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2 & 3 ΜΑΪΟΥ 2014 



 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2014 

15:00 – 16.30  

 

16.30-18.30 Παράλληλα Εργαστήρια 

 

1. Εγώ γίνομαι εσύ και εσύ γίνεσαι εγώ: ένα ταξίδι μέσα από μία Βραδιά 
Συζήτησης για όλους. 

Ελισάβετ Γρηγοριάδου, Έφη Γιάννου, Γκέλυ Παφίλη  

Σε αυτό το εργαστήρι οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν και θα ενημερωθούν 

για τις «Βραδιές Συζήτησης»,  μία από τις δράσεις του ΣΥΚΕΟΜ.  Πιο 
συγκεκριμένα θα μάθουν και θα βιώσουν το πώς μπορούν  να εφαρμοστούν 
οι δεξιότητες συμβουλευτικής σε ένα ομαδικό πλαίσιο υποστήριξης, 
αλληλοβοήθειας, ενσυναίσθησης και αμοιβαίας αποδοχής μεταξύ των 
φοιτητών. 

 

2. Οι ομάδες αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας για εξαρτημένους ως ένα 
βασικό παράδειγμα της δυναμικής των δράσεων ομοτίμων. Βασικές 
βοηθητικές διαστάσεις, μεθοδολογίες διευκόλυνσης/ υποστήριξης, τα 
όρια και τα πλεονεκτήματα της προσέγγισης. 

Σωτήρης Λαϊνάς 

Οι ομάδες αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στο πεδίο των εξαρτήσεων 
παρουσιάζουν διαχρονικά ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα και έχουν 
επηρεάσει ταυτόχρονα τα πλέον επιτυχημένα επαγγελματικά μοντέλα. Στο 
συγκεκριμένο εργαστήριο θα δοθεί έμφαση στην ανάδειξη και την κατανόηση 
των βασικών βοηθητικών διαστάσεων των ομάδων αυτών. Θα παρουσιαστούν 
επίσης οι σύγχρονες μεθοδολογίες υποστήριξης / διευκόλυνσης εκ μέρους των 
επαγγελματιών ψυχικής υγείας των ομάδων αυτών, οι οποίες αξιοποιούν τα 
πλεονεκτήματα της δυναμικής των ομοτίμων, χωρίς να θίγουν τον πυρήνα 
της αυτόνομης και αδιαμεσολάβητης δράσης των ομάδων. Τέλος θα 
συζητηθούν τα όρια των προσεγγίσεων αυτών καθώς και τα πλεονεκτήματα 
τους στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης.  

 

 

 



3. Η Συμβουλευτική πάει στο σχολείο. 

Γιούλα Ρουμπέα & Μαρία Σφέτκου 

Στο εργαστήριο αυτό θα προσεγγίσουμε βιωματικά ορισμένες από τις 
δεξιότητες συμβουλευτικής (σε κατεύθυνση συνθετική: προσωποκεντρική - 
υπαρξιακή -ψυχοδυναμική), όπως αυτές προσαρμόζονται, εμπλουτίζονται 
και εφαρμόζονται, στο δευτεροβάθμιο Σχολείο των εφήβων. Μαθητές  
‘παίζοντας’ σε ομάδες, εκπαιδεύονται για να προλαμβάνουν και να 
αποκλιμακώνουν περιστατικά ενδοσχολικής βίας μεταξύ συμμαθητών τους 
και οι εκπαιδευτικοί  μαθαίνουν  να συντονίζουν τις ομάδες μαθητών, ενώ 
παράλληλα οι συμμετέχοντες αποκτούν βασικά εργαλεία όχι μόνο για 
αρμονική ενδοσχολική ζωή αλλά για την προσωπική ανάπτυξη και την 
επικοινωνία τους, για όλη τους τη ζωή. 

 

4. Μαθαίνω να μπαίνω στη θέση του άλλου: ένα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης στην ενσυναίσθηση. 

