
  

 

 

 

 

 

 

 

ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ        

      ««ΓΓΕΕΦΦΥΥΡΡΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ»»    

  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ  ∆∆ΙΙΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΩΩΝΝ  ΣΣΧΧΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ      
 

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου:  www.ergastirio.eu 

Ιστοσελίδα Π.Κ.∆.: http://.socialactions.wordpress.com 

                          

 

 

 

 

ΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ    

ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  

ΤΤΟΟΥΥ    

ΧΧΑΑΡΡΟΟΚΚΟΟΠΠΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥ  
 

Τηλ. : 210 9549338  Ιστοσελίδα: www.hua.gr 

∆ιεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 70, Καλλιθέα. Τ.Κ. 17671 
 
 

∆ιοργανώνουν ηµερίδα  µε θέµα: 

««∆∆ηηµµιιοουυρργγώώννττααςς  ΑΑννθθρρώώ̟̟ιινναα  ∆∆ίίκκττυυαα  --  

ΠΠυυρρήήννεεςς  ΖΖωωήήςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιµµεεττώώ̟̟ιισσηη  ττηηςς  κκρρίίσσηηςς»»   
    

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΥΡΙΑΚΗ  18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 , ΩΡΑ: 09.30 - 14.30 
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09.30 - 09.45     Έναρξη Σεµιναρίου – 

∆ήλωση συµµετοχής στα βιωµατικά εργαστήρια   

 

09.45 - 10.15     Εισαγωγικές οµιλίες - Χαιρετισµοί  

-Χάρις Κατάκη        

Ψυχολόγος – Πρόεδρος Εργαστηρίου ∆ιερεύνησης  

Ανθρώ̟ινων Σχέσεων                                      

-Αικ. Μαριδάκη-Κασσωτάκη 

Καθηγήτρια Ψυχολογίας Χαροκο̟είου Πανε̟ιστηµίου 

 

10.15 - 10.40     «Συνδεδεµένοι µε δίκτυο ζωής και 

ελ̟ίδας».  

Βιωµατική ̟ροσέγγιση του θέµατος της ηµερίδας 

στην ολοµέλεια. 

Ρέ̟̟α Ειρήνη  

Οικογενειακή θερα̟εύτρια, Σύµβουλος Σταδιοδροµίας 

 

10.40 - 11.00     ∆ιάλειµµα –  

Καταµερισµός οµάδων  

 

11.00 - 12.30     ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑ∆ΕΣ -  

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  

(θα λειτουργήσουν ε̟τά ̟αράλληλα 

βιωµατικά εργαστήρια) 

 

12.30 - 12.45     ∆ιάλειµµα 

 

12.45 – 14.15     Το κάθε εργαστήριο θα  

̟αρουσιάσει (συµ̟υκνωµένα και µε το δικό του 

τρό̟ο) το α̟οτέλεσµα της οµαδικής διεργασίας  

 

14.15 – 14.30     Σύνθεση – Κλείσιµο εργασιών 



 

 
ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΠΤΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ, ΟΙ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ∆ΗΛΩΣΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ 

ΜΕΡΟΣ. ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. 
 
 

  

  
  

  ««ΜΜΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΑΑ  ΜΜΑΑΤΤΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΛΛΛΛΑΑΖΖΕΕΙΙ  ΜΜΙΙΑΑ  ΕΕΠΠΟΟΧΧΗΗ……    
ΑΑΝΝΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  ΑΑΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ∆∆ΥΥΝΝΑΑΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ»»  

