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Το εκπαιδευτικό µας πρόγραµµα προσφέρεται από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Οµαδικής 

Ψυχοθεραπείας ( πρώην Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας ) και απονέµει το 

Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες µε βάση το Γνωσιακό 

Αναλυτικό µοντέλο και την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία. Αποτελεί την εξέλιξη του 

προηγούµενου Διπλώµατος Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες µε βάση το Γνωσιακό 

Αναλυτικό µοντέλο και τον Διαλεκτικό Εαυτό.    

Το  Δίπλωµα  περιλαµβάνει γνώσεις  σχετικά µε  θεραπευτικές οµάδες και εξατοµικευµένη 

παρέµβαση στο χώρο συµβουλευτικής και ψυχοθεραπείας . 

 
To Ινστιτούτο Σχεσιακής & Οµαδικής Ψυχοθεραπείας, ΙΣΟΨ,  ιδρύθηκε το 2016 
αντικαθιστώντας ονοµαστικά το  Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας, ΙΓΑΨ, που 
είχαµε ιδρύσει το 2006. 
Οι λόγοι µετονοµασίας µας αφορούν : 
1. στην αναγκαιότητα σύσφιξης των διοικητικών µας δεσµών µε την Διεθνή Ένωση Σχεσιακής 
Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας και το Yalom Institute,Usa,  

2. στην δηµιουργία του νέου µας Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Ειδίκευσης στην Οµαδική 
Ψυχοθεραπεία µε βάση το Διαπροσωπικό Μοντέλο Διάδρασης του Irvin Yalom και την 
Σχεσιακή Ψυχανάλυση & Ψυχοθεραπεία 

3. στον εµπλουτισµό του Εκπαιδευτικού και Θεραπευτικού µας προσωπικού µε νέους 
συνεργάτες και Ιδρυτικά Μέλη 

Βασικοί µας στόχοι παραµένουν : 

1)ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΧΕΣΙΑΚΗ 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
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1.  η εξειδικευµένη εκπαίδευση και εποπτεία στις κλινικές δεξιότητες µε βάση το Γνωσιακό 
Αναλυτικό Μοντέλο, την Σχεσιακή Ψυχανάλυση & Ψυχοθεραπεία, την Διαπροσωπική 
Οµαδική Ψυχοθεραπεία , 

2. η  παροχή ψυχοθεραπείας σε Ατοµικό, Δυαδικό, Οµαδικό και Οικογενειακό πλαίσιο, hη 
διεξαγωγή έρευνας σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της ψυχοθεραπείας. 
 

Από το 2011 το Διδακτικό και Κλινικό µας έργο επηρεάζεται από τη Σχεσιακή 
Ψυχανάλυση & Ψυχοθεραπεία και από το 2008 από την Διαπροσωπική Οµαδική 
Ψυχοθεραπεία του Irvin Yalom. 

Η Εποπτεία των ψυχοθεραπευτικών µας υπηρεσιών γίνονται στα υψηλότερα επίπεδα από 
Διεθνούς φήµης συναδέλφους όπως φαίνεται: 
1. Όλοι οι ατοµικοί θεραπευτές του ΙΣΟΨ εποπτεύονται από τον Dr.Σπύρο Ορφανό, 
πρώην Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Clinic Director, New 
York University Postdoctoral Program in Psychotherapy and Psychoanalysis, στα πλαίσια 
διεθνούς συνεργασίας που αναπτύχθηκε από τον Σεπτέµβριο 2011. 

2. Επιπλέον ο Διευθυντής ΙΣΟΨ  Χαραλαµπίδης Σταύρος εποπτεύεται από τον Dr.Jonathan 
Slavin πρώην Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης απο το 2013 .  

3. Όλοι οι οµαδικοί θεραπευτές του ΙΣΟΨ εποπτεύονται  στην οµαδική θεραπεία από το Yalom 
Institute από το το 2008, USA, στα πλαίσια διεθνούς συνεργασίας που αναπτύχθηκε µε την 
προσωπική βιογράφο του Irvin Yalom και Διευθύντρια του Yalom Institute, Ruthellen 
Josselson. Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι κανόνες λειτουργίας της οµάδας ακολουθούν το 
διεθνές πρότυπο Οµαδικής Θεραπείας κατά Yalom δίνοντας έµφαση στην διαπροσωπική 
διάδραση στο "εδώ και τώρα". 

4. O Διευθυντής ΙΣΟΨ Σταύρος Χαραλαµπίδης το 2013  και το Ιδρυτικό µέλος ΙΓΑΨ, 
ΙΣΟΨ  Μαθιούδης Κώστας το 2015  πιστοποιήθηκαν ως Οµαδικοί Ψυχοθεραπευτές από το 
Διεθνούς Φήµης  Εκπαιδευτικό Κέντρο Πιστοποίησης Yalom Institute, Usa, ενώ ο 
Ευριπίδης Γαβράς, Ιδρυτικό µέλος ΙΣΟΨ  εκπαιδεύεται επίσης.O Διευθυντής ΙΣΟΨ , 
Σταύρος Χαραλαµπίδης, πιστοποιήθηκε ως Επόπτης του µοντέλου της  Διαπροσωπικής 
Διάδρασης (Διεθνές Πρότυπο Irvin Yalom) το  2016. 

5. Αποτελούµε την µοναδική Πιστοποιηµένη Ευρωπαική Οµάδα εφαρµογής του µοντέλου 
της  Διαπροσωπικής Διάδρασης (Διεθνές Πρότυπο IrvinYalom) και  τη δεύτερη σε 
Παγκόσµιο επίπεδο µαζι µε την Κινεζική. 

6. Όλοι οι Κλινικοί Επόπτες ΙΣΟΨ είναι διαπιστευµένοι σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο από το 
Βρετανικό Πανεπιστήµιο του Ντέρµπυ. Παράλληλα ο Διευθυντής ΙΣΟΨ πιστοποιήθηκε ως 
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Επόπτης του µοντέλου της  Διαπροσωπικής Διάδρασης (Διεθνές Πρότυπο IrvinYalom) 
το  2016 µε το Yalom Institute . 

 
 

                                    ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 

Το πρόγραµµα διαχωρίζεται σε 4 βασικούς άξονες:  

• 1.ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  

• 2.ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

• 3.ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

• 4.ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

 

                                                         1. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  
Το διδακτικό µέρος διαχωρίζεται σε  4  παραµέτρους :  

▪ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  

▪ Β.ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 

ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 

▪ Γ. ΝΕΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΙΑΚΗ 

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ 

▪ Δ. ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

▪ Ε. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 

                            Α1.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  

 

- Είναι κοινό µυστικό, ότι ο απόφοιτος τµηµάτων ψυχολογίας προπτυχιακού επιπέδου της 

Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού δεν έχει εκπαιδευθεί κατάλληλα, έτσι ώστε να µπορεί 

να αναλάβει περιστατικά µε σύνθετη ψυχοπαθολογία όπως οι διαταραχές 

προσωπικότητας, περιπτώσεις µε  Συνοσηρότητα άξονα 1 και άξονα 2 κατά DSM 4 TR 

π.χ εξαρτητική διαταραχή προσωπικότητας µε Συνοσηρότητα µείζονος κατάθλιψης. 
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- Η Έκδοση του DSM 5 έχει περιπλέξει την δυνατότητα του κλινικού να διαγνώσει 

,διαφοροδιαγνώσει και κάνει θεραπεία εκλογής αφού ενώ ουσιαστικά έχει εκδοθεί 

τυπικά ακολουθείται το DSM 4 στην Ελλάδα αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες επίσης. 

- Επιπλέον λανθασµένα κατά τη γνώµη µας τα περισσότερα εκπαιδευτικά κέντρα της 

Ελλάδος εκπαιδεύουν τους φοιτητές τους χωρίς προηγουµένως να υπάρχει  το 

απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων ψυχοπαθολογίας . 

 

Η γνώση λοιπόν βασικών θεµάτων ψυχοπαθολογίας κρίθηκε απαραίτητη για το εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα που προσφέρουµε και αποτελεί επίσηµα το 1/3 του διδακτικού µέρους του πτυχίου. 

Ενδεικτικά παραθέτουµε παρακάτω κάποια από τα θέµατα που θα αναλυθούν:  

 

1. Διαγνωστικά κριτήρια  DSM 4 TR  και αγχώδεις νευρώσεις 

- κοινωνική φοβία  

- ειδικές φοβίες 

- µετατραυµατική διαταραχή άγχους  

- αγοραφοβία 

- κρίσεις πανικού 

- ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση  

2. Διαγνωστικά κριτήρια DSM 4 TR και διαταραχές προσωπικότητας  

- Ναρκισσιστική διαταραχή 

- Εξαρτητική διαταραχή  

- Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή 

- Αντικοινωνική διαταραχή 

- Αποφευκτική διαταραχή 

- Οριακή διαταραχή  

- Σχιζότυπη διαταραχή 

- Σχιζοειδής διαταραχή 

- Δραµατική διαταραχή 

- Παρανοϊκή διαταραχή 

 

3. Διαφορική διάγνωση άξονα 1 και άξονα 2 κατά DSM 4 TR  
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- Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας από Ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση  

- Οριακή διαταραχή από διπολική κατάθλιψη 

- Διπολική κατάθλιψη από δυσθυµία  

- Κοινωνική φοβία από αποφευκτική διαταραχή 

- Μετατραυµατική διαταραχή από οξεία διαταραχή  

- Κ.τ.λ.… 

4.  Συνοσηρότητα Διαταραχών  

 

- Εξαρτησιογόνες ουσίες και διαταραχές προσωπικότητας  

- Ψυχωσικά επεισόδια και άλλες διαταραχές  

- Μανιακά επεισόδια και άλλες διαταραχές  

- Καταθλιπτικά επεισόδια και άλλες διαταραχές  

- Κ.τ.λ.… 

 

5. Διαταραχές συναισθήµατος  

 

- καταθλιπτικό επεισόδιο  

- είδη κατάθλιψης  

- µανιοκατάθλιψη  

- δυσθυµική διαταραχή  

- Κ.τ.λ.… 

        6.Διαφορες DSM 4 TR από DSM 5 και νέες προσθήκες 

 

                                               Α2. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

- Φροντίσαµε έτσι ώστε ο τρόπος διδασκαλίας να περιλαµβάνει κυρίως αλληλεπιδραστικά  

µε τους εκπαιδευόµενους CD ROM µε τη χρήση προτζέκτορα, τα οποία περιέχουν και 

ό,τι πιο εξειδικευµένο και τελευταίας γνώσης υλικό στην διδασκαλία ψυχοπαθολογίας. 

- Το εκπαιδευτικό σας υλικό δεν θα σας δίνεται σε φωτοτυπίες αλλά αποστέλλεται 

αποκλειστικά µέσα από ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, στα πλαίσια της οικολογικής 
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προσέγγισης του ΙΣΟΨ εκµηδένισης της χρήσης φωτοτυπιών που ρυπαίνουν το 

περιβάλλον.   

- Κάθε φορά, µετά από κάθε διάλεξη θα σας δίνεται εξειδικευµένο επιστηµονικό υλικό 

 

 

 

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ  
ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ  

     
 

Το 1/3 του διδακτικού µέρους του προγράµµατος µας αποτελείται από την διδασκαλία κλινικών 

δεξιοτήτων µε βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό µοντέλο και τη Σχεσιακή Ψυχανάλυση.  Το 

µοντέλο αυτό αποτελεί το βασικό θεωρητικό κορµό της εκπαίδευσης σας µαζί µε πρωτεύουσες 

άλλες θεωρίες που επικεντρώνονται στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία και Σχεσιακή Ψυχανάλυση.  

 

                      ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

H Γνωσιακή Αναλυτική ψυχοθεραπεία περιλαµβάνει ένα Θεραπευτή και τον Θεραπευόµενο, 

που συνεργάζονται ώστε µαζί να αναζητήσουν το πλαίσιο αναφοράς δηµιουργίας της 

προσωπικότητας του θεραπευόµενου ώστε να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος µε τον οποίο 

µπορεί να συνεχιστεί η ζωή του στο παρόν και το  µέλλον. Ερωτήσεις όπως  : « γιατί καταλήγω 

να έχω δίπλα µου ανθρώπους που µε υποτιµούν?»  γίνονται πιο κατανοητές και αναζητούνται 

συνεργατικά ,µε συστηµατικό και βιωµατικό  τρόπο  µε τον θεραπευτή οι απαντήσεις τους.  