Γιώργος Τσίτσας 
 
Η ενσυναίσθηση στην ψυχολογία θεωρείται μια θεμελιώδης ανθρώπινη 
ικανότητα που αναφέρεται στην αίσθηση του τι νιώθει κάποιος άλλος και 

στην κατανόηση αυτού που  νιώθει κάποιος άλλος. 

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να ενημερωθούν οι 

συμμετέχοντες  για την έννοια της ενσυναίσθησης,  να αναπτύξουν τεχνικές 
ενσυναίσθησης κατά τη δική τους εκπαίδευση, ώστε στην πορεία να μπορούν 
να τις μεταφέρουν στην καθημερινή τους πρακτική. 
 

18.30 -19.00 Διάλειμμα  

19.00-20.30 Επίσημη Έναρξη Διημερίδας - Χαιρετισμός 

Αικ.  Μαριδάκη – Κασσωτάκη 

Συμβουλευτική στήριξη ομηλίκων: έννοια, εφαρμογές, οφέλη   

Εναρκτήρια Ομιλία  

Μαρία Μαλικιώση – Λοΐζου 

Συζητήτρια: Αναστασία Καλαντζή – Αζίζι 



ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΪΟΥ 2014 

10.00 - 12.00 Παράλληλα Εργαστήρια 

5. Συμβουλευτική Ομηλίκων: το ευ ζην στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Φωτεινή Λοΐζου, Ευρυδίκη Παυλίδη, Μαρία Τσαπάρα  

Σε αυτό το εργαστήριο θα παρουσιαστούν, μέσα από  βιωματικές 

δραστηριότητες, ενδεικτικοί τρόποι  εκπαίδευσης παιδιών 

προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας στη στήριξη ομηλίκων, 

από τους εκπαιδευτικούς. Η εκπαίδευση αυτή  αφορά σε δεξιότητες 

επικοινωνίας και συμβουλευτικής, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και στόχο έχουν την προώθηση 

υγιών διαπροσωπικών σχέσεων και την ουσιαστική μάθηση. Μέσα 

από την εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας και συμβουλευτικής 

τα παιδιά εκφράζουν τις σκέψεις, τις επιθυμίες και τα 

συναισθήματά τους,  αντιλαμβάνονται και αντιδρούν στις απόψεις 

και τα συναισθήματα των άλλων, αναπτύσσουν ενσυναίσθηση και 

αλληλεπιδρούν εποικοδομητικά με τους συνομηλίκους τους. 

 

6. Πώς στήνεται ένα Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων; Η τεχνογνωσία 
του ΣΥΚΕΟΜ σε ποικίλα πλαίσια.  

Μαρία Μαλικιώση – Λοΐζου, Άννυ Μπενέτου, Αγγελική Σουρλαντζή 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία λειτουργεί εδώ και περίπου 20 χρόνια. Στήθηκε με 
"εργαλεία" πρωτίστως το κέφι και το μεράκι των εθελοντών και τη διάθεση να 
δημιουργηθεί μία δομή στο Πανεπιστήμιο όπου οι φοιτητές θα υποστηρίζουν 
ο ένας τον άλλο. Όλα αυτά τα χρόνια, με δοκιμή και πλάνη, με καλές και 
δύσκολες περιόδους στη δράση, με μελέτη της βιβλιογραφίας και ανταλλαγή 
εμπειριών με ξένες οργανώσεις, "χτίστηκε" μία τεχνογνωσία για τις αρχές 
λειτουργίας ενός τέτοιου κέντρου. Πώς ξεκινάει ένα Συμβουλευτικό Κέντρο 
Ομηλίκων; Πώς επιλέγονται οι εθελοντές; Πώς εκπαιδεύονται; Πώς 
εμψυχώνονται και πώς εποπτεύονται; Ποιο άλλο είναι το ενεργό συστατικό 
για να διατηρείται και να συνεχίζεται στο χρόνο μία τέτοια δράση;  Στο 
εργαστήριο θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν αυτά και άλλα ερωτήματα 
μέσα από διαδραστική συμμετοχή και βιωματικές ασκήσεις με τους 
συμμετέχοντες. 

