά πλήρους 

παραμέλησης: ψυχοθεραπευτικές εμπειρίες στην παρέμβαση των 
κέντρων φροντίδας ανηλίκων 

Γεωργία Παπουτσόγλου, Αλέξης Λάππας, Φροντίζω και 
φροντίζομαι: όταν ο υπεύθυνος ενήλικας αναγνωρίζει τη 
διαδικασία αντιμεταβίβασης στα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας 

Νερατζούλα Ράσκου, Συρίγω Κληματσίδα, Ελίνα 
Κόντζογλου, Λουκάς Ίσαρης, Αλέξης Λάππας, Από την 
διεκπεραίωση στην θεραπεία. Η εμπειρία μετάβασης από τους 
ατομικούς ρόλους των ειδικών στην δυναμική της διεπιστημονικής 
ομάδας σε ένα παιδικό χωριό 

Κυράτσω Μπαργιώτα, Αλέξης Λάππας, Όταν οι δομές και τα 
πλαίσια δεν συν-χωράνε. Η εμπειρία υποστηρικτικής 
ψυχοθεραπείας σε έναν έφηβο με σχολική αποτυχία σε κέντρο 
μέριμνας ανηλίκων 

 
-Τρίκερι 
Στρογγυλή τράπεζα 

Γιατρός και κληρικός μπροστά στον άρρωστο 
 

Συντονιστής π. Χρυσόστομος Τύμπας 
Ovidiu Stamatin, Roxana Necula, Simona Damian, Antonio 

Sandu, Mihaela Vicol, Η επικοινωνία γιατρού-ασθενούς και τα 
θεραπευτικά αποτελέσματά της 

Magdalena Roxana Necula, Simona Irina Damian, Ştefan 
Antonio Sandu, Daniel Corîu, Ο ρόλος του πνευματικού στην 
κατανόηση και θεραπεία του πόνου 

Simona Irina Damian, Ștefan Antonio Sandu, Roxana 
Magdalena Necula, Daniel Corîu, Η σχέση μεταξύ γιατρού και 
ορθόδοξου κληρικού κατά την αντιμετώπιση της χρόνιας 
ασθένειας: μια προοπτική βιοηθικής 

 
17.00-17.30 Διάλειμμα με καφέ 
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17.30-18.15: Ελεύθερες παρουσιάσεις 
 

-Αγιά Συντονίστρια Φωτεινή Μπέη 
Κωνσταντίνος Μπούσουλας, Η εμφάνιση σημαντικών 

ενδοσυνεδριακών φαινομένων στην Συστημική οικογενειακή 
ψυχοθεραπεία και η σχέση τους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
ορθόδοξης θρησκευτικής ιδεολογίας των θεραπευομένων (μελέτη 
περιστατικού) 

 
-Αλμυρός Συντονιστής Στέργιος Κουτσομήτρος 

Πέτρος Λέκκος, Σύντομη ανασκόπηση του διαλόγου 
ψυχιατρικής και θρησκειών στη Μ. Βρετανία 

 
-Δημητριάδα Συντονιστής Δημήτρης Καραγιάννης 

π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης, Η γονιμότητα της απελπισίας: 
μιας συστημική προσέγγιση των εκκλησιαστικών δυσλειτουργιών 

 
-Τρίκερι Συντονιστής π. Νικόλαος Λουδοβίκος 

Εμμανουήλ Κουγιουμζόγλου, Ιωάννα Μπιτχαβά, Αγγελική 

Παλαιολόγου,  Από το “ἔνδον-δι΄-εἶναι” στο “ἔνδον-διὰ-

συνεῖναι”: Η Φιλοσοφική Ψυχοθεραπεία ως υπαρξιστικός 
εμπλουτισμός της Ψυχοθεραπείας. Προ(σ)κλήσεις, ερευνητικά 
δεδομένα, προοπτικές 

 
-Φλαμούρι Συντονιστής π. Βασίλειος Θερμός 

π. Χρυσόστομος Τύμπας, Πνευματικές αρχές στο Ψυχικό 
Όργανο κατά τον Μάξιμο Ομολογητή και η προοπτική σύνθεσης με 
την Ψυχολογία του Βάθους (στα Αγγλικά) 

