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Σεμινάριο 2012 – 2013 
 

Ο έφηβος και η οικογένειά του 
 

Τετάρτη 13:15 – 14:45 
 
 
12 Δεκεμβρίου 2012 Ο έφηβος αναδιατάσσοντας και αναμορφώνοντας τα γονικά 
μορφοείδωλα 
 Χρήστος Ζερβής, Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Διευθυντής στο Τμήμα 
Ψυχιατρικής Εφήβων & Νέων του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Τακτικό μέλος της Ελληνικής 
Ψυχαναλυτικής Εταιρείας 
 
30 Ιανουαρίου  2013            Θεσμοί και αξίες του κράτους-οικογένεια στη διαμόρφωση της 
εφηβικής ταυτότητας 
Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, Παιδοψυχίατρος 
 
13 Φεβρουαρίου 2013 
 
 Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις με τον έφηβο και την οικογένειά του στις Διπολικές 
διαταραχές 
Ευστάθιος Ε. Μπακλέζος, Παιδοψυχίατρος, Επιμ. Α΄ ΕΣΥ, Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων & 
Νέων του  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
 
27 Φεβρουαρίου 2013 Οικογένεια και συμπεριφορές υψηλού κινδύνου στον έφηβο: 
ευρήματα από πανελλήνια έρευνα 
Άννα Κοκκέβη, Ψυχολόγος, Ομότιμος Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
13 Μαρτίου 2013 Θεραπευτική προσέγγιση οικογένειας με έφηβο…διαγενεακά μυστικά 
Λαμπρινή Τσιγαρίδα, Ψυχολόγος του Κ.Ψ.Υ. του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
Ζωή Σταματά, Κοινωνική Λειτουργός, Θεραπεύτρια Ζεύγους & Οικογένειας του Κ.Ψ.Υ. «Γ. 
Γεννηματάς» 
 
27 Μαρτίου 2013 Εφηβεία  και κρίση σε μια κοινωνία ναρκισσισμού 
Ειρήνη Τσανίρα, Ψυχίατρος – Παιδοψυχίατρος - Ψυχοθεραπεύτρια, Διευθύντρια 
Παιδοψυχιατρικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης 
 
10 Απριλίου  2013  Διαδικασίες αυτονόμησης στην εφηβεία και ο ρόλος του πατέρα. Σκέψεις 
με αφορμή τη θεραπευτική εργασία με εφήβους σε ένα Κέντρο Ημέρας 
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Ιωάννης Ανδριώτης, Παιδοψυχίατρος, Υπεύθυνος του Κέντρου Ημέρας «Ωρίωνας» της 
Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. 
 
24 Απριλίου 2013  Ανιχνεύοντας σημάδια αιμομιξίας στην εφηβεία, μια οικογένεια όπου τα 
όρια απειλούνται: παρουσίαση κλινικής περίπτωσης του Τμήματος Ψυχιατρικής Εφήβων & 
Νέων 
 Ιωάννα Οθείτη, Ειδικευόμενη Παιδοψυχιατρικής  
Συζητητής: Σωτήρης Μανωλόπουλος, Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής 
 
15 Μαΐου 2013 Έφηβοι χωρίς οικογένεια. Ιστορίες από ένα Ξενώνα φιλοξενίας Εφήβων 
Νίκος Ζηλίκης, Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος, Καθηγητής Α.Π.Θ., Υπεύθυνος Μονάδας 
Εφήβων ΑΧΕΠΑ  
 
29 Μαΐου 2013 
 Διαζευγμένοι γονείς, διχασμένος ψυχισμός εφήβου, προβολές και σωματοποιήσεις: 
παρουσίαση κλινικής περίπτωσης του Τμήματος Ψυχιατρικής Εφήβων & Νέων 
Μιχάλης Μάντζαρης, Ειδικευόμενος Παιδοψυχιατρικής  
Συζητητής: Αθανάσιος Αλεξανδρίδης, Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής 
 
12 Ιουνίου 2013 Η οικογένεια «κατάλοιπο» 
Επαμεινώνδας Θεοδωρίδης, Ψυχίατρος - Ψυχαναλυτής, Επιμ. Α΄, Μέλος της New Lacanian 
School, 
Διδάσκων στην Ακαδημία Κλινικών Σπουδών της Αθήνας 
 
 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου ψυχικής υγείας, σε ειδικευόμενους 
ιατρούς και σε φοιτητές ψυχολογίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η συμμετοχή στο σεμινάριο 
στοιχίζει 30 € (για έξοδα εντύπου υλικού και ταχυδρομείου). Υπάρχει δυνατότητα 
προεγγραφής επί τόπου, στο Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων και Νέων, από την 1 Δεκεμβρίου 
2012. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τον συγκεκριμένο αριθμό θέσεων που διατίθεται. 
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί στο τέλος του σεμιναρίου φάκελος με σχετική βιβλιογραφία. 
Με τη λήξη του σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής εφ’ όσον δεν έχουν υπάρξει 
περισσότερες από τρεις απουσίες. 
 