 

 



7. Στηρίζοντας ο ένας τον άλλο διαδικτυακά: συμβουλευτική Ομηλίκων 
μέσω του Διαδικτύου. 

Φωτεινή Λέκκα, Γιώργος Ευσταθίου, Αναστασία Καλαντζή – Αζίζι 

Στο εργαστήριο παρουσιάζεται η λειτουργία των Διαδικτυακών ομάδων 
αμοιβαίας υποστήριξης (on line support groups) σε σχέση με τη φιλοσοφία 
και τα οφέλη της συμβουλευτικής ομηλίκων. Παρουσιάζεται το forum 
διαδικτυακής συμβουλευτικής μεταξύ φοιτητών του Εργαστηρίου 
Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Παν/μιου Αθηνών με ιδιαίτερη 
έμφαση στην εκπαίδευση των εθελοντών – συμβούλων ομηλίκων. Στο 

εργαστήριο θα γίνει ανάλυση περιπτώσεων και εξάσκηση στην εφαρμογή της 
συμβουλευτικής ομηλίκων σε παραδείγματα ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
φοιτητών που απευθύνθηκαν στο forum.  

8. Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα. 

Κική Πετρουλάκη 

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου  θα παρουσιαστεί στους/στις συμμετέχοντες/-
ουσες το εκπαιδευτικό υλικό και η μεθοδολογία υλοποίησης ενός βιωματικού 
εργαστηρίου ευαισθητοποίησης νέων ατόμων με στόχο τη προώθηση της 
δημιουργίας υγιών και ισότιμων σχέσεων ανάμεσα στα δύο φύλα και της 
ανάπτυξης μηδενικής ανοχής στη βία μέσα από την ευαισθητοποίησή τους ως 
προς: α) τα χαρακτηριστικά των υγιών και μη υγιών σχέσεων, β) την 
επίδραση που ασκούν στις σχέσεις οι στερεοτυπικές αντιλήψεις και οι 
κοινωνικά επιβεβλημένοι ρόλοι των δύο φύλων, γ) τον τρόπο με τον οποίο 
σχετίζεται η άνιση κατανομή ισχύος ανάμεσα στα δύο φύλα με την εμφάνιση 
ψυχολογικής, σωματικής ή και σεξουαλικής κακοποίησης των 
γυναικών/κοριτσιών και δ) τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλουν 
οι νέοι/-ες στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Κατά τη διάρκεια του 
εργαστηρίου οι συμμετέχοντες/-ουσες θα κληθούν να συμμετάσχουν σε 
βιωματικές δραστηριότητες και θα συζητηθεί πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
η μέθοδος της αλληλοδιδακτικής μεταξύ συνομηλίκων για την υλοποίηση 
ενός προγράμματος πρωτογενούς πρόληψης της βίας κατά των 
γυναικών/κοριτσιών. Θα δοθεί, δηλαδή, ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον 
οποίο μια ειδικά ευαισθητοποιημένη/εκπαιδευμένη ομάδα νέων ατόμων 
(π.χ. φοιτητών/-ριών) θα μπορούσε να δράσει ως εκπαιδευτές/-ριες 
ομηλίκων.  

 

 

 

 

 

 



12.00 - 12.30 Διάλειμμα  

12.30 - 14.00 Στρογγυλό τραπέζι:  Εφαρμογές της Συμβουλευτικής Ομηλίκων 

Συζητήτρια: Μαρία Μαλικιώση – Λοΐζου 

 

1. Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη συμβουλευτική 
ομηλίκων   

      Αικ. Μαριδάκη-Κασσωτάκη 

2. Οικογενειακού τύπου ομάδες αυτοβοήθειας για την αντιμετώπιση 
της εξάρτησης από το αλκοόλ. 

       Βαλέρια Πομίνι 

3. Ο ρόλος των παριστάμενων σε επεισόδια σχολικού εκφοβισμού. 

      Άκης Γιοβαζολιάς 

4. Μειώνοντας τα 'Δεινά του εγκλεισμού' : ομάδες αυτοβοήθειας 
κρατουμένων. 

