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Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής και
Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας σας προσκαλεί στην Διημερίδα που διοργανώνει με θέμα
«Επιμέλεια Παιδιού» στις 22 και 29 Ιανουαρίου 2022
και ώρες 10:00-13:30.

Μ

ε αφορμή την τροποποίηση του νόμου περί
της Επιμέλειας του Παιδιού, επιστήμονες
από τον χώρο της Νομικής, των Κοινωνικών
και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ψυχολόγοι και Ψυχαναλυτές θα προσεγγίσουν από διάφορες σκοπιές
αυτό το θέμα που έχει διχάσει την κοινωνία μας.
Συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους ακροατές θα
υπάρξουν μετά από κάθε ενότητα ομιλιών, καθώς
και στο τέλος της διημερίδας.

Email επικοινωνίας:
zacharioudakisyannis@gmail.com
(Ζαχαριουδάκης Γιάννης)
rosetampaliakis@gmail.com
(Ταμπαλιάκη Τριανταφυλλιά)
Σύνδεσμος ΕΕΑΟκΟΨ:
www.groupanalysis.gr
Οργανωτική Επιτροπή:
Κυβέλου Ευαγγελία
Γαλανοπούλου Χριστίνα
Αρβανιτοπούλου Αγγελική
Νικολαϊδου Όλγα
Συντονισμός &
Τεχνική Υποστήριξη:
Ζαχαριουδάκης Γιάννης
Ταμπαλιάκη Τριανταφυλλιά
Παναγιωτακοπούλου Ιωάννα

Η διημερίδα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους για την
επιμέλεια του παιδιού.
Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης κατόπιν αιτήσεως.
Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της
πλατφόρμας του ZOOM.
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και απαιτεί προεγγραφή
συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής

ΦΌΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ :
https://forms.gle/huRiepjgEFDykCU28
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο σύνδεσμος θα σας αποσταλεί μία ημέρα νωρίτερα.
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ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
Α ΄

Μ Έ Ρ Ο Σ

Β΄ ΜΈΡΟΣ

ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ

ΣΆΒΒΑΤΟ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ

10:00-13:30

10:00-13:30

10:00-10:15

Προσέλευση

10:15-10:30

Καλωσόρισμα και Άνοιγμα εργασιών

10:30-11:30

10:00-11:30

«Η ανάπτυξη του ψευδούς εαυτού σ΄ένα τραυματικό
περιβάλλον»
Γαλανοπούλου Χριστίνα

Π. Παπαδόπουλος – Ε. Κυβέλου

«Προβλήματα στην Ανάπτυξη του Εαυτού και των Ψυχικών
Διεργασιών σε Διαταρακτικές Συνθήκες Επιμέλειας βάσει
Κλινικού Περιστατικού»

«Η δίκη ρύθμισης γονικής μέριμνας»
Μαρία θ. Ντούμα

«Επιμέλεια και Διαμεσολάβηση»

Αγγελική Αρβανιτοπούλου

Παναγιωτακοπούλου Ιωάννα

«ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ;»

«Οικογενειακή διαμεσολάβηση:
Ο ρόλος του διαμεσολαβητή στην επίλυση οικογενειακών
διαφορών»

Χρήστος Βελισσαρόπουλος

Συζήτηση

Σπύρος Κ. Λειβαδόπουλος

11:30-11:40

Διάλειμμα

Συζήτηση

11:40-13:30

«Διαγενεακή μετάδοση της ενδοοικογενειακής βίας:
Το μήλο θα πέσει κάτω από την μηλιά;»

11:30-11:40

Διάλειμμα

11:40-13:30

«Η σημασία του γονικού ζεύγους ως παράγοντας δόμησης
του ψυχισμού»
Τσαμπαρλή Αναστασία

«Παιδιά χωρισμένων γονιών:
Παγιδευμένα σε σχέσεις «υποχρεωτικής αφοσίωσης»
(loyauté) απέναντι στους δυο γονείς τους»
Νινέττα Δυοβουνιώτου

Συζήτηση

Σπανέα Ευφροσύνη

«Το «ανήκειν» στους συλλογικούς σχηματισμούς,
σε συνθήκες αποσύνθεσής τους»
Όλγα Νικολαϊδου