 

Στρογγυλό τραπέζι - Αμφιθέατρο 
 

18.15-19.45 Η ελευθερία στην θεραπεία και στην ποιμαντική 
καθοδήγηση 

 
Συντονιστής π. Stephen Plumlee 
Δημήτρης Κυριαζής, Σκέψεις για την ελευθερία: κλινικές 

σημειώσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις 
π. Βασίλειος Θερμός, Αναβαθμοί της ελευθερίας στην 

ποιμαντική καθοδήγηση 
Σχολιαστής: Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης 
 

19.45 Μουσικό πρόγραμμα: Βασίλης και Δημήτρης Χατζηνικολάου 
 

 Ελεύθερο δείπνο στην πόλη 
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Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 
 

Στρογγυλή τράπεζα - Αμφιθέατρο 
 

9.00-10.30 Όψεις του θανάτου 
 
Συντονιστής Φίλιππος Μαμαλάκης 
Νικόλαος Σουβλάκης, π. Νικόδημος 

Αναγνωστόπουλος, Συνέπειες της υπαρξιακής φαινομενολογίας 
στη Συμβουλευτική Ψυχολογία των σχέσεων: ο εαυτός αρχίζει 
αποδεχόμενος την ‘αναχώρηση’ 

Αθανάσιος Καρκανιάς, Ο φόβος της υποτροπής της νόσου 
στον καρκίνο 

Frank Johnson, Ζητήματα τέλους της ζωής: υπερβολική 
χημειοθεραπεία και υπερβολική διατήρηση στα μηχανήματα 

 
10.30-11.00 Διάλειμμα 

 
11.00-12.15 
Διάλεξη-Αμφιθέατρο 

Συντονιστής Δημήτρης Κυριαζής 
π. Κωνσταντίνος Νευροκοπλής, Η εντολή της "αγάπης των 

εχθρών" τόπος συνάντησης του ψυχολογικού με το οντολογικό 
στον Άνθρωπο- Υπόσταση (Homo Hypostasis) 

 

12.15-13.45 > Παράλληλες συνεδρίες 
 

-Αγιά 
Στρογγυλή τράπεζα 

Παρέχοντας υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε ενοριακό 
πλαίσιο 

 
Συντονιστής Μιχαήλ Λάβδας 
Μιχαήλ Λάβδας, Στέλιος Στυλιανίδης, Παροχή υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής και διασύνδεσης σε επίπεδο 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το παράδειγμα στην Ενορία 
Υπεραγίας Θεοτόκου Ηρακλείου Αττικής. 

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος, Προσωποκεντρική 
θεραπεία στο πλαίσιο της ενορίας: αντιμετωπίζοντας το άγχος 

Σπυρίδων Παπαδόπουλος, Υποστήριξη περιστατικών με 
σοβαρή ψυχική διαταραχή με βάση τις αρχές του Recovery: 
κλινική περίπτωση 

Χριστίνα Μαμαλούδη, Εκπαίδευση Ομότιμων (Peer training): 
εφαρμογή  του ευρωπαϊκού προγράμματος PEPE στο πλαίσιο της 
ενορίας Υπεραγίας Θεοτόκου Ηρακλείου Αττικής 

Ελένη Μαργιώτη, Δημιουργία εξειδικευμένων 
προγραμμάτων ανίχνευσης και αντιμετώπισης της άνοιας με τη 
βοήθεια των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
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-Αλμυρός 
Στρογγυλή τράπεζα 

Ψυχολογικά δυναμικά της παρουσίας του θεολόγου 
στο σχολείο 
 

Συντονιστής Αλέξανδρος Κακαβούλης 
Γιώργος Κίσσας, Τα ψυχοδυναμικά της σχέσης θεολόγου και 

μαθητών στο σχολικό σύστημα του λυκείου: η περίπτωση της 
πρώτης επαφής με την τάξη και του παιδαγωγικού συμβολαίου 