      Όλγα Θεμελή 

 

14.00 - 15.00 Διάλειμμα  

15.00 - 17.00 Παράλληλα Εργαστήρια 

 

9. Οι ομάδες αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη και την διπολική 
διαταραχή: η εκπαίδευση και ο ρόλος των συντονιστών. 

Αγγελική Μενεδιάτου 

Στο εργαστήριο θα γίνει περιγραφή των ομάδων αυτοβοήθειας της Ελληνικής 
Εταιρείας Διαταραχών Διάθεσης «ΜΑΖΙ» για άτομα με καταθλιπτικές και 
διπολικές διαταραχές: φιλοσοφία αυτοβοήθειας, στόχοι, μεθοδολογία, 
αποτελεσματικότητα και περιορισμοί, παρόν και μέλλον στην Ελλάδα. Καθώς 
οι ομάδες συντονίζονται από λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας (peers), οι 
συμμετέχοντες του εργαστηρίου θα έρθουν σε επαφή με το υλικό που 
χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση τους. 

 

 

 

 



10. Η Διαμεσολάβηση μεταξύ ομηλίκων ως μέσον ειρηνικής επίλυσης 
συγκρούσεων, πρόληψης της βίας και αποκατάστασης των σχέσεων 
στο σχολείο. 

Αγγελική Γιαννάτου 

Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: παιχνίδια 
σπασίματος του πάγου και γνωριμίας, καταιγισμό ιδεών σε σχέση με τους 
τρόπους αντιμετώπισης των συγκρούσεων, (για να επιλέξουμε τους πιο 
κατάλληλους και να τους συνδέσουμε με τη φιλοσοφία της διαμεσολάβησης, 
ώστε να καταλήξουμε στον ορισμό της, τις τεχνικές της και τις δεξιότητες του 
διαμεσολαβητή), άσκηση επικοινωνίας , χωρισμό σε υποομάδες και παιχνίδι 
ρόλων με σενάριο σύγκρουσης και εικονική διαμεσολάβηση, συζήτηση στην 
ολομέλεια, κλείσιμο και αξιολόγηση του εργαστηρίου. 

 

11. Εργαστήριο δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας και 

συμβουλευτικής: Μια προσομοίωση της εκπαίδευσης φοιτητών 

συμβούλων ομηλίκων του Συμβουλευτικού Κέντρου Ομηλίκων.  

Δωροθέα Λοΐζου, Ελένη Παπαχριστοδούλου, Φωτεινή Πασενίδου 

Στο παρόν εργαστήριο θα παρουσιαστεί συνοπτικά η δομή, το περιεχόμενο 
καθώς επίσης και ένα βιωματικό μέρος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας και συμβουλευτικής που 
πραγματοποιεί το Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων του Τμήματος 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) για τη 
στελέχωση του με καταρτισμένους εθελοντές φοιτητές συμβούλους 
ομηλίκων.  Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου θα έχουν τη δυνατότητα να 
ανακαλύψουν τα μυστικά για μια αποτελεσματική επικοινωνία γνωρίζοντας 
βιωματικά τις δεξιότητες επικοινωνίας και συμβουλευτικής όπως τις αποκτά 
ένας φοιτητής του ΤΕΑΠΗ για να γίνει εθελοντής σύμβουλος ομηλίκων στο 
ΣΥΚΕΟΜ. Μέσα σε ένα φιλικό κλίμα, που όμως δεν στερείται 
επιστημονικότητας, θα μπορέσουν τα μέλη του εργαστηρίου να εξασκηθούν 
σε δεξιότητες καλής επικοινωνίας και συμβουλευτικής όπως, ενδεικτικά 
αναφέρονται, αυτές της προσεχτικής παρακολούθησης, της ενεργητικής 
ακρόασης, της ενσυναίσθησης, κ.α. 

 
  



12. Εκπαιδεύοντας εθελοντές φοιτητές για να υποστηρίξουν 
συμφοιτητές τους με αναπηρία στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Βιωματικό σεμινάριο για το ρόλο του εαυτού, 
των στάσεων και των προκαταλήψεων στη διαδικασία υποστήριξης. 