«Η εκδραμάτηση της γονεϊκής σύγκρουσης στις κοινωνικές
δομές που εμπλέκονται στην επιμέλεια του παιδιού»
Κυβέλου Ευαγγελία

Συζήτηση Κλείσιμο εργασιών
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Η ΔΊΚΗ ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΓΟΝΙΚΉΣ
ΜΈΡΙΜΝΑΣ
Μαρία Θ. Ντούμα
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο &
Συμβ. Επικράτειας
Η δίκη ρύθμισης της γονικής μέριμνας ανοίγει με την διακοπή της συμβίωσης των γονέων και την ανάγκη
ρύθμισης της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία.
Με την εισήγησή μου θα γίνει συνοπτική αναφορά στις νομικές έννοιες
καθώς επίσης στα προβλήματα που
αναφύονται στην δίκη αυτή, εφόσον
υπάρχουν θέματα ενδοοικογενειακής
βίας, υπό το πρίσμα και των τελευταίων τροποποιήσεων του οικογενειακού δικαίου με τον Ν. 4800/2021,
γνωστός ως «νόμος συνεπιμέλειας».
Αναφορά θα γίνει και στις παθογένειες των θεσμών που είναι επιφορτισμένοι με την ρύθμιση των θεμάτων
που αναφύονται από την ενδοοικογενειακή βία.
(επισκόπηση στο πρόγραμμα)

ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΆΒΗΣΗ
Παναγιωτακοπούλου Ιωάννα
Ψυχολόγος, ΜΑ, PhD,
Εκπαιδευόμενο Μέλος της ΕΕΑΟΟΨ
Στην παρούσα ομιλία προτείνουμε
την προσέγγιση του θέματος της επιμέλειας των παιδιών, μέσα από το θεσμό της διαμεσολάβησης, με γνώμονα τη διαφύλαξη της ψυχικής υγείας
των παιδιών. Η διαμεσολάβηση είναι
μία διαδικασία επίλυσης διαφορών,
στην οποία προσέρχονται τα μέλη
οικειοθελώς και ενθαρρύνονται να
αναλάβουν πρωτοβουλίες, με στόχο
την εύρεση μίας κοινά αποδεκτής,
ρεαλιστικής και συχνά δημιουργικής
λύσης. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι μακροχρόνιες και πολυέξοδες διαμάχες μεταξύ των γονέων και
τέλος, η αμοιβαία συμφωνία δύναται
να επαναπροσαρμόζεται ανάλογα με
τις περιστάσεις.
(επισκόπηση στο πρόγραμμα)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΆΒΗΣΗ:
Ο ΡΌΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΉ
ΣΤΗΝ ΕΠΊΛΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΏΝ
ΔΙΑΦΟΡΏΝ
Σπύρος Κ. Λειβαδόπουλος
Δικηγόρος,
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής,
Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών
Στη συγκεκριμένη εισήγηση θα παρουσιαστεί η έννοια και ρόλος του
οικογενειακού διαμεσολαβητή, ως
ουδέτερου τρίτου, ο οποίος συνδράμει στην επίλυση οικογενειακών διαφορών. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στις αρχές στα μέσα και στις
μεθόδους του οικογενειακού διαμεσολαβητή, προκειμένου μέσα από τη
σύγκρουση να προκύψει συμφωνία.
Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει επίσης
στις δεξιότητες και στο περιβάλλον
συνεργίας του οικογενειακού διαμεσολαβητή με άλλους επαγγελματίες
και κυρίως με τους επαγγελματίες
ψυχικής υγείας
(επισκόπηση στο πρόγραμμα)
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Η ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΚΟΎ
ΖΕΎΓΟΥΣ ΩΣ ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΣ
ΔΌΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΣΜΟΎ
Τσαμπαρλή Αναστασία
Ομότιμη Καθηγ. Κλινικής Ψυχολογίας
Η επιμέλεια, ως απόρροια του διαζυγίου των γονιών, αναπόφευκτα παραπέμπει στην ανάγκη διασφάλισης του
αναπτυξιακού του πλαισίου του παιδιού. Οι θεμελιώδεις ερωτήσεις που
τίθενται, μεταξύ άλλων, είναι το πως
θα πρέπει να σκεφτούμε ένα γονικό
πλαίσιο που διασφαλίζει αφενός τη
συνεκτικότητα της σχέσης του παιδιού
με τους δυο γονείς και αφετέρου την
απρόσκοπτη ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη. Η παρούσα ομιλία επιχειρεί να
απαντήσει στα ανωτέρω ερωτήματα
μέσα από τις έννοιες του εσωτερικού
και εξωτερικού ψυχικού πλαισίου.
(επισκόπηση στο πρόγραμμα)