 

                                                       Για ποιον είναι? 
Η Γνωσιακή   Αναλυτική ψυχοθεραπεία είναι ασφαλής και φιλική προς τον χρήστη - πελάτη. 

Χρησιµοποιείται σε ένα ευρύ επίπεδο εφαρµογών όπως κατάθλιψη, άγχος ,  προσωπικές 

δυσκολίες, διαπροσωπικά προβλήµατα, Διαταραχές προσωπικότητας, Προβλήµατα γάµου,  

οικογενειακές συσχετίσεις, συµβουλευτική γονικού ρόλου.   
 

  

  
                                                         Γιατί τώρα;  
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Συχνά οι άνθρωποι εύχονται να µπορούσαν να αλλάξουν  τις τωρινές συνθήκες της ζωής τους 

ώστε αυτή  να γίνει  δηµιουργικότερη , να αποκτήσει ποιότητα ,  αλλά δεν  γνωρίζουν  τον τρόπο  

να ξεκινήσουν.  

Κατήφεια, θλίψη,  άγχος , σύγχυση και ανησυχία ,  ψυχοσωµατικά προβλήµατα µπορεί να µας 

κάνουν να αισθανόµαστε λιγότερο ικανοί να βρούµε έναν τρόπο να ξεφύγουµε από  τις 

δυσκολίες µας. Τότε ίσως χρειαζόµαστε βοήθεια ειδικού.  

  
                                                                 Πως λειτουργεί;    

• H ΓΑΘ Επικεντρώνει την προσοχή της στην ανακάλυψη µε την βιωµατική συµµετοχή 

του θεραπευτή του τρόπου µε τον οποίο δηµιουργήθηκαν τα προβλήµατα, και πώς οι 

διαδικασίες που ανακαλύψαµε για   να τα αντιµετωπίσουµε, µπορεί να είναι 

δυσλειτουργικές ή αναποτελεσµατικές.  

• Σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους ασθενείς να κατανοήσουν τον  τρόπο  µε τον οποίον 

οι καθηµερινές δυσκολίες που βιώνουν µπορεί να διαιωνίζονται ή  διογκώνονται   από 

τους συνηθισµένους τρόπους αντίδρασης σε αυτά.  

•  Οι προβληµατικές καταστάσεις κατανοούνται  µέσα από τις προσωπικές ιστορίες των 

ασθενών και των βιωµατικών εµπειριών τους. Η έµφαση δίνεται στον τρόπο µε τον 

οποίον αυτές  οι διαδικασίες αντιµετώπισης  γεννήθηκαν και τους  τρόπους που  µπορεί 

σήµερα να αναγνωριστούν, να εφαρµοστούν, να ανασχηµατιστούν  και να βελτιωθούν.  

•  Μετά ο θεραπευτής και θεραπευόµενος  από  κοινού αναγνωρίζουν τον ‘υγιή   εαυτό’ ,  

τον ενδυναµώνουν, και ο  θεραπευτικός σχεδιασµός επικεντρώνεται  στην διαδικασία 

των επερχόµενων αλλαγών. 

• Η θεραπευτική αλληλεπίδραση είναι ενεργητική και βιωµατική .  διαγράµµατα και 

γραπτές διατυπώσεις   χρησιµοποιούνται µε τον ασθενή ώστε να τον βοηθήσουν στην 

αναγνώριση, πρόκληση, και αναδιαµόρφωση των διαδικασιών αντιµετώπισης που 

αποδεικνύονται µέσω βιωµατικής εµπειρίας δυσλειτουργικοί ή  αναποτελεσµατικοί  . 

• Το περιεχόµενο της αλληλεπίδρασης του Ασθενούς εκφράζεται  σε γραπτό  κείµενο που 

χρησιµοποιείται σαν εργαλείο κατανόησης και µέσο  διαλόγου µε το θεραπευτή και µε 

τον εαυτό του κατά τη διάρκεια και µετά το τέλος της θεραπείας.  
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Εντελώς πρακτικά  
                                                     

             Η ΓΑΘ ΕΙΝΑΙ.: 

• Είναι βραχυπρόθεσµη.  Η θεραπεία αποτελείται από τέσσερα έως είκοσι τέσσερα 

συνεδρίες,  κατά µέσο όρο δεκαέξι. Σχεδιάσθηκε σαν βραχύχρονο  µοντέλο, πολλές 

φορές όµως µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε πιο µακροχρόνιες θεραπείες. Στην 

περίπτωση  εφαρµογής των Γνωσιακών Αναλυτικών  εννοιών σε οµαδικό   πλαίσιο το 

ΙΣΟΨ προτείνει   τουλάχιστον ένα χρόνο  διάρκεια.  

• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί  εξατοµικευµένα,  σε οµαδικό  πλαίσιο,  σε δυαδική 

θεραπεία του ζεύγους, ως εργαλείο κατανόησης  του δυναµικού σε σχολικά και 

εργασιακά περιβάλλοντα.  

• Είναι γνωσιακή  επειδή ενθαρρύνει την ικανότητα του ασθενούς να  αυτο παρατηρείται 

όσον αφορά στην διαδικασία συσχετισµού πεποιθήσεων, συναισθηµάτων και 

συµπεριφορών.  

• Είναι Αναλυτική  επειδή  ασυνείδητοι  παράγοντες αναγνωρίζονται και δουλεύονται 

θεραπευτικά. Επιπλέον η θεραπευτική σχέση νοείται µέσα από το ‘µεταβιβαστικό  

δυναµικό’  που γίνεται εργαλείο αναγνώρισης και αναδιαµόρφωσης  των ανταποδοτικών 

ρόλων που  γεννήθηκαν στις πρώιµες βιωµατικές συσχετίσεις  του ασθενούς µε τους 

σηµαντικούς άλλους.   

• Είναι συνθετική αφού παρόλο που διαθέτει το δικό της θεωρητικό υπόβαθρο  επιτρέπει 

και προάγει την χρήση τεχνικών από  άλλα µοντέλα και ιδιαίτερα αυτών  που η  

θεωρητικοποίηση του διαλεκτικού εαυτού είναι κυρίαρχη. 

• Είναι  διαλεκτική αφού  αντιλαµβάνεται τον εαυτό  ως ένα δυναµικό σύνολο 

εσωτερικών ‘φωνών’  που  επικοινωνούν ή  τείνουν να επικοινωνήσουν ενδοπροσωπικά 

,διαπροσωπικά ( Φιλοσοφική επίδραση του Βακτίνου)  

• Υπόκειται σε ερευνητική Επεξεργασία και υπάρχουν ενθαρρυντικά αποτελέσµατα 

ήδη..  

 

             Θεωρητική αποσαφήνιση της Γνωσιακής Αναλυτικής 

θεραπείας  
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Η ΓΑΘ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
 
Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία είναι µία ολοκληρωµένη βραχεία θεραπεία που αναπτύχθηκε 

από τον Anthony Ryle. Το µοντέλο δανείζεται και προσαρµόζει στοιχεία από τη γνωστική 

ψυχολογία και την ψυχαναλυτικής θεωρία των αντικειµενοτρόπων σχέσεων. Ο Ryle (1993) 

σηµειώνει ότι οι αντικειµενοτρόπες ιδέες που "έχουν απορριφθεί περιλαµβάνουν την έµφαση 

στη θεωρία της παρόρµησης και την έννοια του ενστίκτου του θανάτου, την πεποίθηση ότι ο 

διαχωρισµός και η προβολή είναι πρώτιστα αµυντικοί, την έµφαση στην πολύ πρόωρη εµπειρία 

και την παραµέληση των πιο πρόσφατων γεγονότων στην ανάπτυξη" (20). 

 

Κατά την CAT άποψη σχετικά µε την ανάπτυξη της προσωπικότητας, η πρώτη εµπειρία ενός 

νηπίου αφορά τις πρώτες αλληλεπιδράσεις µε τα αντικείµενα στη ζωή του. Εξαρχής αυτές οι 

σχέσεις περιλαµβάνουν τις προσδοκίες και τις προβλέψεις. Οι αρχικές βιολογικά 

προγραµµατισµένες συµπεριφορές σύνδεσης (attachment), αντικαθιστώνται από τις µαθηµένες 

"διαδικασίες ρόλου" που διαµορφώνονται στην αλληλεπίδραση µε τη µητέρα και άλλους 

κηδεµόνες. Κατά συνέπεια µια διαδικασία ρόλου προϋποθέτει ότι οι συνέπειες των ενεργειών 

κάποιου προβλέπονται από τις αποκρίσεις ενός άλλου. Αυτοί οι "αµοιβαίοι ρόλοι" αποκτώνται 

και διατηρούνται ασυνείδητα. Κατ' αυτό τον τρόπο, η προσωπικότητα γίνεται δοµηµένη βάσει 

των εσωτερικοποιηµένων αλληλεπιδράσεων γονέα-παιδιού που αποτελούν τη βάση για 

ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές διαδικασίες. Ο κρίσιµος στόχος της παιδικής ηλικίας αφορά 

"την διαµόρφωση µερικών διαδικασιών σε σύνθετες και ολόκληρες προσωπικές διαδικασίες" 

(17). Μια εύλογα ώριµη προσωπικότητα θα έχει έναν εαυτό έναν εαυτό στον οποίο µπορεί να 

κινητοποιηθεί µια σειρά αµοιβαίων διαδικασιών ρόλου. Αυτοί οι αµοιβαίοι ρόλοι είναι οι 

βασικές µονάδες όλου του ενδο- και δια-προσωπικού µηχανισµού.   

 

Εντούτοις, δυσµενείς περιστάσεις όπως η απώλεια, η κατάχρηση ή η στέρηση µπορούν να 

αποτρέψουν αυτήν την διαδικασία ολοκλήρωσης, µε αποτέλεσµα το άτοµο να αποκτήσει µία 

εξαιρετικά αποσυνδεµένη άποψη για τον εαυτό και τον κόσµο. Στις δοµές ναρκισσιστικής και 

οριακής προσωπικότητας, το υποσύστηµα δύναται να χωριστεί σε δύο ή περισσότερα 

υποσυστήµατα περικλείοντας ελάχιστη συνειδητοποίηση του ενός από το άλλο.  
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                                             Αµοιβαίες διαδικασίες ρόλου 

 

Όλες οι διαδικασίες περιλαµβάνουν την πρόβλεψη: στην περίπτωση των διαδικασιών ενός 

ρόλου που οργανώνουν την αλληλεπίδραση µε τους άλλους, η ουσιαστική προσδοκία αφορά την 

ανταπόκριση του άλλου. Οι διαδικασίες ρόλου ενός ατόµου διαµορφώνονται από τον 

αναµενόµενο ρόλο του άλλου ή έχουν ως σκοπό να αποσπάσουν τον απαραίτητο αµοιβαίο ρόλο. 

 

Η επεξεργασία των αµοιβαίων διαδικασιών ρόλου είναι µια ουσιαστική πλευρά της ανθρώπινης 

ανάπτυξης. Οι βιολογικά προγραµµατισµένες συµπεριφορές για επικοινωνία αντικαθιστώνται 

σύντοµα από τις επιµεληµένες διαδικασίες ρόλου που διαµορφώνονται στην αλληλεπίδραση µε 

τη µητέρα και τους άλλους κηδεµόνες. Ένας ρόλος, από αυτή την άποψη, γίνεται κατανοητός για 

να συνδυάσει τη δράση µε την επιρροή, την προσδοκία και την επικοινωνία. Στην 

αλληλεπίδραση µε τους κηδεµόνες, το νήπιο αποκτά όλο και πιο σύνθετα µοντέλα 

αλληλεπίδρασης (δείτε Stern, 1985) που εξυπηρετούν αρχικά τις ιδιαίτερες αλληλεπιδράσεις 

αλλά που, κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, γίνονται διοργανωτές ολόκληρης της ατοµικής 

επικοινωνίας. Αλλά προτού να επιτευχθεί αυτό ένα άλλο κρίσιµο ανθρώπινο επίτευγµα είναι 

προφανές: από την εκµάθηση να προσδοκάται ο ρόλος της µητέρας, το νήπιο δείχνει ικανό να 

διαδραµατίσει έναν ρόλο, προς τη µητέρα ή τις κούκλες του. Όπως ο Ogden (1983) επισηµαίνει, 

κάθε αλληλεπίδραση είναι η προέλευση δύο (συµπληρωµατικών ή αµοιβαίων) ρόλων. 