Μέσα στη δίνη ̟ου µας ̟εριβάλλει και τις γρήγορες αλλαγές ̟ου 
συµβαίνουν γύρω µας, αρχίζουµε να συνειδητο̟οιούµε όλο και 
̟ερισσότερο ότι µόνο ΜΑΖΙ µ̟ορούµε να αντιµετω̟ίσουµε την 
κατάσταση. Στόχος του βιωµατικού εργαστηρίου είναι να 
ψάξουµε µέσα µας και γύρω µας και να βρούµε τι να κρα-
τήσουµε, τι να ̟ετάξουµε και τι να µεταλλάξουµε για να 
µ̟ορέσουµε να βρούµε το δρόµο µας µέσα σε αυτό το ρευστό και 
αβέβαιο κόσµο. 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΧΑΡΙΣ ΚΑΤΑΚΗ, Ψυχολόγος, Πρόεδρος του Εργαστηρίου 
∆ιερεύνησης Ανθρω̟ίνων Σχέσεων  
ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ, Σχολική Σύµβουλος, ∆ρ. ∆ια̟ολιτισµικής 
Εκ̟αίδευσης 
ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΝΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Σύµβουλος Ψυχικής υγεί-
ας, Coach (Acc) 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΙ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΒΑΛΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ψυχολόγος 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ, Ψυχολόγος 
 

 
 

  
««ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΜΜΥΥΘΘΟΟ  ΣΣΤΤΗΗ  ΖΖΩΩΗΗ::    

ΑΑΚΚΟΟΛΛΟΟΥΥΘΘΩΩΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΣΣΕΕΑΑ»»  
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 
ΚΥΒΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,  Εκ̟αιδευτικός, Ψυχοθερα̟εύτρια  
ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Συµβουλευτικός Ψυχολόγος, 
ψυχοθερα̟ευτής, Ε.Ε.∆Ι.Π Χαροκο̟είου 
 
 

 
 

  
««ΡΡΑΑΓΓΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΑΑ  ∆∆ΟΟΧΧΕΕΙΙΑΑ»»  ΣΣΕΕ  ∆∆ΥΥΣΣΚΚΟΟΛΛΟΟΥΥΣΣ    ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥΣΣ    

((ΠΠΩΩΣΣ  ΘΘΑΑ  ΠΠΟΟΤΤΙΙΣΣΟΟΥΥΜΜΕΕ    ΤΤΑΑ  ««ΑΑΝΝΘΘΗΗ»»  ΤΤΗΗΣΣ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ;;))    
Με αφορµή ένα κινέζικο ̟αραµύθι, µε τη βοήθεια του θεατρικού 
̟αιχνιδιού,  και µέσα α̟ό την οµαδική διεργασία θα συν-
οµιλήσουµε για τις «ρωγµές» µας, θα µοιραστούµε τους φόβους 
µας, τις αγωνίες µας και τις α̟ώλειες ̟ου ζούµε καθηµερινά σε 
έναν αβέβαιο και ταραγµένο κόσµο. Στη συνέχεια θα 
διερευνήσουµε µαζί  τρό̟ους, δυνατότητες και ̟ροο̟τικές  ώστε 
να ̟άρουµε κουράγιο και δύναµη  για να συνεχίσει να 
«ανθοφορεί» η ζωή η δική µας αλλά και των γύρω µας. 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΠΠΑ, Οικογενειακή Θερα̟εύτρια, Σύµβουλος Στα-
διοδροµίας 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΜΑ∆ΩΝ 
ΤΕΡΕΛΛΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, Ψυχολόγος, Σύµβουλος Οικογένειας   
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΕΝΤΕΒΗ, Κοινωνιολόγος, Σύµβουλος Σχέσεων 
και Οικογένειας 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑ, Καθηγήτρια σωµατικής αγωγής, Σύµβουλος 
Ε̟αγγελµατικού Προσανατολισµού, Εµψυχώτρια θεατρικού 
̟αιχνιδιού 



 

 
 

ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ««ΚΚΑΑΘΘΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ»»  --    
ΣΣΥΥΝΝ∆∆ΕΕΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΣΣΗΗ    