Αναστασία Σοφιανοπούλου 

 
Στο Εργαστήριο παρουσιάζεται αρχικά η Μονάδα Προσβασιμότητας για 
Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2007, και οι 
επιμέρους Υπηρεσίες της. Στο πλαίσιο των δράσεων της Μονάδας 
Προσβασιμότητας ΦμεΑ εντάσσεται η συστηματική υποστήριξη των ΦμεΑ 
από εθελοντές συμφοιτητές τους. Οι εθελοντές πριν την έναρξη της 
συνεργασίας συμμετέχουν σε ένα υποχρεωτικό σεμινάριο κατάρτισης. 
Στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι να παρουσιαστεί στους 
συμμετέχοντες το συγκεκριμένο μέρος της εκπαίδευσης των εθελοντών, το 
οποίο πραγματεύεται ζητήματα που άπτονται των προσωπικών στάσεων, 
αντιλήψεων, πεποιθήσεων και προκαταλήψεων, και του τρόπου με τον οποίο 
αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη συνεργασία με τους ΦμεΑ. Θα συζητηθεί ο 
τρόπος που προσεγγίζεται το θέμα, αφενός με τη μορφή διαδραστικής 
εισήγησης στο υποχρεωτικό σεμινάριο κατάρτισης των εθελοντών, και 
αφετέρου μέσω βιωματικών ασκήσεων που πραγματοποιούνται στις 
προαιρετικές ομάδες διάρκειας τριών ωρών. Οι βιωματικές αυτές ομάδες 
θίγουν σε βάθος ζητήματα που ενδέχεται οι φοιτητές να αντιμετωπίσουν κατά 
τη συνεργασία τους με τους ΦμεΑ (αντιλήψεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις), 
και γίνεται συζήτηση γύρω από τους τρόπους που συγκεκριμένες αντιλήψεις 
δημιουργούνται, διατηρούνται, αλλά και τους τρόπους διαχείρισης και 
σταδιακής αποδόμησης αυτών. Τέλος παρουσιάζεται σύντομα η 
ανατροφοδότηση για τις βιωματικές ομάδες που έχει δοθεί από τους 
συμμετέχοντες εθελοντές.  

 
  



17.00 -17.30 Διάλειμμα  

17.30-19.00 Συζήτηση και πορίσματα 

Μαρία Μαλικιώση – Λοΐζου 

 

Τελετή Λήξης 

Παρουσίαση δράσεων από μαθητές σχολείων: 

Η δύναμη της βίας και της φιλίας 

Μαθητές του Λυκείου Saint Joseph 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κυρία Επιστήμη Χάνου 

Σέβομαι τη διαφορετικότητα 

Μαθητές του 5ο Γυμνασίου Γαλατσίου 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κυρία Μαρία Μπιτσάκου  



Συμμετέχοντες 

Γιαννάτου Αγγελική, Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ασπροπύργου, Σύμβουλος 

Ομάδων και Οργανισμών 

Γιάννου Έφη, Νηπιαγωγός, Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων, Τμήμα Εκπαίδευσης και 

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ. 

Γιοβαζολιάς Άκης, Επίκουρος Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα 

Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ιδρυτικό μέλος ΕΣΥΟΜ 

Γρηγοριάδου Ελισάβετ, Φοιτήτρια ΤΕΑΠΗ, Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων, Τμήμα 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ. 

Ευσταθίου Γιώργος, Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ, επιστημονικός 

συνεργάτης Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών 

Θεμελή Όλγα Επίκουρη Καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας Τμήμα 

Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ιδρυτικό μέλος ΕΣΥΟΜ 

Καλαντζή-Αζίζι Αναστασία, Ομότιμη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ, τ. 