 

Οι ανάγκες του νηπίου εκφράζονται, διαµορφώνονται και λίγο-πολύ ικανοποιούνται µέσα σε ένα 

εξελισσόµενο διαπροσωπικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει καµία ανάγκη να τεθεί ως αίτηµα η 

πρωτοκαθεδρία της φαντασίας πέρα από την εµπειρία ή να προταθούν οι διαφωνίες µεταξύ των 

αντιταγµένων εγγενών ενστίκτων. Η δυνατότητα για το θετικό και αρνητικό συναίσθηµα είναι 

παρούσα σε κάθε παιδί: η ισορροπία και η µορφή έκφρασης αυτών καθορίζεται κατά ένα µεγάλο 

µέρος από την πραγµατική εµπειρία του παιδιού. Αυτή η εµπειρία δεν πρόκειται να γίνει 

κατανοητή ως διαµόρφωση από την τιµωρία ή την ανταµοιβή των έµφυτων ενστίκτων. Επίσης, 

δεν µπορεί να κατανοηθεί µε βάση συµπεριφοριστικούς και ψυχαναλυτικούς τρόπους. Από 

παλιά, µητέρα και νήπιο διαµορφώνουν µια γλώσσα από σήµατα-φωνήσεις, χειρονοµίες, 

συµβολικά αντικείµενα – στα όποια είναι προστιθέµενη η οµιλία, µέσω της οποίας η εµπειρία 

µεσολαβεί και δοµείται από το καθορισµένο πολιτιστικό περιβάλλον. 
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                                               Ο σχηµατισµός της προσωπικότητας 

 

Οι µαθηµένες αµοιβαίες διαδικασίες ρόλου του παιδιού και η απόκτηση της ικανότητας να 

αναπαραχθεί κάθε ρόλος πραγµατοποιούνται από πρώϊµα αναπτυξιακά στάδια: το παιδί αρχίζει 

να διαδραµατίζει το γονεϊκό ρόλο προς τον εαυτό του. Αυτό είναι εµφανές στις κριτικές, τα 

σχόλια και τις ενθαρρύνσεις που εκφράζει το παιδί στην πρόωρη οµιλία, προτού να «κινηθεί εις 

βάθος» και να εξελιχθεί σε σκεπτόµενο άτοµο (Vygotsky, 1962). Η γλώσσα επιτρέπει εξίσου την 

ανασκόπησης στις εξωτερικές και εσωτερικές διαδικασίες. Επίσης προσφέρει την αντανάκλαση 

του εαυτού µέσα από τις διαµορφωτικές επιδράσεις της πρόωρης ζωής. 

 

Οι αµοιβαίες διαδικασίες ρόλου που εξελίσσονται στις πρόωρες αλληλεπιδράσεις είναι το 

θεµέλιο επάνω στο οποίο χτίζονται οι πιο πρόσφατες διαδικασίες ρόλου.  Αποτελεί επίσης την 

πηγή του εσωτερικού διαλόγου στον οποίο βασίζεται η αυτο-διαχείριση και από τον οποίο 

προέρχεται η εσωτερική σύγκρουση. Ο εσωτερικός κόσµος και οι εξωτερικές σχέσεις του 

ατόµου αντέχουν τα ίχνη αυτής της κοινής προέλευσης. Η περιγραφή του αµοιβαίου 

ρεπερτορίου ρόλου ενός ατόµου κατασκευάζεται βάσει της πρόωρης ιστορίας, των σχέσεων και 

των εµφανών αυτοδιαχειριστικών διαδικασιών. Στην θεραπεία, κατασκευάζεται βάσει της 

µεταβίβασης και αντιµεταβίβασης, και προσφέρει µια πολύτιµη και υψηλού επιπέδου 

κατανόηση των ενδοψυχικών και διαπροσωπικών διαδικασιών, καθώς και της µεταξύ τους 

σχέσης. Ο εαυτός µπορεί συχνά να γίνει κατανοητός ως σχέση µεταξύ ενός (γονεϊκού) «εγώ» (Ι) 

και ενός (παιδικού) «εµένα» (me), µε τη συνειδητοποίηση ότι διανέµεται ποικίλλως µεταξύ των 

δύο ή επεκτείνεται στο διάλογο µεταξύ τους. Σε σχέση µε τους άλλους, καθένας πόλος κάθε 

αµοιβαίας πατέντας µπορεί να αναπαραχθεί, εφόσον οι άλλοι καλούνται να παίξουν τον 

αµοιβαίο ρόλο. Δεν δύναται να αναπαραχθεί ή να αποσπαστεί κάθε πιθανός ρόλος. Μερικοί 

ρόλοι, που συνδέονται πρόωρα µε συναισθήµατα εκφοβισµού ή απαγορεύσεων, αντικαθιστώνται 

από αµυντικές ή αποφευκτικές ή συµπτωµατικές διαδικασίες, που αφήνουν το άτοµο εν µέρει ή 

πλήρως απληροφόρητο της φύσης αυτών και που απαιτούν από τον παρατηρητή να 

χρησιµοποιήσει στοιχεία για να τις περιγράψει. 

 

                                   Νεύρωση και διαταραχή προσωπικότητας 
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Το εύρος των διαδικασιών ενός ατόµου απεικονίζει εγγενή χαρακτηριστικά και την επιρροή 

συγκεκριµένων εµπειριών της πρόωρης ζωής, υπό την έννοια ότι µερικές από τις διαδικασίες 

εµµένουν, ενώ άλλες καταστέλλονται. Αυτή η εµπειρία (όπως γίνεται αντιληπτή από το ανώριµο 

παιδί) µπορεί να οδηγήσει στην καθιέρωση σταθερών αµυντικών διαδικασιών που περιορίζουν 

την δυνατότητα για µετέπειτα µάθηση. Η στέρηση ή η κακοποίηση µπορεί, επιπλέον, να 

αποτρέψει την φυσιολογική διαδικασία της ολοκλήρωσης µέσω της οποίας το εύρος των 

συναισθηµατικών διαδικασιών του νηπίου σχετικά µε την διαχείριση των αλληλεπιδράσεων 

συνδέεται και ελέγχεται από την υψηλότερη σειρά των οργανωτικών διαδικασιών του εαυτού. Ο 

επακόλουθος διαχωρισµός ή περιορισµός δεν θεωρείται πρώϊµα αµυντικός ή αποτέλεσµα των 

επιθέσεων του ενστίκτου του θανάτου. Ωστόσο, η αποτυχία της ολοκλήρωσης µπορεί να 

θεωρηθεί αµυντική εφόσον επιφέρει την αποφυγή καταστρεπτικών ρόλων ή αµοιβαίων 

διαδικασιών ρόλου. Στην περιγραφή ατόµων µε χωριστές «υποπροσωπικότητες» ή «µέρη του 

εαυτού» (states), θα πρέπει να προσδιοριστεί το ρεπερτόριο ρόλου του κάθε «µέρους». 

 

Η CAT προσέγγιση διαφέρει από την ψυχανάλυση στον τρόπο που αντιµετωπίζει τις περιγραφές 

των ατόµων. Στην ψυχανάλυση, οι συγκρούσεις ενστίκτου-άµυνας θεωρούνται ως µία από τις 

πολλές αιτίες του διαδικαστικού περιορισµού και δίνεται έµφαση στην ερµηνεία ασυνείδητων 

διαδικασιών. Στην CAT, τέτοιες διαδικασίες εµφανίζονται µε τη µορφή του ρεπερτορίου των 

διαδικασιών. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι θεραπευτές συσχετίζονται µε τη 

σταθερότητα των καταστρεπτικών διαδικασιών που υιοθετούνται από τους ασθενείς, και τα 

εµφανή εµπόδια στην ολοκλήρωση που βρίσκονται στις «χωριστές» προσωπικότητες. Στην CAT 

προσέγγιση, αυτά τα προβλήµατα δεν αντιµετωπίζονται από την άποψη της παρακινηµένης 

αντίστασης και άµυνας. Θεωρείται ότι προέρχονται από τις καταστρεπτικές διαδικασίες της 

ενισχυτικής φύσης του εαυτού. Με βάση τα στοιχεία αυτά, πρωταρχικός θεραπευτικός στόχος 

είναι να περιγραφούν ακριβώς αυτές οι ακολουθίες και να αποφευχθεί οπωσδήποτε η σύµπραξη 

(δηλαδή η ανταπόδοση) µε το ρεπερτόριο ρόλου του ασθενή. 

 

 

Τα 3 βασικά στοιχεία της ΓΑΘ.  
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Τα 3 βασικά στοιχεία της γνωσιακής αναλυτικής  θεραπείας   είναι η αναδιαµόρφωση, 

αναγνώριση και η επαναληπτική κριτική µατιά , µέσω των οποίων ο θεραπευόµενος σταδιακά 

εσωτερικεύει τόσο τον ρόλο του  θεραπευτή όσο και τα εννοιολογικά εργαλεία που 

χρησιµοποιούνται κατά την διάρκεια της θεραπείας.  

Η αναδιαµόρφωση  συντελείται συνεργατικά και βιωµατικά ανάµεσα σε  θεραπευτή και ασθενή 

και  έχει 1) αφηγηµατικό νόηµα  , όπου ξαναεκφράζουµε τη   θεραπευτική ιστορία του ασθενούς 

και 2) περιγραφικό νόηµα  , όπου περιγράφουµε τις τρέχουσες καταστρεπτικές  προς τον εαυτό 

διαδικασίες που συντηρούν ή αναπαράγουν τα προβλήµατα -στόχους που αναµένεται να 

µετασχηµατιστούν εντός θεραπείας.  

Αυτή η αναδιαµόρφωση χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια όλης της θεραπείας  σαν βάση για τις 

ασκήσεις στο σπίτι του ασθενούς , που στοχεύουν στην γρήγορη αναγνώριση. Επίσης µέσω της 

αναδιαµόρφωσης στοχεύουµε στην περιγραφή και ανάλυση του µεταβιβαστικού  δυναµικού 

ανταποδοτικών ρόλων µεταξύ Θεραπευτικής δυάδας. Η αναδιαµόρφωση χρησιµοποιείται και 

στο τέλος της θεραπείας µε αποχαιρετιστήριο γράµµα από τον θεραπευτή στον ασθενή. Ο 

ψυχοθεραπευτικός  φάκελος συνήθως δίνεται στους ασθενείς στην 1 συνεδρία και οι απαντήσεις 

και ο τρόπος που θα χρησιµοποιηθεί από τον ασθενή , συνεισφέρει στην διαδικασία της 

αναδιαµόρφωσης. Η αναδιαµόρφωση περιγράφει τις τωρινές σχέσεις  και τις σχέσεις µε τους 

σηµαντικούς άλλους στο παρελθόν , συµπεριλαµβάνοντας  την αναπτυσσοµένη στη θεραπεία 

σχέση µε το θεραπευτή καθώς και την σχέση του θεραπευόµενου µε τον εαυτό του. Κατά αυτόν 

τον τρόπο θεωρούµε ότι η διαπροσωπικές  και διαπροσωπικές διαδικασίες εκτελούνται σε 

παράλληλη βάση αλλά αλληλεπιδρώντας µεταξύ τους. Μέσα από αυτού του είδους την 

κατανόηση , συγκεκριµένα προβλήµατα   µπορούν να αναγνωριστούν και  εύρος 

ψυχοθεραπευτικών τεχνικών.  

                                            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
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Δ .ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ 

Οι  βασικές αρχές του µοντέλου της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης  αναπτυσσόµενη κυρίως στην 

Αµερική από το 1980  µε κύριο δηµιουργό τον Stephen Mitchell και προπάτορα τον µαθητή του 

Φρόυντ, Φερέντσι,  διδάσκονται για να συµπληρώσουν τον θεωρητικό κορµό της Γνωσιακής 

Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας ,κυρίως για περιστατικά µακρόχρονης θεραπείας που χρειάζονται 

την ‘πλαισίωση’ της θεραπευτικής διεργασίας µε 2 τουλάχιστον συναντήσεις εβδοµαδιαία.  

Περιληπτικά περιλαµβάνει συστατικά  στοιχεία από το Αµερικανικό φεµινιστικό κίνηµα κυρίως, 

την ψυχαναλυτική θεωρία του Εαυτού µε κύριο εκφραστή τον Kohut, την θεωρία της διυ-

υποκειµενικής συναλλαγής στην Ψυχαναλυτική διεργασία µε θεµελιωτές τους Mitchell, 

Bromberg, Benjamin, Ogden , την θεωρία της Διαπροσωπικής Ψυχανάλυσης/Ψυχιατρικής  µε 

κύριο εκφραστή τον Sullivan,ερευνητικά δεδοµένα από τον τοµέα της Ψυχαναλυτικής µελέτης 

δεσµού τροφού-παιδιού µε κυρίαρχη µορφή τους Daniel Stern, Beatrice Beebe.  