ΠΑΙΔΙΆ ΧΩΡΙΣΜΈΝΩΝ ΓΟΝΙΏΝ:
ΠΑΓΙΔΕΥΜΈΝΑ ΣΕ ΣΧΈΣΕΙΣ
«ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉΣ ΑΦΟΣΊΩΣΗΣ»
(LOYAUTÉ) ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ
ΓΟΝΕΊΣ ΤΟΥΣ
Νινέττα Δυοβουνιώτου
Κλινικός Ψυχολόγος
Πρόσεδρο Μέλος της ΕΕΑΟΟΨ
Δεν υπάρχει διαζύγιο χωρίς συγκρούσεις. Όμως όταν οι συγκεκριμένες συγκρούσεις είναι σοβαρές και επαναλαμβανόμενες, το παιδί που εκβιάζεται
συναισθηματικά προσπαθεί να έχει
ευχαριστημένες και τις δυο πλευρές
με αποτέλεσμα να διχάζεται, να ενοχοποιείται, δηλαδή να κακοποιείται ψυχολογικά ποικιλοτρόπως.
Ποιες είναι οι ενδοψυχικές συγκρούσεις των παιδιών-ομήρων και πώς εκδηλώνονται;
Πώς αυτές οι σχέσεις «υποχρεωτικής
αφοσίωσης» απέναντι στους δυο γονείς μπορεί να οδηγήσουν στην αποξένωση του ενός γονιού από το παιδί;
Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τα
παιδιά και τους γονείς;
Πόσο ανιδιοτελής είναι η γονεϊκή αγάπη και τί σημαίνει αγαπώ το παιδί μου;
Η συνεπιμέλεια μπορεί να διευκολύνει
τα πράγματα;
(επισκόπηση στο πρόγραμμα)

Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΎΣ
ΕΑΥΤΟΎ Σ΄ΈΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΌ
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
Γαλανοπούλου Χριστίνα
Κοινωνική Λειτουργός-Θεραπεύτρια
Ομάδας.
Τακτικό μέλος και
διδάσκουσα της ΕΕΑΟ&ΟΨ
Το βρέφος καθρεπτίζεται μέσα στο
βλέμμα της μητέρας και παίρνει απ'
αυτήν την εικόνα του εαυτού του.
(D.Winiccott) Το καθρέφτισμα αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη
της προσωπικότητάς του. Μέλημα της
μητέρας είναι η συνεχής φροντίδα του.
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η μητέρα αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες
του. Τότε το βρέφος για να μην χάσει
την πολύτιμη παρουσία της, μαθαίνει
να δείχνει μόνο αυτό που επιθυμεί να
δει η μητέρα του. Έτσι, μετατρέπεται σε
κάτι που δεν είναι, δημιουργεί δηλαδή
έναν ψευδή εαυτό μέσω του οποίου βιώνει τον έξω κόσμο.
Θα παρουσιάσουμε ένα κλινικό περιστατικό από κοινωνική υπηρεσία που
θα αναδεικνύει την ανάπτυξη ψευδούς
εαυτού στο τραυματικό περιβάλλον.
(επισκόπηση στο πρόγραμμα)

ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΎ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΏΝ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΏΝ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΙΚΈΣ
ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑΣ ΒΆΣΕΙ
ΚΛΙΝΙΚΟΎ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΎ
Αγγελική Αρβανιτοπούλου
Ψυχοθεραπεύτρια
MA Clinical Psychology,
University of Indianapolis
Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε διαταρακτικές συνθήκες επιμέλειας όπως το
περιστατικό που φέρνουμε σε αυτήν
την συζήτηση, στερούνται τον ψυχικό
χώρο για την ανάπτυξη ενός αληθούς,
αυθεντικού εαυτού και εμποδίζονται
σοβαρά στην ομαλή εξέλιξη των διεργασιών που είναι απαραίτητες για την
ψυχική υγεία. Πιο συγκεκριμένα, ο εαυτός αναπτύσσεται βάσει της οικογενειακής ευαλωτότητας την οποία το παιδί καλείται πρόωρα να προστατεύσει.
Εδώ προκύπτουν δύο προβληματικές
συνέπειες. Η μία έχει να κάνει με το ότι
οι ψυχικές του διεργασίες επικεντρώνονται στο σβήσιμο των διεγέρσεων
που καταιγιστικά προκύπτουν από το
περιβάλλον των γονιών και εσωτερικεύονται διαιωνίζοντας παράλληλα
και τη σύγκρουση εντός του ψυχικού
του χώρου. Η άλλη προβληματική έχει
να κάνει με την απόσβεση της συναισθηματικής στέρησης που βιώνει στο
περιβάλλον του, μέσω ψυχικών κατασκευών που αποκλίνουν από την
πραγματικότητα. Έτσι, οι ψυχικές διεργασίες που οδηγούν σε μια ομαλή
επένδυση των αντικειμένων και στην
ανάπτυξη ωριμότερων μηχανισμών
άμυνας, μένουν ελλιπείς. Πολύ συχνά
αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν προβλήματα άγχους, κοινωνικών σχέσεων
και προσκόλλησης.

ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ;
Χρήστος Βελισσαρόπουλος
Κλινικός ψυχολόγος
Master 2 Ψυχανάλυσης
Εκπαιδευτής-αναλυτής
Αντιπρόεδρος της ΕΕΑΟ@ΟΘ
Είναι εύκολο να διαπιστώσουμε, όταν
βρισκόμαστε στην θέση κάποιου που
επαγγελματικά έρχεται σε επαφή με
την «γονεϊκότητα» ότι δεν πρέπει να
«αφήνουμε το παιδί από τα μάτια
μας», δηλαδή να είμαστε συνέχεια και
σε όλες τις φάσεις εξέλιξης απασχολημένοι από την εκτίμηση της ψυχοσωματικής κατάστασής του και με τις ενδεχόμενες ψυχολογικές του δυσκολίες.
Αμέσως μόλις απομακρυνόμαστε απ’
αυτόν τον κυρίαρχο άξονα, κινδυνεύουμε να υποκύψουμε εύκολα ή δύσκολα στις πιέσεις των γονέων αλλά και
στις εκάστοτε ιδεολογίες που αφορούν
στο παιδί. Αυτή η ταύτιση με το παιδί
απαιτεί μια γνώση, έναν συγκεκριμένο
τρόπο συμπεριφοράς και μια εμπειρία
που βρίσκονται σε ένα διαφορετικό
και συμπληρωματικό πεδίο απ’ αυτόν
της διαμεσολάβησης. Διότι, όπως είναι
γνωστό στις ανθρωπιστικές επιστήμες
κυριαρχεί ο κανόνας ότι η αξία ενός
στρατηγήματος εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τα όρια που του αναγνωρίζουμε.
(επισκόπηση στο πρόγραμμα)

(επισκόπηση στο πρόγραμμα)
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ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΉ ΜΕΤΆΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ:
ΤΟ ΜΉΛΟ ΘΑ ΠΈΣΕΙ ΚΆΤΩ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΜΗΛΙΆ;

ΤΟ «ΑΝΉΚΕΙΝ» ΣΤΟΥΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΎΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎΣ,
ΣΕ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΣΎΝΘΕΣΉΣ
ΤΟΥΣ

Η ΕΚΔΡΑΜΆΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΕΪΚΉΣ
ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ
ΔΟΜΈΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΈΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ

Σπανέα Ευφροσύνη
Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας,
Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια σε
συμβουλευτικό κέντρο για γυναίκες
θύματα έμφυλης βίας