Διευθύντρια Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του ΕΚΠΑ, ιδρυτικό 

μέλος ΕΣΥΟΜ 

Λαϊνάς Σωτήρης, Ψυχολόγος, MSc Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων, 

Διδάκτωρ Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Συντονιστής Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

Χανίων 

Λέκκα Φωτεινή, Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ, επιστημονικός 

συνεργάτης Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του ΕΚΠΑ 

Λοΐζου Δωροθέα, Ψυχολόγος, MSc Συμβουλευτική Ψυχολογία, Υποψ. Διδάκτωρ 

Ψυχολογίας, Α.Π.Θ., Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ, ιδρυτικό μέλος ΕΣΥΟΜ 

Λοΐζου Φωτεινή, Ψυχολόγος, Νηπιαγωγός, MSc in Child Development, Συμβουλευτικό 

Κέντρο Ομηλίκων, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ, 

ιδρυτικό μέλος ΕΣΥΟΜ 

Μαλικιώση-Λοΐζου Μαρία, Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, 

Διευθύντρια Συμβουλευτικού Κέντρου Ομηλίκων, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ, ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος ΕΣΥΟΜ 

Μαριδάκη-Κασσωτάκη Αικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Υπεύθυνη 

Κέντρου Συμβουλευτικής Φοιτητών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

Μενεδιάτου Αγγελική, Ψυχολόγος, Μ.Α. Κλινικής Ψυχολογίας, Πρόεδρος ΔΣ και 

Επιστημονική Υπεύθυνη της Ελληνικής Εταιρείας Διαταραχών Διάθεσης «ΜΑΖΙ» 

Μπενέτου Άννυ, Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, 

Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 

Ηλικία, ΕΚΠΑ,  ιδρυτικό μέλος ΕΣΥΟΜ 

 



Μπιτσάκου Μαρία, Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας, 5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 

Παπαχριστοδούλου Ελένη, Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Συμβουλευτικής 

Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ , ιδρυτικό μέλος ΕΣΥΟΜ 

Πασενίδου Φωτεινή, Φοιτήτρια ΤΕΑΠΗ, Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων, Τμήμα 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ. 

Παυλίδη Ευρυδίκη, Νηπιαγωγός, Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων, Τμήμα 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ, ιδρυτικό μέλος ΕΣΥΟΜ 

Παφίλη Γκέλυ, Κοινωνική Λειτουργός, M.Sc Κοινωνιολογίας, Φοιτήτρια ΤΕΑΠH, 

Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 

Ηλικία, ΕΚΠΑ. 

Πετρουλάκη Κική, Ph.D., Πρόεδρος Δ.Σ. Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (ΕΔκΒ) 

Πομίνι Βαλέρια , Ph.D., Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια και μέλος ΕΕΔΙΠ της 

Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ -Αιγινήτειο Νοσοκομείο. 

Ρουμπέα Γεωργία Εκπαιδευτικός Δρ Φυσικής, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. Βαρβάκειος 

Σχολή 

Σουρλαντζή Αγγελική, Εκπαιδευτικός, Υποψήφια Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 

ΕΚΠΑ, Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ, ιδρυτικό μέλος ΕΣΥΟΜ 

Σοφιανοπούλου Αναστασία, Κλινική Ψυχολόγος, Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, 

Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία, συνεργάτης Εργαστηρίου 

Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών ΕΚΠΑ 

Σφέτκου Μαρία, Εκπαιδευτικός, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. 

Βαρβάκειος Σχολή 

Τσαπάρα  Μαρία Νηπιαγωγός, Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων, Τμήμα Εκπαίδευσης 

και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ, ιδρυτικό μέλος ΕΣΥΟΜ 

Τσίτσας Γιώργος, Dr Συμβουλευτικός Ψυχολόγος, Ε.Ε.ΔΙ.Π, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 

ιδρυτικό μέλος ΕΣΥΟΜ 

Χάνου Επιστήμη, Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος, Διευθύντρια Γυμνασίου 

Ελληνογαλλικής Σχολής Saint Joseph 

  



 

Επιστημονική Επιτροπή 

Μαρία Μαλικιώση –Λοΐζου 

Αικ. Μαριδάκη – Κασσωτάκη 

Χριστίνα Αθανασιάδου 

Άκης Γιοβαζολιάς 

 

 

 

 

Οργανωτική Επιτροπή 

Μαρία Μαλικιώση –Λοΐζου 

Δωροθέα Λοΐζου 

Άννυ Μπενέτου 

Αγγελική Σουρλαντζή 

Μαρία Τσαπάρα 