Οι Διδάσκοντες της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης  του ΙΣΟΨ είναι εκπαιδευµένοι από βασικές 

µορφές της σύγχρονης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και λαµβάνουν χρόνια εποπτεία στην 

θεραπευτική επαφή µε δύσκολους χαρακτηριολογικά ασθενείς, από πρωτοπόρους στην 

Μοντέρνα Ψυχανάλυση όπως οι Jonathan Slavin ,Ruthelen Josselson, Σπύρος Ορφανός, 

Lauren Levine 

Τα µαθήµατα της ενότητας αυτής  Θα παρουσιάσουν µια επικαιροποιηµένη ενότητα ανάλυσης 

µελετών περίπτωσης ,όπου κύριο στοιχείο ήταν οι εκπραξίες. Οι εκπραξίες (enactments) 

δηµιουργούνται προκειµένου να επικοινωνήσουν αυτό που ονοµάζεται ‘σχεσιακό ασυνείδητο’, 

και εµφανίζονται σε δύσκολες φάσης της µεταβιβαστικής σχέσης όπου ο αναλυόµενος  επενδύει 

στον Αναλυτή εγκλωβισµένα συναισθήµατα ως να είναι κάποιο ‘αντικείµενο’ του παρελθόντος  

. 
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Οι διαλέξεις  θα καταδείξουν τις βασικές διαφορές ανάλυσης και επικοινωνίας/χρήσης  της 

υποκειµενικής αντίδρασης του Αναλυτή στις εκπραξίες, από το κλασικό µοντέλο 

Ψυχαναλυτικής εργασίας όπως αυτό δηµιουργήθηκε από τον Φρόυντ. 

 Ο Αναλυτής επιδρά και επεµβαίνει στο ‘εδώ και τώρα’ έχοντας ταυτόχρονα υπόψη του το 

αναπτυξιακό δυναµικό του αναλυόµενου (παρελθοντικές σχέσεις αντικειµένων) αλλά και το 

σχεσιακό δυναµικό µε τον Αναλυτή όπως εκφράζεται από φαντασιώσεις, όνειρα και κυρίως την 

ανάγκη του αναλυόµενου  για ‘αυθεντική’ σχέση µε τον Αναλυτή του. 

 Η αυτοαποκάλυψη του Αναλυτή σχετικά µε το βίωµα που έχει για τον ασθενή του γίνεται µέσα 

από το θεωρητικό κατασκεύασµα του ‘αναλυτικού τρίτου’ (Τhomas Ogden) του πεδίου που 

συνδηµιουργείται από το αναλυτικό ζεύγος σε κάθε ανάλυση και είναι η κύρια µονάδα µελέτης 

στην Σχεσιακή Ψυχανάλυση. 

Η Σχεσιακή Ψυχανάλυση θέτει στο επίκεντρο της θεραπείας το κοµµάτι των ανθρώπινων 

διαπροσωπικών σχέσεων υποστηρίζοντας πως  ο τρόπος µε τον οποίο έχουν διαµορφωθεί  οι 

σχέσεις µε τους άλλους τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

εµφάνιση ψυχικών διαταραχών. Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας δίνεται µεγάλη 

σηµασία στο τρόπο συσχέτισης  µεταξύ θεραπευτή και θεραπευόµενου όπου µέσα σε µια 

ισότιµη σχέση (που παραµένει ασύµµετρη όπως στην Φροϋδική Ανάλυση, ωστόσο είναι πολύ 

λιγότερο ασύµµετρη συγκριτικά) επηρεάζουν ο ένας τον άλλο καθώς αναδύονται συνειδητά ή 

ασυνείδητα βιώµατα, αντιλήψεις και συναισθήµατα.  

Παράλληλα, βασικό στοιχείο της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης είναι η έννοια της 

διυποκειµενικότητας, η θέαση δηλαδή του σύνθετου τρόπου διάδρασης των δυο 

προσωπικοτήτων του αναλυτή και αναλυόµενου και η επιρροή του προσωπικού υλικού και κατά 

επέκταση του παρελθόντος και των δύο στη θεραπευτική πράξη. Η διυποκειµενική διάσταση 

εισέρχεται ολοκληρωτικά τόσο στην παραγωγή - εκφορά όσο και στην επίλυση ή µη των 

εκπραξιών από τη µεριά του αναλυόµενου αλλά µερικές φορές και του αναλυτή.  

Στη διάρκεια των διαλέξεων θα παρουσιαστούν στοιχεία από διαφορετικές θεραπείες µε άτοµα 

που πάσχουν από διαταραχή προσωπικότητας και θα εξεταστεί ο τρόπος παρέµβασης του 

θεραπευτή ανάλογα µε το είδος της εκπραξίας του ατόµου. Παραδειγµατικά θα αναφερθούν 

περιπτώσεις  θυµού, καθυστέρησης, χρήση της αµοιβής και του χρήµατος, απαιτήσεων 

έκπτωσης, άµεσης επίθεσης, συνεχόµενων αποπειρών εκµαίευσης προσωπικού υλικού, κα. 
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 Ο αµεσότερος και βιωµατικά εύπεπτος τρόπος εσωτερίκευσης του καινούργιου µοντέλου 

συσχέτισης που προτείνει η θεραπεία επιτυγχάνεται µέσα από την καθαρή και δυναµική εξέταση 

της εκπραξίας στο "εδώ και τώρα". Αυτό σηµαίνει ότι η χρήση του "εαυτού" του Αναλυτή θα 

αποτελέσει την µήτρα επανεκπαίδευσης του αναλυόµενου στον τρόπου εµπλοκής του στα 

"σχεσιακά διυποκειµενικά πλαίσια". Η ορθή και αποτελεσµατική χρήση του "εαυτού" του 

Αναλυτή θα αποτελέσει και το σηµείο εστίασης της συγκεκριµένης σειράς διαλέξεων κυρίως 

µέσα από την αντι-µεταβιβαστική και αλληλεπιδραστική της διάσταση. Τέλος, θα επιχειρηθεί η 

κατάδειξη λανθασµένων τρόπων χρήσης του παραπάνω, φαινόµενο που συχνά παρατηρείται 

στην κλινική πράξη.   

Οι Σχεσιακοί Ψυχαναλυτές δίνουν ιδιαίτερη σηµασία και προσοχή στη σχέση που αναπτύσσουν 

µε το θεραπευόµενο, όπως αυτή διαµορφώνεται και βιώνεται στην θεραπεία. Τα άτοµα µε 

διαταραχή προσωπικότητας εµφανίζουν µεγάλη δυσκολία στο «σχετίζεσθαι». Δείχνουν ακαµψία 

στα γνωστικά τους σχήµατα και εγκλωβισµό στις συναισθηµατικές τους εµπειρίες. 

Περιστατικά που πάσχουν από ανίατες ασθένειες ή έντονες σωµατοποιήσεις έρχονται σε 

θεραπεία, όλο και συχνότερα. Τις τελευταίες δεκαετίες η έξαρση ανίατων και αυτοάνοσων 

ασθενειών, όπως ο καρκίνος, το aids/ HIV,  η σκλήρυνση κατά  πλάκας, οι αλλεργίες, η 

ψωρίαση και πολλές άλλες, καθώς και εξωτερίκευση έντονων σωµατοποιήσεων , όπως οι 

κρίσεις πανικού, έχουν εντατικοποιήσει την ανάγκη θεραπευόµενων και θεραπευτών για 

κατάλληλα προσαρµοσµένη θεραπεία σε άτοµα των κατηγοριών αυτών, χωρίς όµως  αυτή να 

στοχεύει αποκλειστικά και µόνο στο σύµπτωµα. Όλο και µεγαλύτερο µέρος της  επιστηµονικής 

κοινότητας τείνει να πιστεύει, ότι  πρόκειται για την έκφραση µία έντονης εσωτερικής διαµάχης 

και ενός καλά κρυµµένου  θυµού και η ενασχόληση µόνο µε το σύµπτωµα  και την ασθένεια δεν 

είναι αρκετή. Στόχος της συγκεκριµένης σειράς διαλέξεων  είναι η παρουσίαση της Σχεσιακής  

Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπευτικής προσεγγίσεως ,όπως  αυτή εφαρµόσθηκε σε αντίστοιχα 

περιστατικά. Οι Εκπαιδευτές θα παρουσιάσουν αναλύσεις ατοµικών περιστατικών, δίνοντας 

έµφαση στο πως µέσα σε ένα αόριστο χρονικά καθορισµένο πλαίσιο θεραπειών, όπως  ορίζει η 

Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, δηµιουργήθηκε χώρος για την 

διερεύνηση όχι µόνο του συµπτώµατος αλλά και την σύνδεση του µε έναν Διαλογικό και 

Πολυσυλλεκτικό  Εαυτό, που βασίζεται  σε µαθηµένους ανταποδοτικούς ρόλους µε εξωτερικούς 

και εσωτερικευµένους άλλους, καθώς και το  πως η αναδιαµόρφωση του διαλογικού εαυτού 

µπορεί να βοηθήσει στην διαχείριση της ασθένειας και των συµπτωµάτων. Πρόκειται για  
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διαφορες κλινικές περιπτώσεις, που ήρθαν για θεραπεία στο Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής 

Ψυχοθεραπείας. Τα  περιστατικά πάσχουν από  σκλήρυνση κατά πλάκας, ενώ κάποια  

παρουσιάζουν και άλλες  έντονες σωµατοποιήσεις. Στις περιπτώσεις που θα παρουσιαστούν, 

γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί ο τρόπος µε τον οποίο, οι θεραπευτές αντιµετώπισαν,  µέσω 

της µεταβίβασης και της αντιµεταβίβασης,  τις διαδικασίες των αµοιβαίων ρόλων που έρχονται 

στο θεραπευτικό δωµάτιο και αναπαράγονται ανάµεσα σε θεραπευόµενο και θεραπευτή, ενώ 

ταυτόχρονα θα αναδειχθεί η προσπάθεια τους να µην αφήσουν την  ανίατη ασθένεια είτε να 

κυριεύσει την διαδικασία, είτε να απουσιάσει από αυτήν. 

 

 

 

                            Ε .ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

Oι ψυχοθεραπευτικές τεχνικές, αποτελούν το 1/3 της διδασκαλίας. Οι τεχνικές που 

παρουσιάζονται αφορούν κυρίως τις τεχνικές που προτείνει το Γνωσιακό Αναλυτικό µοντέλο. 

Ωστόσο λαµβάνοντας υπόψιν ׃ 

o ότι το ίδιο το Γνωσιακό Αναλυτικό µοντέλο δεν είναι αρνητικό στη χρήση τεχνικών από 

άλλα µοντέλα,  

o ότι το Γνωσιακό Αναλυτικό µοντέλο προήλθε από τη  δηµιουργική ανασύνθεση ιδεών 

των  Vygotsky , Melanie Klein, George Kelly  µπολιασµένων µε φιλοσοφικές ιδέες του 

Βακτίνου 

o ότι η έννοια του Διαλεκτικού Εαυτού επηρεάζει κυρίαρχα  την µοντέρνα 

ψυχοθεραπευτική πρακτική 

o το γεγονός ότι ειδικά ο θεραπευτής οµάδας είναι επιθυµητό να είναι γνώστης πολλαπλών 

µοντέλων και τεχνικών  

o Ότι οι Διδάσκοντες και Επόπτες είναι εκπαιδευµένοι σε τουλάχιστον 2 και κάποιοι σε 3 

διαφορετικά Ψυχοθεραπευτικά Συστήµατα 

o και τέλος ότι η παρούσα τάση στην ψυχοθεραπεία είναι συνθετική  

 

Η επιστηµονική οµάδα του κέντρου µας αποφάσισε να εισάγει και την διδασκαλία 

αποτελεσµατικών τεχνικών και από αλλά θεραπευτικά µοντέλα εκτός του Γνωσιακού 
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Αναλυτικού µοντέλου και κυρίως αυτών που επιδρούν στην θεωρητικοποίηση   της έννοιας του 

Διαλεκτικού Εαυτού και της Σχεσιακής Ψυχοθεραπείας. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά την διδασκαλία τεχνικών από άλλα µοντέλα δεν θα αναλυθούν σε 

βάθος θεωρητικό αυτά, αλλά µονό όταν κατά περίπτωση σχετίζονται θεωρητικές έννοιες των 

µοντέλων αυτών µε τις σχετικές τεχνικές που διδάσκονται. 