Στο εργαστήριο αυτό, µέσα α̟ό την αφήγηση µικρών 
̟ροσω̟ικών ή οικογενειακών  ιστοριών «κρίσης», θα 
ε̟ιχειρήσουµε να µιλήσουµε, να γνωριστούµε, να συνδεθούµε  
µεταξύ µας και να συνθέσουµε τη «συλλογική µας ιστορία». 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΛΙΛΙΑΝ ΚΟΥΒΕΛΑ, Κλινική Ψυχολόγος, Οικογενειακή Θε-
ρα̟εύτρια 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΚΙΚΗ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΗ, ∆ηµοσιογράφος, Σύµβουλος ̟ροσω-
̟ικής ανά̟τυξης  και ανθρώ̟ινων σχέσεων 
 

 
 
 

ΝΝΕΕΟΟΙΙ  --  ««ΤΤΑΑΞΞΙΙ∆∆ΕΕΥΥΟΟΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ»»  
Το «ταξίδι» για τους νέους είναι µια ̟ερι̟έτεια, νόηµα ζωής, 
στοιχείο νεανικότητας,  εµ̟εριέχει έντονες αλλαγές, υ̟ερβάσεις, 
αµφισβήτηση και α̟οτελεί ευκαιρία για καινούριες εµ̟ειρίες. Η 
«κρίση» ως έννοια συµ̟εριλαµβάνει την ε̟ιλογή, την α̟όφαση 
για αντιµετώ̟ιση των δεδοµένων και χάραξη ̟ορείας και ως εκ 
τούτου είναι µέρος του «ταξιδιού ζωής».  
Το εργαστήριο αυτό α̟ευθύνεται στους νέους ή σε όσους 
αισθάνονται νέοι και  συνεχίζουν να είναι ταξιδιώτες «̟αντός 
καιρού»! 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ, Εκ̟αιδευτικός, Ψυχολόγος, Οικο-
γενειακός Σύµβουλος 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΝΑΤΑΣΑ ΣΙΑΤΕΡΛΗ , Ψυχολόγος 
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχο-
θερα̟εύτρια  

 
 

ΟΟΙΙ  ΑΑΝΝΤΤΡΡΕΕΣΣ  ΑΑΛΛΛΛΑΑΖΖΟΟΥΥΝΝ;;  
Στο εργαστήριο αυτό θα διερευνηθούν οι αλλαγές ̟ου έχουν 
συντελεστεί και εκείνες ̟ου εγκυµονούνται στην ανδρική 
ταυτότητα. Οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
εξετάσουν διάφορους ανδρικούς ρόλους, για ̟αράδειγµα: ο 
ε̟αγγελµατίας, ο σύντροφος, ο ̟ατέρας. Θα συζητηθεί ε̟ίσης 
̟ώς τα δύο φύλα αντιλαµβάνονται διαφορετικά τον άνδρα. 
Ποιες είναι οι διαστάσεις του ανδρισµού ̟ου τονίζουν οι άνδρες 
και ̟οιες αυτές ̟ου τονίζουν οι γυναίκες. 
Εν κατακλείδι, θα εστιάσουµε στις ιδιαίτερες δυσκολίες ̟ου 
αντιµετω̟ίζουν οι άνδρες στη διαδικασία της µεταµόρφωσής 
τους. 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΖΙΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, MSc, CADC, Ψυχοθερα̟ευτής – Οικογε-
νειακός Θερα̟ευτής, Σύµβουλος Τοξικοεξαρτήσεων 

  

  
  

  
  

  
  

««ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΑΑ  ΕΕΞΞΩΩ»»  
Ελάτε να ανακαλύψουµε µαζί ̟ώς η στροφή ̟ρος τον εαυτό µας 
µ̟ορεί να γίνει οδηγός για τον εντο̟ισµό αντιφάσεων, την 
ανάδειξη ̟ηγών δύναµης και την δυνατότητα ελέγχου της ζωής 
µας. 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΛΑΤΑΚΗ, Ψυχολόγος, Ψυχοθερα̟εύτρια 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΙ∆ΟΥ, Ψυχολόγος 
ΣΠΥΡΟΣ ΠΙΣΤΕΥΟΣ, Ψυχολόγος 
ΚΛΑΙΡΗ ΤΖΙΟΜΑΚΗ, Κοινωνική λειτουργός 