Αθηνά Τσώχου, Συλλέγοντας (λεκτικά και μη) μηνύματα από 
τους μαθητές μου της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου 

Πανωραία Κανελλοπούλου, Αγώνας και αγωνία μέσα στην 
Τάξη του 21ου αιώνα: διδάσκοντας Θρησκευτικά 

 
-Δημητριάδα 
Στρογγυλή τράπεζα 
 
 
 
 
 
-Δημητριάδα 
Στρογγυλή τράπεζα 

Ο εξαντλημένος ποιμένας 
 

Συντονιστής Φίλιππος Μαμαλάκης 
Μητροπολίτης Ιλίου Αθηναγόρας, Έννοια και ιστορία της 

ψυχοσωματικής εξάντλησης των κληρικών 
π. Βασίλειος Θερμός, Η ψυχοσωματική επιβάρυνση 

ορθοδόξων κληρικών και των συζύγων τους σε Ελλάδα και ΗΠΑ- 
Ευρήματα έρευνας 

Stephen Muse, Κληρικοί σε κρίση: παλεύοντας να 
αποκτήσεις μια σάρκινη καρδιά και μιαν απροσποίητη αγάπη 

 
-Φλαμούρι 
Στρογγυλή τράπεζα 

Όταν η εξουσία εισχωρεί στην ποιμαντική σχέση 
 

Συντονιστής: π. Νικόλαος Δουληγέρης 
Δημήτρης Καραγιάννης, Η ξεχασμένη ιερότητα του λαϊκού 

στοιχείου στην Εκκλησία 
π. Σπυρίδων Βασιλάκος, Διακονία και εξουσία 
Πανωραία Κουφογιάννη, Η ποιμαντική των γυναικών ως 

άσκηση εξουσίας εκ μέρους των ποιμένων 
 

-Φουαγιέ 
Εργαστήριο  

Συντονιστής π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης 
π. Stephen Plumlee, Εισαγωγή στην ‘Ψυχοθεραπεία Σχέσεων 

Imago’ (στα Αγγλικά)  
 

14.00  Γεύμα 

 

 
15:30-17:00 > Παράλληλες συνεδρίες 
 

-Αγιά Συντονίστρια Πανωραία Κανελλοπούλου 
Ασημίνα Κοντογεωργίου, Οδηγώντας τους μαθητές στη 

μάθηση μέσα από τον μετασχηματισμό της τάξης σε ΟΜΑΔΑ 
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-Αλμυρός 
Στρογγυλή τράπεζα 

Υπαρξιακά ερωτήματα παιδιών και εφήβων 
 

Συντονίστρια: Αναστασία Μπέκα 
π. Γεώργιος Γανωτής, «Μπαμπά,  γιατί δεν βλέπω το 

Χριστό;» 
Ηλίας Λιαμής, Από την τάξη της τάξης στην αταξία της 

σχέσης. Το υπαρξιακό σοκ της μετάβασης από το σχολείο στη ζωή 
π. Χριστόδουλος Μπίθας, Αναζητώντας απαντήσεις στην 

υπαρξιακή αγωνία των εφήβων 
 

Βελεστίνο 
Εργαστήριο 

Συντονιστής π. Αθανάσιος Παραβάντσος 
π. Νικόλαος Λουδοβίκος, Η σύγχρονη Ψυχολογία στο 

πεπρωμένο της Θεολογίας: είναι εφικτή μια θεολογική 
επιστημολογία της Ψυχολογίας; Η περίπτωση της Υπαρξιακής 
Ψυχολογίας (στα Αγγλικά) 

 
-Δημητριάδα 
Στρογγυλή τράπεζα 

Ψυχοθεραπεία που εμπνέεται από την πίστη 
 

Συντονιστής: Στέργιος Κουτσομήτρος 
Βασιλική Γκότση, Η ενσυναίσθηση μέσα στην θεραπευτική 

σχέση, ως χώρος για την εκδήλωση του Θεού 
Tatiana Filipieva, Η φιλοσοφία της πνευματικά 

προσανατολισμένης ψυχολογικής βοήθειας 
Νικήτας Καυκιός, Οι αρνητικές επιπτώσεις της στερεότυπης, 