Σκοπός δεν είναι η εκπαίδευση σας σε άλλα µοντέλα εκτός του Γνωσιακού Αναλυτικού 

µοντέλου/ Σχεσιακής Ψυχοθεραπείας  , αλλά  ο ποιοτικός εµπλουτισµός των θεραπευτικών σας 

γνώσεων, µε πρακτικές τεχνικές που γρήγορα, αποτελεσµατικά και συνθετικά να παράγουν 

µόνιµα θεραπευτικά αποξέσµατα  προς όφελος των θεραπευοµένων σας. Παρακάτω 

παρουσιάζονται ενδεικτικά οι κατηγορίες τεχνικών  που κυρίως θα διδαχθούν ׃ 

                                                          Διαλεκτικές 

 

✓ Αναγνώριση αποκοµµένων µερών εαυτού  

✓ Αναγνώριση και  επεξεργασία χαρακτηριολογικών γνωρισµάτων   µερών  εαυτού  

✓ Ο διαλεκτικός  εαυτός και οι φωνές του  

✓ Επικοινωνία του θεραπευτή µε τις φωνές του διαλεκτικού  εαυτού του ασθενούς  

✓ Αναγνώριση και επεξεργασία της εσωτερικής πάλης µεταξύ των φωνών του 

διαλεκτικού εαυτού  

✓ ……………………………….. 

                                                            Γνωσιακές  

 

✓ Σωκρατική ειρωνεία  

✓ Σωκρατική Μαιευτική  

✓ Συµπεριφοριστικό πείραµα  

✓ Γνωσιακά λάθη και παρεµβάσεις σε αυτά  

✓ Αυτόµατες αρνητικές σκέψεις και καταγραφή τους                           

✓ ............................................................. 

 

                                                        Ψυχοδυναµικές  
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✓ Αµυντικοί µηχανισµοί ασυνειδήτου 

✓ Ελεύθερος συνειρµός  

✓ Ελεύθερη αλληλεπίδραση οµάδας  

✓ Ανάλυση ονείρων 

✓ Μεταβίβαση –αντιµεταβίβαση και είδη τους  

✓ ......................................................................... 

 

                                                   Μορφολογικές ( Gestalt) 

 

✓ Άδεια καρέκλα  

✓ Διάλογος τµηµάτων προσωπικότητας 

✓ Τεχνικές γλωσσικής επίγνωσης 

✓ Εσωτερικοί διάλογοι 

✓ Φαινοµενολογία Συναισθήµατος 

✓ ............................................................... 

 

                                                

 

                                         Αντλεριανή και Γουνκγιανή Ανάλυση  

✓ Περσόνες  

✓ Προσωπεία 

✓ Σενάριο Ζωής  

✓ Ανίµους- Ανίµα 

✓ ............................................ 

 

          Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  

 

• Κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράµµατος θα διενεργούνται πολύ συχνά 

προσωπικές διαλέξεις των συνεργατών του Ινστιτούτου Σχεσιακής & Οµαδικής 

Ψυχοθεραπείας. Συνήθως θα γίνονται σε µηνιαία βάση και θα διαρκούν 3-5 ώρες 
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.Διεξάγονται  σε διδακτικές ώρες εκτός του βασικού προγράµµατος (το τέταρτο 

Σάββατο ενός µήνα και Κυριακές .Είναι υποχρεωτική η συµµετοχή σε τουλάχιστον 

10 από αυτές τις διαλέξεις µε κόστος συµµετοχής  για τους εκπαιδευόµενους του 

Ινστιτούτου τα 50 ε (συνυπολογίζοντας 50% έκπτωση). 

• Πολλές φορές διεξάγονται στην Αθήνα ή κοντινές περιοχές π.χ. Πάτρα, ενδιαφέροντα 

συνέδρια που σχετίζονται µε την διδακτική υλη (π.χ. συνέδρια Ψυχαναλυτικών 

Εταιριών) ή έχουν υψηλή επιστηµονική εξειδίκευση (π.χ. συνέδρια Νευροψυχολογίας 

). Εάν οι φοιτητές µας παρακολουθήσουν αυτά τα συνέδρια η συµµετοχή τους 

λογίζεται για τις 10 υποχρεωτικές παρουσίες στα πλαίσια εκπλήρωσης των κριτήριων 

αποφοίτησης . 

                                         2.ΕΠΟΠΤΕΙΑ  

 
Η εποπτεία διαχωρίζεται σε 2 είδη . 

                                                     

                 1ο είδος. Παρακολούθηση βιντεοσκοπηµένων συνεδριών  

Σε αυτό το είδος εποπτείας οι εκπαιδευόµενοι παρακολουθούν αποσπάσµατα από 

βιντεοσκοπηµένες συνεδρίες των  ψυχοθεραπευτών του Ινστιτούτου τόσο σε οµάδα όσο και 

σε ατοµικό επίπεδο ή συνεδρίες διεθνούς φήµης ψυχοθεραπευτών µέσα από CD ROM,  

αλληλεπιδραστικά. 

Στην πρώτη µορφή µελέτης κινούµαστε µακροεποπτικά δηλαδή βλέπουµε την συνεδρία 

ολόκληρη και έτσι ο εποπτευόµενος ειδικευόµενος µαθαίνει να αντιµετωπίζει την 

ψυχοθεραπευτική συνάντηση ως όλον. 

Στην δεύτερη µορφή µελέτης κινούµαστε µικροεποπτικά δηλαδή διαχωρίζουµε σε 5λεπτα 

την συνεδρία και µελετούµε κάθε 5λεπτο ξεχωριστά αλλά και σε σχέση µε το προηγούµενο 

και επόµενο. Ο εποπτευόµενος µαθαίνει να αντιλαµβάνεται την ψυχοθεραπευτική 

συνάντηση ως άθροισµα µερών που συνεξαρτώνται µεταξύ τους . 

Σε αυτήν την µορφή µελετάται η διαδικασία στο εδώ και τώρα και όχι τόσο το 

περιεχόµενο ,δηλαδή το τι λέγεται. Αυτή η µέθοδος είναι κατοχυρωµένη διεθνώς και 

συναντάται κυρίως σε εκπαιδευτικά προγράµµατα της Μοντέρνας και Σχεσιακής 

Ψυχανάλυσης  [Beebe, B. and Lachmann, F.M. (2003). The Relational Turn in 

Psychoanalysis. Contemp. Psychoanal., 39:379-409]. 
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                               2ο είδος. Παρακολούθηση 8 περιστατικών  

Οι φοιτητές µας αναλαµβάνουν 8 περιστατικά µε εποπτική βοήθεια από ψυχολόγους του 

ΙΣΟΨ οι οποίοι έχουν Διεθνή Πιστοποίηση [που επιτεύχθηκε  µέσω επιτυχούς 

παρακολούθησης ειδικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στην Κλινική Εποπτεία,  για 

να µπορούν να είναι Επόπτες Ειδικευόµενων (Derby University,Uk)] , µε την 

συµπλήρωση του 1 έτους σπουδών  . Τα περιστατικά προέρχονται από : 

• µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς που συνεργάζεται το ΙΣΟΨ ,  

• το  ΙΣΟΨ σε ειδικές περιπτώσεις ,  

• ιδιωτικά περιστατικά  για όσους από εσάς διατηρούν νόµιµα γραφεία ψυχολόγου ή 

ψυχίατρου , 

•  δοµές ψυχικής υγείας που ήδη συνεργάζεστε µε δική σας πρωτοβουλία είτε µέσω 

εθελοντικής δράσης είτε µέσω έµµισθης σχέσης.   

• Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ 8 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΟΨ 

 

                                                   

 

Ο σκοπός συνολικά της εποπτείας εκφράζεται από τους εξής στόχους χωρίς όµως  να  

εξαντλείται  σε αυτούς  : 

➢ Να µάθετε να αλληλεπιδράτε σε επιστηµονική οµάδα εποπτείας µε επιστήµονες και 

συναδέλφους από διαφορετικούς τοµείς και µε διαφορετικές εκπαιδεύσεις 

➢ Να µάθετε να µην είστε δογµατικοί στις επιστηµονικές τοποθετήσεις  

➢ Να ενθαρρυνθείτε να χρησιµοποιείτε µε ίση αναλογία την βιβλιογραφία µε την 

προσωπική σας διαίσθηση 

➢ Να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το προσωπικό σας στυλ ψυχοθεραπείας  

➢ Να σας ενηµερώσει για τα τελευταία µοντέλα εποπτείας που προτείνει η διεθνής 

βιβλιογραφία  

➢ Να σας καθοδηγήσει σε θέµατα δεοντολογίας και παράβασης καθήκοντος 
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➢ Να σας επιµορφώσει σε ειδικά θέµατα εφαρµογής τεχνικών σχετικά µε ειδικές 

µορφές ψυχοπαθολογίας. 

➢ .......................................................................................... 

 

                                           3.ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

 
Η Οµαδική Ψυχοθεραπεία στο ΙΣΟΨ αποτελεί γενικότερα έναν θεµέλιο λίθο πάνω στον οποίο 

βασίστηκε η παροχή Διδακτικού ,Εποπτικού και Κλινικού έργου µας στο κοινό και σε 

επαγγελµατίες Ψυχικής Υγείας .Επόµενο είναι αυτή η συνθήκη να αναπαρασταθεί και σε 

οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΙΣΟΨ όπου βασική παράµετρος είναι η µελέτη των 

Οµαδικών Δυναµικών και αλληλεπίδρασης της Ατοµικότητας /Υποκειµενικής Διάστασης του 

Εγώ στο Διυποκειµενικό Πεδίο ,στο γκρουπ σαν όλο και στην Δια-οµαδική Συσχέτιση. 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα τόσο σε ουσιαστικό όσο και 

σε οικονοµικό επίπεδο σε σχέση µε άλλα  προγράµµατα σπουδών που εκπαιδεύουν αµιγώς 

στην Ατοµική Ψυχοθεραπεία χωρίς συµµετοχή σε Οµάδα αλλά και χωρίς κάποια 

θεωρητική εµβάθυνση στα Οµαδικά Φαινόµενα . 

Ενώ το Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες µε βάση το Γνωσιακό 

Αναλυτικό µοντέλο και την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία αναφέρεται σε προετοιµασία για ατοµική 

ψυχοθεραπεία ,πιστεύουµε ότι η βιωµατική εµπειρία συµµετοχής σε Οµαδική Ψυχοθεραπεία 

εµπλουτίζει τον τρόπο που ο ατοµικός ψυχοθεραπευτής εφαρµόζει τις τεχνικές στο άτοµο. Η 

Διευθύντρια του Yalom Institute, Usa, Dr.Ruthelen Josselson και Επόπτρια των Οµαδικών 

Ψυχοθεραπευτών ΙΣΟΨ ήδη από το 2008 ,µάλιστα, αντιλαµβάνεται την Ατοµική Ψυχοθεραπεία 

ως Οµαδική Ψυχοθεραπεία µε δυο άτοµα (προσωπική επικοινωνία) . 

Παράλληλα δίνουµε την δυνατότητα σε αυτούς τους φοιτητές που κατανοούν βιωµατικά ότι η 

Οµαδική Ψυχοθεραπεία τους έλκει ως τρόπος σκέψης και πράξης στο Ψυχοθεραπευτικό Πεδίο 

να εκπαιδευτούν στο νέο µας πρόγραµµα (από Σεπτέµβριο 2016 ,για πρώτη φορά ) το 

Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης στην Οµαδική Ψυχοθεραπεία µε βάση το Διεθνές 

Πρότυπο Διαδραστικής Αλληλεπίδρασης στο Εδώ και Τώρα του Irvin Yalom και την  

Σχεσιακή Ψυχανάλυση.  

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες µε βάση το 

Γνωσιακό Αναλυτικό µοντέλο και την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία κατοχυρώνουν θέση χωρίς 
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εξετάσεις στο Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης στην Οµαδική Ψυχοθεραπεία µε βάση το 

Διεθνές Πρότυπο Διαδραστικής Αλληλεπίδρασης στο Εδώ και Τώρα του Irvin Yalom και την  

Σχεσιακή Ψυχανάλυση. 