Όλγα Νικολαϊδου
Ηθοποιός, Ομαδική Αναλύτρια,
Δημοσιογράφος

Κυβέλου Ευαγγελία
Msc Κλινικής Ψυχολογίας και
Ψυχοπαθολογίας
Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια

Τα παιδιά που είναι μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας ή υφίστανται τα ίδια
κακοποίηση πόσο πιθανόν είναι να γίνουν τα ίδια μεταγενέστερα δράστες ή
θύματα βίας στις οικείες ενήλικες σχέσεις; Η παρούσα εισήγηση στοχεύει
να παρουσιάσει σύγχρονα ερευνητικά
δεδομένα για τη διαγενεακή μετάδοση
της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ μέσα
από κλινικά περιστατικά θα παρουσιαστούν νευροβιολογικές, ψυχαναλυτικές και συστημικές υποθέσεις που
ερμηνεύουν τον τρόπο και τους μηχανισμούς της μεταφοράς της βίας από
γενιά σε γενιά.
(επισκόπηση στο πρόγραμμα)

Οικογένεια: Θεσμός, ή δεσμός; Η έννοια του ανήκειν σε αυτήν, ως συγκάλυψη διαδικασιών αμοιβαίου ελέγχου
και σχέσεων εξουσίας του κυρίαρχου
ιδεολογικού μηχανισμού στο ζευγάρι,
ή ως αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή ταυτότητας
του παιδιού; Πώς μπορεί το παιδί, για
την συγκρότηση του δικού του εγώ,
να εισπτράττει το «εμείς» των γονιών
του -μια πατρική και μια μητρική φιγούρα σε συν λειτουργία- όταν εκείνοι
αδυνατούν να παραμένουν μαζί; Πώς
μπορεί αυτό το «εμείς», να προσδιοριστεί και να οριοθετηθεί μεταξύ δύο
ανθρώπων που βρίσκονται σε διαδικασία σύγκρουσης; Είναι θέμα νομικής, ή
ψυχικής ρύθμισης; Πώς τελικά από τις
διαζευκτικές ερωτήσεις φτάνουμε σε
έναν συζευκτικό διάλογο;
(επισκόπηση στο πρόγραμμα)

Η εκδραμάτηση είναι η αποτυχία αναμνημόνευσης του παρελθόντος. Το
υποκείμενο επειδή δεν κατορθώνει
να φέρει στην συνείδηση τα τραυματικά στοιχεία της ζωής του και να τα
επικοινωνήσει με τον ‘Aλλο, προκαλεί,
εμπλέκεται και αναπαράγει ασυνείδητες σκηνές του παρελθόντος του. Οι
γονείς που αδυνατούν να επικοινωνήσουν λεκτικά μεταξύ τους, «περνούν
στην πράξη» και γίνονται βίαιοι με
αποτέλεσμα, τα παιδιά να είναι τα θύματα αυτής της σύγκρουσης.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Νόμος έρχεται να βάλει ένα φρένο στην κατάσταση που υπάρχει μεταξύ των γονιών
προς όφελος του παιδιού. Φτάνει όμως
ένας νόμος για να ρυθμίσει το δράμα
που εξελίσσεται στην ψυχή αυτών των
παιδιών; πού είναι οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας για να στηρίξουν τις κοινωνικές και δικαστικές αρχές ώστε να
μην εμπλακούν και αυτές στην διαμάχη; και τέλος πως θα στηριχθεί ψυχικά
αυτό το παιδί που σημαδεύεται για το
υπόλοιπο της ζωής του;
(επισκόπηση στο πρόγραμμα)
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΎ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΔΙΗΜΕΡΊΔΑ
22 & 29 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022

ΦΌΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ :
https://forms.gle/huRiepjgEFDykCU28
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο σύνδεσμος θα σας αποσταλεί μία ημέρα νωρίτερα.
Γ ρ α φ ι κ ό ς σ χεδ ι α σ μό ς:

www. e l e l -de s i g n .c om
Ει κό ν α εξ ω φ ύ λ λ ο υ :

Mahnaz Y azdan i
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