απλουστευτικής αντιμετώπισης της κατάθλιψης στην ποιμαντική 
πράξη και η θεραπευτική προοπτική της απροϋπόθετης Αγάπης 

 
-Φλαμούρι 
Στρογγυλή τράπεζα 

Με λογισμό και μ’ όνειρο: ο νέος θεραπευτής 
οικοδομεί την ωριμότητα 

 

 Συντονίστρια Ελένη Καραγιάννη 
Μαριλένα Γούναρη, Αξιοποιώντας την παλέτα των 

συναισθημάτων 
Ματίνα Διακάκη, Όταν οι αξίες εγκλωβίζουν αντί να 

ελευθερώνουν 
Αγγελική Σουμάνη, Προσεγγίζοντας τον αληθινό εαυτό: το 

ανυπόμονο βλέμμα του θεραπευτή 
 

-Φουαγιέ 
Εργαστήριο  

Συντονιστής: Γιώργος Κίσσας 
Κυριάκος Βλασόπουλος, Ταξιδεύοντας ψυχικά στην 

ψυχοθεραπεία και στην πίστη: γέφυρες, συγκλίσεις, αποκλίσεις 
 

17.00-17.30  Διάλειμμα με καφέ 
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17.30-18.15> Ελεύθερες παρουσιάσεις 
 
-Αγιά Συντονιστής π. Κωνσταντίνος Νευροκοπλής 

Ειρήνη Παπαχατζή, Παναγιώτα Φαμέλη, Ορθόδοξοι νέοι 
από όλο τον κόσμο αναρωτιούνται για τη σχέση Ψυχολογίας και 
Ποιμαντικής 

 
-Αλμυρός Συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του περιοδικού 

‘Ψυχής δρόμοι’ (μπορούν να συμμετάσχουν και μη μέλη) 
 

-Βελεστίνο Συντονιστής Στέφανος Βασάκος 
Emanuela-Alisa Nica, Το οικονομικό μοντέλο της άριστης 

χρήσης των πόρων κατά την διάρκεια της κρίσης στην 
ψυχοθεραπεία (στα Αγγλικά) 

 
-Πήλιο Συντονίστρια Μίνα Αυζώτη 

Αναστασία Ζαλοκώστα Η ομορφιά της θεραπευτικής 
διεργασίας- ο θεραπευτής πηγή έμπνευσης για τον θεραπευόμενο, 
και το αντίστροφο 

 
-Τρίκερι Συντονίστρια: Ελεωνόρα Παπαλεοντίου-Λουκά 

Μάρθα Πολυχρονοπούλου, Πρόληψη ενδοοικογε-νειακής 
βίας και θυματοποιησης με την ποιμαντική γάμου και οικογένειας 
και την προαγωγή ψυχικής υγείας 

 
-Φλαμούρι Συντονιστής π. Χριστόδουλος Μπίθας 

Daniel Corîu, Σύγχρονες λειτουργικές-ποιμαντικές προ-
κλήσεις και ενδεχόμενες λύσεις για αυτές (στα Ελληνικά) 

 
-Φουαγιέ Συντονιστής π. Νικόλαος Λουδοβίκος 

Σωτηρία Γρίβα, Οι διαδρομές της αυτοκαταστροφικής 
απόλαυσης του Πραγματικού: χρέος- θυσία- πέρασμα στην πράξη 

 
18.15- 19.30 
Αμφιθέατρο 

Κλείσιμο συνεδρίου 

19.30 Μουσικό και Χορευτικό πρόγραμμα 
 
 

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012 
 

7.00-10.00 Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών Νηλείας Πηλίου. 
Περιήγηση στις ομορφιές του Πηλίου και κοινό γεύμα στη 
Μακρυνίτσα. 

 

Ισόγειο: Αμφιθέατρο ‘Ιωνία’, Φουαγιέ, αίθουσα ‘Φλαμούρι’ 
1ος όροφος: αίθουσες ‘Δημητριάδα’, ‘Αγιά’, ‘Αλμυρός’, ‘Βελεστίνο’, ‘Τρίκερι’ 
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