Ο τρόπος που αντιλαµβανόµαστε την σχέση Οµαδικής και Ατοµικής Ψυχοθεραπείας στο ΙΣΟΨ 

µπορεί να κατανοηθεί µερικώς από αποσπάσµατα της Διατριβής του Διευθυντή ΙΣΟΨ ,Σταύρου 

Χαραλαµπίδη, µε την οποία πιστοποιήθηκε (ανάµεσα και σε άλλες παραµέτρους όπως χρόνια 

Εκπαίδευση και Εποπτεία ) ως µοναδικός στην Ευρώπη Οµαδικός Ψυχοθεραπευτής & Επόπτης 

Οµαδικής Ψυχοθεραπείας  από το Yalom Institute,USA. 

 Η ΣΧΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

(απόσπασµα) 

 

One of the main models that have influenced my thinking on any type of therapy has been 

Cognitive Analytic Therapy (Ryle, A & Kerr, I.,2002)  which will be abbreviated as Cat for the 

purposes of this essay. Cat has helped me develop the collaborative ability to create with the 

client a reciprocal dialogue where the therapist is not the expert but rather a sophisticated co 

walker within the client’s phenomenological world. Such view of therapy as a product of shared 

vulnerability and responsibility is recommended by Yalom (2002). 

Vygotsky (1962) has influenced much Cat way of understanding clients. I will focus only on the 

parameters relevant to groups. Vygotsky has seen cultural influences as significant factors of 

linking thoughts with language and therefore psychic development (Kazulin,1990) and I think 

that is relevant with Sullivan’s declaration  that cultural interchange is influencing a lot mental 

illnesses manifestations(1953).That reminds to me the way Rollo May (1950) explicitly 

articulated  why Western countries’s Cosmo theory   was more likely to consider anxiety as a 

component of every day life  . 

Vygotsky was clear that the person is influenced from the group processes and not vice versa in 

the sense that language ‘s acquisition is taking place to self-regulate and mainly to help the 

person to social interact with other human beings . While he was giving emphasis on the 

intrapsychic structure he was favoring the social interactions as predominant for further self’s 

expansion. Stern (1985), convincingly supported that neuropsychology presented significant 

evidence that the interpersonal world of the infant is crucial for its self’s emergence. 
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The main term Vygotsky introduced has been the scaffolding .Scaffolding is a dynamic term 

where the more skilled person offers different support according to the cognitive level of 

student’s performance. The more the student is engaged in the task the less the teacher offers 

guidance. I think this idea is introduced regarding group dynamics with different terminology 

(Yalom &Leszcz, 2005) when the group conductor is trying to introduce the group members to 

maintain with their task and understand as well the group norms  during the initial phase of the 

group. Vygotsky was greatly supporting that classes for some hours could include students from 

different developmental levels (Daniels,1996). He was pretty sure that learning should not be 

eliminated to teacher –student interactions but would be desirable to become enriched by 

interactions of children of the same and different levels. I think he doubted the authority of the 

one skilled person as the only one that could   transfer   his knowledge to other intermediate 

students and beginners.  Accordingly ,Slavin (1992), critiqued the mystic and magical authority 

the analyst has been given by his patients or training institutes and perceived such idealizations 

as an obstacle for therapist to become human and therefore more effective . This was of the most 

striking parts in my development as a therapist since I came initially from a cognitive therapy 

perspective where the therapist is considered to be the expert of the fault thinking errors of the 

client (Robertson, 2010). 

I think the Vygotskian idea of learning via a group where different developmental levels are 

represented is an idea presented thoroughly in the Yalomian model of group psychotherapy 

(Yalom &Leszcz, 2005) and especially when the authors speak about the necessary 

heterogeneity’s presence so as society’s heterogeneity is reflected reliably in the group. 

According to my view individual therapy is a dyadic study (two persons’ psychology) about the 

fantasized , internalized and real interactions of the client either in the intrapsychic or/and the 

interpersonal level. Group therapy is an enriched process of the previous elements   plus the 

study of dyadic attachments in the group level and individual attachments to the group as a 

whole. In my view while the latter two elements can be analyzed in individual therapy the 

process becomes rather a descriptive one especially when client’s narratives include persons 

outside the analytic dyad.  

In groups, such narratives either become unconsciously enacted between group members or/and 

the therapist is helping the group members to find such enactments dramatization in the here and 

now process of the group. A differentiation between group analysis and Yalomian thinking  
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would take place  be when instead of analyzing the siblings transference as  group analysis 

would insist (Bion,1961) the therapist asks the members to experience in the moment the 

emotional affects/ changes they noticed while the interacted or just after their interaction or 

during other sessions by recalling their real interactions in the group(Yalom &Leszcz, 2005) 

.This way the clients are focusing gradually to the life of the group .This Yalomian idea reminds 

me a lot the co creation of therapeutic interchange  is manifested in relational psychoanalysis as a 

byproduct of two subjectivities interacting with each other  (Ogden,1979,Stern,2004). Mutuality 

and resonance are believed to be significant parts of everyday life human interactions (Josselson, 

1992). One person is not a person Foulkes (1948) declared in supporting his model of group 

analysis. 

Having studied through this diploma and supervised from a group perspective for group therapy 

via Yalomian thinking I come to believe that group is the place where client’s seek for 

recognition , belonginess, self-actualization, self-cohesion and uniqueness in a way that their 

families and other groups could not offer. It is in the group that the unspoken can be spoken 

intersubjectively and the client is seen by the others. The client is encouraged to risk and learn 

new interpersonal strategies. Reparative processes take place in the spaces between group 

members while the most dreadful fears of tenderness closeness become apparent. 

Generally speaking I like working with clients that I have them both in individual and group 

therapy mainly or/and they end slowly individual therapy with me and then they convert to 

group. I believe that the client cannot sufficiently be analyzed unless an interpersonal matrix is 

co created within a group .Such theoretical positions are supported strongly (Ahlin ,1995).  

 I think therapeutic gain is multiplied when clients can follow a combined treatment. My 

understanding has been so far that individual therapy can help more clients with great 

vulnerability of shame and guilt around issues that cannot easily be shared with others like 

sexual abuse. Besides that highly demanding clients of love ,tenderness and uniqueness could not 

easily adjust with the group arena  unless they had understood well via individual therapy how 

deep their narcissistic injuries had been .On the other hand I have experienced some clients being 

able to adjust themselves in a stable and ‘good enough’ therapeutic environment we co created in 

individual therapy and when they joined the group their interpersonal weaknesses became so 

apparent in the grade I was experiencing them almost as clients not familiar with me. On another 

level I think clients with developmental deficits based on family dynamics -like the silent martyr 
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that has been injured by his witnessing the fight between mum and dad- can easily unconsciously 

reenact their family pathology in group since the one therapist in individual therapy cannot 

represent a whole family system (while can represent a significant other which for me is not 

sufficient many times for reparative work and /or for family system reenactment’s  realization 

work).Corrective recapitulation has been found to be one of the eleven basic factors a group 

offers to clients(Yalom &Leszcz, 2005). 

 My personal learning from such group experiences has been invaluable and unique. I want to 

thank my clients for offering me the opportunity and the honor to work with me, my colleagues 

for helping me constitute the 12 groups we developed and run together so far, my supervisor 

Ruthelen Josselson for helping and ‘holding’ me in difficult moments in the group, my analyst 

for being with me each time I could not contain for the groups ,and my daughter for helping me 

understand fatherhood as part of group processes. 
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ΜΟΡΦΗ ,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Για 2,5 έτη  ο εκπαιδευόµενος συµµετέχει ως θεραπευόµενος σε οµάδα 12 ατόµων (συνήθως), 

συµπεριλαµβανοµένων των 2 θεραπευτών της οµάδας. Οι συναντήσεις γίνονται εβδοµαδιαία και 

διαρκούν 1 ½ ώρα και µέρα είναι σταθερή καθ’όλη τη διάρκεια των  2,5   ετών . 

Στις οµάδες αυτές εκτός από τους εκπαιδευόµενους του Ινστιτούτου συµµετέχουν και ‘ 

πραγµατικοί θεραπευόµενοι’  που αποτελούν το 50% τουλάχιστον της σύνθεσης της οµάδας, 

δηλαδή θεραπευόµενοι του Ινστιτούτου που έχουν ήδη ξεκινήσει προσωπική θεραπεία µε 

θεραπευτές του Ινστιτούτου . 

Μερικά από αυτά τα άτοµα  εµφανίζουν σοβαρές ψυχοπαθολογίες όπως π.χ. διαταραχές 

προσωπικότητας, συνοσηρότητα,... όµως η κυρία  συµπτωµατολογία προέρχεται από το φάσµα 

των αγχωδών νευρώσεων και διαταραχών συναισθηµάτων. 
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Είναι σηµαντικό να καταλάβουν οι εκπαιδευόµενοι ότι αυτά τα άτοµα είναι συν-θεραπευόµενοι 

µε τους ιδίους στην οµάδα, έχουν ακριβώς τα ιδία δικαιώµατα και υποχρεώσεις µαζί τους και 

αντιµετωπίζονται ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο από τους συντονιστές της οµάδας .  

Απαιτείται  πλήρης σεβασµός στις ψυχοθεραπευτικές ανάγκες αυτών των θεραπευόµενων και 

οποιοδήποτε παράπτωµα σχετικά µε τη δεοντολογία -που θα σας δοθεί ξεχωριστά-  θα έχει ως 

συνέπεια την άµεση αποποµπή από την ψυχοθεραπευτική οµάδα και ίσως από όλο το 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα. 

                                                              

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Στο τέλος του 2,5  ετών εκπαίδευσης αναµένουµε οι εκπαιδευόµενοι ψυχοθεραπευτές µέσα 

από την συµµετοχή τους στην ψυχοθεραπευτική οµάδα  : 

 

✓ Να έχουν κατανοήσει τον τρόπο που  οι γενικές αρχές του µοντέλου της  

Διαπροσωπικής Διάδρασης (Διεθνές Πρότυπο Yalom) και Σχεσιακής Ψυχανάλυσης  

εφαρµόζονται  στην Οµαδική Ψυχοθεραπεία συνθετικά µεταξύ τους 

✓ Να έχουν εφαρµόσει στην πρακτική τους εξάσκηση ατοµικών περιστατικών την 

έννοια των οµαδικών δυναµικών    

✓ Να έχουν ακολουθήσει τις συστάσεις, παρεµβάσεις, καθοδηγήσεις και υποδείξεις των 

θεραπευτών οµάδας τους και του επόπτη τους  

✓ Να έχουν σεβαστεί πλήρως τους κώδικες δεοντολογίας του Ινστιτούτου καθώς και 

την διεθνή βιβλιογραφία σε θέµατα δεοντολογίας  

✓ Να είναι ικανοί να καθοδηγήσουν ως 2οι θεραπευτές οµάδας ανάλογες οµάδες  

✓ Να  είναι ικανοί να συνδυάζουν γνώση από την προσωπική τους εµπειρία και την 

βιβλιογραφία  

✓ Να είναι ικανοί να διαγνώσουν οι ίδιοι την αποτελεσµατικότητα των τεχνικών που 

εφάρµοσαν οι ψυχοθεραπευτές  τους σε Οµαδικό Δυναµικό  και να αναπτύξουν 

ευελιξία στην  εφαρµογή ψυχοθεραπευτικών τεχνικών . 

✓ ....................................................................................... 
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                          ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 
 
Η προσωπική ανάπτυξη του ατόµου δεν σχετίζεται µόνο µε την εις βάθος ανάλυση του σε 

ατοµικά ραντεβού µε κάποιον θεραπευτή. Γνωρίζουµε ότι για κάποιους ανθρώπους είναι εξίσου 

εποικοδοµητικό να διερευνούν τον εσωτερικό τους εαυτό στα πλαίσια µιας οµάδας. Οι οµάδες 

αυτογνωσίας ή οµαδικής ψυχοθεραπείας /συµβουλευτικής είναι πλέον µια πραγµατικότητα και 

στη χώρα µας. Αυτή η οµάδα αποτελείται από συγκεκριµένα άτοµα και διέπεται από ορισµένες 

αρχές. 

Ας εξετάσουµε όµως τον τρόπο που κάποιος µπορεί να βοηθηθεί µέσα από κάποια οµάδα 

αυτογνωσίας: 

- Είναι πολλοί  οι άνθρωποι που βιώνουν τα ψυχοσωµατικά συµπτώµατα τους µε έναν 

τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρούν ότι είναι οι µοναδικοί άνθρωποι στον κόσµο που τους 

συνέβη κάτι ανάλογο µε αποτέλεσµα να νιώθουν τελικά εξαιρετικά µειονεκτικά για αυτή 

τους την κατάσταση. Είναι βαθιά λυτρωτικά για κάποιους από αυτούς να γνωρίσουν 

άλλα άτοµα σε οµάδα αυτογνωσίας που έχουν ίδια ή ανάλογα προβλήµατα ώστε να 

µπορέσουν να συνειδητοποιήσουν ότι και άλλοι βιώνουν προσωπικές δυσκολίες στη ζωή 

τους . 

- Για κάποιους η κατάσταση τους θεωρείται από τους ίδιους  ως εξαιρετικά δύσκολη και 

για αυτό το λόγο αξεπέραστη. Το κίνητρο τους λοιπόν για προσπάθεια αλλαγής της 

κατάστασης τους είναι µειωµένο. Η συµµετοχή τους σε οµάδα συµβουλευτικής τους 

φέρνει σε επαφή µε άλλα άτοµα που πιθανότατα έχουν ξεπεράσει τα προβλήµατα τους ή 

µπαίνουν τώρα στην φάση αυτή. Από αυτόν τον παραδειγµατισµό όµως παρακινούνται 

και οι ίδιοι να προσπαθήσουν ξανά να ξεπεράσουν τις προσωπικές τους δυσκολίες. 

- Για πολλούς λόγους γνωρίζουµε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ένα φόβο ‘έκθεσης’ 

µπροστά σε κόσµο ή σε οµάδα. Είναι άτοµα δηλαδή που βιώνουν ψυχοσωµατικά 

συµπτώµατα όταν πρόκειται να βρεθούν σε µια οµάδα ή  ήδη βρίσκονται. Το άγχος τους 

αυτό τελικά µετατρέπει αυτά τα άτοµα σε δυσλειτουργικές προσωπικότητες, οι οποίες  

ενώ µπορεί να διαθέτουν εξαιρετικά δυναµικά, ως άτοµα δεν καταφέρνουν να το 

εκφράσουν και στους γύρω τους. Τελικά θυµώνουν, νευριάζουν, αποστασιοποιούνται 

από την ευρύτερη οµάδα και τελικά οδηγούνται στην µοναξιά και την αποµόνωση. 

Κλασική περίπτωση τέτοιας κατάστασης είναι τα άτοµα που αντιµετωπίζουν κοινωνική 

φοβία ή αγοραφοβία. 
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Η συµµετοχή τους λοιπόν σε οµάδα αυτογνωσίας είναι εξαιρετικότατης σηµασίας γιατί 

τους δίνεται η δυνατότητα έκφρασης και συµµετοχής σε ένα πλαίσιο ασφαλές. Σε ένα 

περιβάλλον που ο καθένας σέβεται την προσωπικότητα του αλλού, η κριτική γίνεται 

πάντα δηµιουργικά και ποτέ δεν έχει στόχο να µειώσει τον κρινόµενο αλλά να του δώσει 

έναυσµα για περαιτέρω ανάπτυξη. 

- Άλλα άτοµα δεν έχουν καλή αυτοεκτίµηση  και παρουσιάζουν χαµηλό δείκτη 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Κατά την αλληλεπίδραση τους δηλαδή µε αλλά άτοµα δεν 

διαθέτουν ικανό αριθµό τεχνικών επικοινωνίας που να καθιστούν την κοινωνικοποίηση  

τους εύκολη περίπτωση. Στην οµάδα αυτογνωσίας αυτά τα άτοµα έχουν την δυνατότητα 

να πειραµατιστούν µε  νέα µοντέλα επικοινωνίας, να µάθουν από τους άλλους και τους 

τρόπους  που εκείνοι χρησιµοποιούν για να επιλύσουν τα διαπροσωπικά τους 

προβλήµατα, να αναρωτηθούν για τις αιτίες της έλλειψης κοινωνικών δεξιοτήτων και το 

κυριότερο να καταφέρουν να ξεπεράσουν τις προσωπικές τους δυσκολίες µε την 

ενθάρρυνση και την στήριξη της οµάδας και των συντονιστών αυτής. 

 

                            ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  

 

Όπως κάθε οµάδα έτσι και µια οµάδα αυτογνωσίας είναι λειτουργικό να διέπεται από 

ορισµένους κανόνες που εξασφαλίζουν την καλή συνεργασία των µελών της καθώς και 

την µακροβιότητα της οµάδας. Οι κυριότεροι κανόνες είναι οι εξής : 

 

- Η αρχή του απόρρητου και της εµπιστευτικότητας δεδοµένων εξασφαλίζει ότι 

οποιαδήποτε συνδιαλλαγή σκέψεων, συµπεριφορών και συναισθηµάτων που 

εκφράζονται εντός  οµάδας δεν γίνονται αφορµή για σχόλια και συζήτηση εκτός οµάδας  

- Δεν επιτρέπεται η σωµατική βία µεταξύ των µελών της οµάδας παρά µόνο η λεκτική 

αντιπαράθεση και αυτή µόνο όταν σκοπό έχει να βοηθήσει  θεραπευτικά τα εµπλεκόµενα 

µέλη και σίγουρα δεν έχει στόχο την µείωση της προσωπικότητας κάποιου εντός οµάδας. 

- Κατά την συµµετοχή σε οµάδα αυτογνωσίας ένα µέλος έχει την δυνατότητα και της 

ατοµικής θεραπείας. Οι δυο τύποι συµβουλευτικής δεν αντιµάχονται µεταξύ τους αλλά 

αντίθετα επιδρούν αθροιστικά και συµπληρωµατικά σχετικά µε την προσωπική ανάπτυξη 

του µέλους. 
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- Όλα τα µέλη είναι αξιοσέβαστα και ισότιµα µε ίδιες υποχρεώσει και δικαιώµατα. Το 

κοινό καλό η αρχή της πλειοψηφίας είναι µεγαλύτερης βαρύτητας από το προσωπικό 

όφελος εντός οµάδας . 

- Τηρούνται αυστηρά η ώρα προσέλευσης καθώς και όλοι οι προηγούµενοι κανόνες . 

 

                                       ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ  ΟΜΑΔΩΝ  

Οι περισσότερες θεραπευτικές οµάδες του Ινστιτούτου βιντεοσκοπούνται για τους εξής 

λογούς : 

o Για να συλλέγεται ερευνητικό υλικό 

o Για να συλλέγεται εκπαιδευτικό υλικό 

o Για να είναι δυνατή, λειτουργική, ποιοτικότερη η επιστηµονική εποπτεία των 

θεραπευτών οµάδας . 

 

Στην περίπτωση που υπάρχει ειδικός λόγος που κάποιος δεν επιθυµεί να συµµετάσχει σε οµάδα 

που βιντεοσκοπείται, τότε αυτό θα συζητηθεί εκτενώς σε προσωπικό επίπεδο µε την 

επιστηµονική οµάδα του Ινστιτούτου. Αναλυτικότερα ο κώδικας δεοντολογίας που διέπει την 

βιντεοσκόπηση και χρήση του βιντεοσκοπηµένου υλικού περιλαµβάνεται στο ξεχωριστό 

φυλλάδιο µε τίτλο ‘Κώδικας Δεοντολογίας ‘. 

 

                                          4.ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

 
Η ατοµική θεραπεία περιλαµβάνει 35 υποχρεωτικές συνεδρίες  οι οποίες θα έχουν λάβει χώρα  

µέχρι τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Το κάθε ραντεβού διαρκεί 45 λεπτά. Οι 

συνεδρίες διεξάγονται µόνο µε θεραπευτές του Ινστιτούτου. Αν κάποιος εκπαιδευόµενος έχει 

τον ρόλο του θεραπευόµενου σε ατοµικό  ή οµαδικό επίπεδο εκτός Ινστιτούτου αυτό θα πρέπει 

να έχει συζητηθεί πριν την έναρξη της θεραπείας .Η ατοµική θεραπεία βασίζεται στην 

θεραπευτική επεξεργασία του διαλεκτικού εαυτού µε βάση την Σχεσιακή Ψυχανάλυση .  

Η εκλογή του θεραπευτή είναι αλληλεπιδραστική. Δηλαδή ο θεραπευόµενος έχει δικαίωµα να 

εκφράσει κάποια προτίµηση εξηγώντας άµεσα τους λόγους. Όµως η επιστηµονική οµάδα του 

Ινστιτούτου είναι αυτή που θα λάβει την τελική απόφαση µε κριτήρια, τις θεραπευτικές ανάγκες 
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του εκπαιδευόµενου, το χρόνο που διαθέτουν οι συνεργάτες του Ινστιτούτου καθώς και την 

επιστηµονική εξειδίκευση του κάθε συνεργάτη του Ινστιτούτου. 

Οι 35 συνεδρίες δεν είναι υποχρεωτικό να διεξαχθούν συνεχόµενα και ούτε όλες µε ένα 

συγκεκριµένο θεραπευτή του Ινστιτούτου. Σε κάθε όµως περίπτωση η απαραίτητη σοβαρότητα 

θα δίνεται πάντα. 

Η  προσωπική  θεραπεία του  κάθε εκπαιδευοµένου έχει τους εξής στόχους 

 

▪ Να του δώσει την δυνατότητα να εξελιχθεί ως προσωπικότητα 

▪ Να εντοπιστούν προσωπικές περιοχές του που ίσως αποτελέσουν εµπόδιο σε 

αποτελεσµατική άσκηση του ως ψυχοθεραπευτής γνωσιακού αναλυτικού τύπου 

▪ Να τον βοηθήσει να αντιληφθεί την χρήση του Γνωσιακού Αναλυτικού 

Μοντέλου/Σχεσιακής Ψυχοθεραπείας  και σε ατοµικά ραντεβού, εποµένως οι   συνεδρίες  

έχουν και ψυχο-εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 

▪ Να συζητήσει προσωπικά θέµατα εις βάθος  

Αν ο θεραπευόµενος θέλει να συνεχίσει την θεραπεία και πέραν της συµπλήρωσης των 35 

συναντήσεων αυτό επιτρέπεται, όµως σε κάθε περίπτωση οι συνεδρίες θα διεξάγονται πάντα 

σε χώρους ιδιοκτησίας του Ινστιτούτου και µόνο. 

 

                             5.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  
 

Η εποπτεία, διδασκαλία και οµαδική θεραπεία κοστίζουν 225 Ε µηνιαίως. Οι προσωπικές 

συνεδρίες κοστίζουν 50 Ε έκαστη. Το συνολικό κόστος  (χωρίς τις εκπτωτικές δυνατότητες) 

λοιπόν είναι  

      2,5 χρόνια× 11 µήνες(28µηνες ) × 225 Ε  6300׃ Ε 

    35 συνεδρίες × 50 Ε                               1750׃  Ε 

                                            

                                                 σύνολο  8050 Ε  

 
Οι πληρωµές θα γίνονται προκαταβολικά ανά 2 µήνες µε κατάθεση σε τραπεζικό 

λογαριασµό ή µε µετρητά.  
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                                            Εκπτωτικά πακέτα (εκτός ατοµικής θεραπείας)  

✓ 15΄% έκπτωση αν καταβληθούν τα δίδακτρα Όλων των ετών προκαταβολικά  

✓ 10΄% έκπτωση αν καταβληθούν τα δίδακτρα 1 έτους προκαταβολικά στην  

✓ 5΄% έκπτωση αν καταβληθούν τα δίδακτρα εξαµήνου  προκαταβολικά . 

 

Το Ινστιτούτο κάθε χρόνο χορηγεί  ολικές υποτροφίες και   µερικές υποτροφίες(30% 

έκπτωση ). Οι υποτροφίες χορηγούνται µετά από γραπτή εξέταση την 1η εβδοµάδα του 

Σεπτέµβρη. 

 

                                        6.ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ   
 

Το πρόγραµµα ολοκληρώνεται σε 2,5  χρόνια(28 µήνες ) στον Ολικό τύπο εκπαίδευσης. 

Μπορεί και να ολοκληρωθεί όµως σε 3 ή 4 χρόνια στην περίπτωση που συντρέχει λόγος 

όπως είναι η διαµονή σε επαρχία παράλληλη εργασία, λόγοι υγείας ...  Σε καµιά περίπτωση 

δεν επηρεάζονται ο αριθµός συνολικά των ωρών που είναι απαραίτητες για την απονοµή του 

Διπλώµατος. 

                                        

                                       7.ΕΝΑΡΞΗ  

 
Η έναρξη του προγράµµατος µπορεί να γίνει 2 φορές το χρόνο  κάθε Σεπτέµβριο και 

κάθε Ιανουάριο . 

 

           8.ΑΝΑΛΎΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Διδασκαλία :                    370 ώρες  

Εποπτεία     :                    250 ώρες  

Οµαδική θεραπεία :       190 ώρες  

Ατοµική θεραπεία   :       35 ώρες  
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              9.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 
Οι εξής κατηγορίες ατόµων γίνονται δεκτές στο Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης στις 

Κλινικές Δεξιότητες µε βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό µοντέλο και την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία:  

 

• Ψυχολόγοι /ψυχίατροι µε άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος στην Ελλάδα 

• Απόφοιτοι τµηµάτων Ψυχολογίας εξωτερικού  

• Γιατροί που κάνουν την ειδίκευση τους στην ψυχιατρική/ νευρολογία 

• Κοινωνικοί επιστήµονες (εργοθεραπευτές , κοινωνιολόγοι , κοινωνικοί λειτουργοί ...) µε 

αξιόλογη εµπειρία στον τοµέα τους ή κατοχή µεταπτυχιακών τίτλων στην ψυχολογία 

/ψυχοθεραπεία/ συµβουλευτική ή κατοχή διδακτορικού στην Επιστήµη τους  

• Φοιτητές Ψυχολογίας/ κοινωνικών επιστηµών  ιδιωτικών πανεπιστηµίων Ελλάδος  

• Φοιτητές τµηµάτων ψυχολογίας/ κοινωνικών επιστηµών  Ελληνικών Δηµόσιων 

Πανεπιστηµίων  

 

                                                       10.ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

 

▪ 8 µονές   µελέτες περίπτωσης (3500 λέξεων η καθεµία ) µία ανά 2 µήνες ή 4 διπλες 

µελέτες περίπτωσης (6000-7000 λέξεων η καθεµία ) 

▪ Πτυχιακή Εργασία (12.000 τουλάχιστον ) λέξεων  
▪ Συµπλήρωση θεραπευτικής  παρακολούθησης 8 περιστατικών υπό την εποπτεία ΙΣΟΨ   
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Το εκπαιδευτικό µας πρόγραµµα προσφέρεται από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Οµαδικής 

Ψυχοθεραπείας (πρώην Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας ) και απονέµει το 

Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες µε βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό 

µοντέλο και την Σχεσιακή Ψυχανάλυση.  Αποτελεί την προσαρµογή  του προηγούµενου 

Διπλώµατος Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες µε βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό µοντέλο και 

την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία, σε βάση Ψυχαναλυτική . 

Πρόεκυψε ως φυσική εξέλιξη την σχέσης του ΙΣΟΨ µε την Διεθνή Ένωση Σχεσιακής 

Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας µέσω µακράς εποπτείας των ψυχοθεραπευτών του ΙΣΟΨ  µε 

Διεθνούς Φήµης Σχεσιακούς Ψυχαναλυτές και Ψυχοθεραπευτές, όπως οι Jonathan Slavin, 

Jeremy Safran, Ruthelen Josselson, Σπύρος Ορφανός.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος  Ειδίκευσης στις Κλινικές 

Δεξιότητες µε βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό µοντέλο και την Σχεσιακή Ψυχανάλυση είναι όµοιο 

µε το Δίπλωµα Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες µε βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό µοντέλο 

και την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία µε τις εξής διαφοροποιήσεις : 

 

• Στην εποπτεία θα πρέπει να παρουσιαστούν 2 τουλάχιστον περιστατικά εκ των οποίων 

το ένα θα παρουσιάζεται για 2,5 χρόνια και θα αφορά Σχεσιακή Ψυχαναλυτική 

Ψυχοθεραπεία µε συχνότητα 1-2 φορών την εβδοµάδα ,ενώ το δεύτερο θα παρουσιάζεται 

για τουλάχιστον 2 έτη και θα αφορά σε Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία µε 

συχνότητα 2-3 φορών την εβδοµάδα. 

1)ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΧΕΣΙΑΚΗ 

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ 
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• Η ατοµική θεραπεία θα περιλαµβάνει 200 τουλάχιστον συνεδρίες µε ψυχοθεραπευτή 

του ΙΣΟΨ εκ των οποίων οι 50 θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί 2  φορές την εβδοµάδα, και 

άλλες 50, θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί 3 φορές την εβδοµάδα. 

• Η πτυχιακή εργασία θα περιλαµβάνει αποκλειστικά θεµατολογία και βιβλιογραφία της 

Σχεσιακής Ψυχανάλυσης. 

                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  
 

Η εποπτεία, διδασκαλία και οµαδική θεραπεία κοστίζουν 225 Ε µηνιαίως. Οι προσωπικές 

συνεδρίες κοστίζουν 35 Ε έκαστη. Το συνολικό κόστος  (χωρίς τις εκπτωτικές δυνατότητες) 

λοιπόν είναι  

      2,5 χρόνια× 11 µήνες(28µηνες ) × 225 Ε  6300׃ Ε 

    200 συνεδρίες × 35 Ε                              7000׃  Ε 

                                            

                                                 σύνολο  13300 Ε  

 
Οι πληρωµές θα γίνονται προκαταβολικά ανά 2 µήνες µε κατάθεση σε τραπεζικό 

λογαριασµό ή µε µετρητά.  

                                            Εκπτωτικά πακέτα (εκτός ατοµικής θεραπείας)  

✓ 15΄% έκπτωση αν καταβληθούν τα δίδακτρα Όλων των ετών προκαταβολικά  

✓ 10΄% έκπτωση αν καταβληθούν τα δίδακτρα 1 έτους προκαταβολικά στην  

✓ 5΄% έκπτωση αν καταβληθούν τα δίδακτρα εξαµήνου  προκαταβολικά . 

 

Το Ινστιτούτο κάθε χρόνο χορηγεί  ολικές υποτροφίες και   µερικές υποτροφίες(30% 

έκπτωση ). Οι υποτροφίες χορηγούνται µετά από γραπτή εξέταση την 1η εβδοµάδα του 

Σεπτέµβρη. 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Σηµειώνουµε ότι στην Ελλάδα ,ισχύει συγκεκριµένη νοµολογία για το ποιος εξασκεί νόµιµα το 

επάγγελµα του ψυχολόγου. Το επάγγελµα του ψυχοθεραπευτή ,όπως και του συµβούλου 
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ψυχικής υγείας δεν υφίσταται νοµικά στην Ελλάδα( σε αντίθεση µε το εξωτερικό) όµως 

φορολογικά υφίσταται. Την σύγχυση αυτή, δεν θεωρούµε ότι το Ινστιτούτο είναι αρµόδιο να 

επιλύσει,  προτείνουµε όµως την συµβουλευτική  σχετικά µε αυτό το θέµα από τον Πανελλήνιο 

Ψυχολογικό Σύλλογο  (www.psy.gr). 

Τηρώντας λοιπόν αυστηρά το νοµικό πλαίσιο της Ελλάδας ,δηλώνουµε ότι ο τρόπος που ο 

απόφοιτος του Ινστιτούτου µας θα χρησιµοποιήσει το  Δίπλωµα ειδίκευσης στις κλινικές 

δεξιότητες  συνεξαρτάται από τα υπάρχουσα προσόντα του και σε καµιά περίπτωση δεν είναι 

υπεύθυνο νοµικά το Ινστιτούτο για τον τρόπο που οι απόφοιτοι του χρησιµοποιούν το Δίπλωµα 

που απονέµουµε. 

Υπό αυτήν την έννοια θεωρούµε παράνοµη και καταχρηστική  την υπόσχεση ανάλογων 

εκπαιδευτικών κέντρων ότι µε την αποφοίτηση  τους οι απόφοιτοι ονοµάζονται ψυχοθεραπευτές  

,σύµβουλοι υγείας  ... 

 

                                               Σταύρος Χαραλαµπίδης  

• Επιστηµονικός Διευθυντής & Ιδρυτής  Ινστιτούτου Σχεσιακής & Οµαδικής Ψυχοθεραπείας  

και πρώην Ινστιτούτου Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας  

• Πιστοποιηµένος Οµαδικός Ψυχοθεραπευτής & Επόπτης Οµαδικής Ψυχοθεραπείας  (Yalom 

Institute,USA) 

• Κλινικός Επόπτης (Derby Univ.,Uk) 

• Υποψήφιος Ψυχαναλυτής της Σχεσιακής/Μοντέρνας Ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης (Tampa 

Bay Institute for Psychoanalytic Studies ,Usa) 

• Συµβουλευτικός Ψυχολόγος (MSc,Hull Univ.,Uk)              

•        τ. Λέκτορας Ψυχοπαθολογίας Πανεπιστηµίου Ουαλίας (Ελληνοβρετανικό Κολέγιο) 

• Διδάσκων και Επόπτης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή 

Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση  στο  Ινστιτούτο Σχεσιακής & Οµαδικής Ψυχοθεραπείας (πρώην 

Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας )                                                           

 

 

                                                       Μαθιούδης Κώστας 
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• Διδάσκων και Επόπτης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή 

Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση  στο  Ινστιτούτο Σχεσιακής & Οµαδικής Ψυχοθεραπείας (πρώην 

Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας )    

• Ιδρυτικό Μέλος  Ινστιτούτου Σχεσιακής & Οµαδικής Ψυχοθεραπείας &  πρώην Ινστιτούτου 

Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας  

•  Πιστοποιηµένος Οµαδικός Ψυχοθεραπευτής,  (Yalom Institute,USA) 

• Απόφοιτος   Ινστιτούτου Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας 

•  Κλινικός Επόπτης (Derby Univ.,Uk) 
 

• Ψυχολόγος µε Ειδίκευση στην Ψυχανάλυση(MSc) 
 

Φλώρου Άννα 
 

• Απόφοιτος πρώην Ινστιτούτου Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας 

• Ψυχολόγος µε Ειδίκευση στην Συµβουλευτική  Ψυχολογία     

• Master Συµβουλευτικής Παιδιών /Εφήβων (Nottingham Univ.,Uk) 

 

Ευριπίδης Γαβράς  

• Απόφοιτος πρώην Ινστιτούτου Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας 

• Διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή 

Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση  στο  Ινστιτούτο Σχεσιακής & Οµαδικής Ψυχοθεραπείας (πρώην 

Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας )  
• Υπό Πιστοποίηση Οµαδικός Ψυχοθεραπευτής,  (Yalom Institute,USA) 

• Ψυχολόγος µε Ειδίκευση στην Κλινική Ψυχολογία 

• Master Κλινικής Ψυχολογίας (Univ. Of Indianapolis,Usa) 

 

Κέλλυ Κόντου 

 

• Διδάσκων και Επόπτρια  στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή 

Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση  στο  Ινστιτούτο Σχεσιακής & Οµαδικής Ψυχοθεραπείας (πρώην 

Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας )  
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• Οµαδική Αναλύτρια 

•     Ψυχολόγος µε Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία (MSc, King's College 

London,Institute of Psychiatry, London ,UK)  

 

Δρ. Ναταλία Πλειάκου 

• Διδάσκων και Επόπτρια  στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή 

Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση  στο  Ινστιτούτο Σχεσιακής & Οµαδικής Ψυχοθεραπείας (πρώην 

Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας )  

•     Διδακτορικό Ψυχοθεραπευτικής Πρακτικής (PsychD ,Univ. of Surrey,Uk) &  

• Μεταπτυχιακό στην Συµπεριφοριστική Νευροεπιστήµη (MA, Boston College ,Usa) &  

• Μεταπτυχιακό Δίπλοµα στην Κλινική Εποπτεία ( University College London ,Uk)  

•     Διδάσκων σε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα  Ψυχοθεραπείας στο American College of 

Greece, Deree College και Hellenic American University, Athens  

 

Μαριλού Κούντρια 

• Διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή 

Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση  στο  Ινστιτούτο Σχεσιακής & Οµαδικής Ψυχοθεραπείας (πρώην 

Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας )  

 

• Ψυχολόγος µε Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Παιχνιοθεραπεία (MSc ,University of South 

Wales,Uk)    

• Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία Παιδιών & Νεαρών Ατόµων 

(MSc,University of Edinburgh,Uk) 
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