
Το ζεφρεηηθό ζεκηλάρηο ηες εηαηρείας κας δηακορθώλεηαη γηα ηο 

εθπαηδεσηηθό έηος 2015-2016 ζε ηρεης ζεκαηηθούς θύθιοσς: 

        Α) Οη βαζηθές έλλοηες θαη ε βαζηθή ιογηθή ποσ ταραθηερίδοσλ 

ηελ Daseinsanalysis 

       Β) Ο ηρόπος ποσ βιέπεη ε Daseinsanalysis ηελ «παζοιογία» 

       Γ) Ο ηρόπος ποσ βιέπεη ε Daseinsanalysis ηελ υστοζεραπεία 

Εηδηθόηεξα: 

Η ζεκαηνινγία ηνπ πξώηνπ θύθινπ (5/11 19/11, 3/12, 17/12) είλαη: «Το 

πρόβιεκα ηες Υγείας θαη ηες Νόζοσ ζηελ οπηηθή ηες Daseinsanalysis». 

ηε βάζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ Dasein, existence, κόζμος (ελ-ησ-θόζκσ-είλαη) 

θαη κε ηε βνήζεηα θεηκέλσλ θαη απνζπαζκάησλ ησλ Anthony Stadlen, Alice 

Holzhey, Medard Boss θαζώο θαη από ηα Zollikon Seminars. 

Εηζεγεηήο , ν Θαλάζεο Γεσξγάο. 

Η ζεκαηνινγία ηνπ 2νπ θύθινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ καο ζεκηλαξίσλ (28/1, 

4/2, 11/2, 18/2) είλαη: «Ο ηρόπος ποσ βιέπεη ε Daseinsanalysis ηελ 

“παζοιογία”» 

 – Εηζαγσγή – Η θαηαλόεζε ηεο Daseinsanalysis σο πξνο ηα ςπρνπαζνινγηθά 

θαηλόκελα 

-   Αγρώδεο Δηαηαξαρή 

– Καηάζιηςε 

– Δηαηαξαρέο Πξνζσπηθόηεηαο 

 Θα βαζηζηνύκε  ζηα βηβιία 

ηνπ G. Condrau “ Martin Heidegger’sImpact on Psychotherapy” θαη ηεο 

Α. Holzhey “Daseinsanalysis” .  

 Εηζεγήηξηα, ε Μαξία Κνξξέ 

  

Η ζεκαηνινγία ηνπ 3νπ θύθινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ καο ζεκηλαξίσλ (24/3 31/3 

14/4: 21/4) είλαη: 

«Ο ηρόπος ποσ βιέπεη ε Daseinsanalysis ηελ υστοζεραπεία». 

Επί κέξνπο ζεκαηηθέο: 

1) Σν δηαθύβεπκα, ην πιαίζην θαη νη βαζηθνί θαλόλεο ηεο ζεξαπεπηηθήο 

ζπλάληεζεο  

2) Η ζεξαπεία σο Φαηλνκελνινγηθή Εξκελεπηηθή ηεο Ύπαξμεο 

 Εηζεγήηξηα, ε Ειέλε Κνπινύηδνπ 

  

Επηπιέολ Εηζεγήζεης: 

 5/5:  Αλία: Φπρνζεξαπεία; Εηζεγήηξηα ε Ρνδίηα Υξηζηνθηδέιιε 



19/5: Η αλαπαξαζηαηηθή ζθέςε ζηε λόεζε ηνπ Heideggerθαη ηελ Daseins-

αλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία.  

Εηζεγήηξηα ε ηακαηίλα Ράπηε 
 

23/6 θαη 30/6 

"Φπρνζεξαπεπηηθέο Δηαδξνκέο" 

α) Η Φαηλνκελνινγηθή-Τπαξμηαθή Αλάιπζε ζηελ Ειιάδα. 

β) Εγθιηκαηηζκόο θαη ελλόεζε εαπηύ  -απηό πνπ δηαθεύγεη. 

γ) ηηγκηόηππα από ηε ζπλάληεζε ζεξαπεπηή-ζεξαπεπνκέλνπ 

δ) Ο Heidegger εθ-ηνπίδεη ηελ ςπρηαηξηθή ζηάζε ζην 2ν κέξνο ησλ Zollikon 

Seminars.  

Εηζεγήηξηα ε Ειέλε Μίγγνπ 

 

  Παξάιιεια κε ην ζεσξεηηθό ζεκηλάξην, δηεμάγεηαη κηα θνξά ηνλ κήλα,  θαζ’ 

όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, «συζήτηση κλινικού περιστατικού» ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα δέζνπλ πεξαηηέξσ νη έλλνηεο ησλ ζεσξεηηθώλ ζεκηλαξίσλ κε 

ηελ θιηληθή πξάμε ηεο ςπρνζεξαπείαο. Εηζεγεηήο, ν Θαλάζεο Γεσξγάο 

  Παξάιιεια, δηεμάγεηαη, κηα θνξά ηνλ κήλα, ην «υιλοσουικό σεμινάριο», κε 

βαζηθό εηζεγεηή ηνλ θ. Ξεξνπατδε. Θέκα ηνπ γηα ηε θεηηλή ρξνληά: "Φόβος, 

αγωνία, ανία, καηάθλιψη. Γιαηί ενδιαθέροσν ηα ζσναιζθήμαηα και οι θσμικές 

διαθέζεις ηη θαινομενολογική ονηολογία;" 

  ην ηέινο ηνπ έηνπο (Μάτνο- Ινύληνο) γίλνληαη γραπηές παροσζηάζεης, από 

ηνπο εθπαηδεπόκελνπο αιιά θαη από παιαηόηεξα ηαθηηθά κέιε, ζηελ νινκέιεηα 

ηεο εηαηξείαο. 

   Χο κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζεσξείηαη επίζεο ε ζσκκεηοτή 

ζηης εθδειώζεης ηεο εηαηξείαο , ζπλέδξηα, εκεξίδεο, παξνπζηάζεηο εθδόζεσλ 

θιπ (ζηηο 14/1/2016,   επίζεκε εθδήισζε -παξνπζίαζε ηνπ 

πεξηνδηθνύ ΕΠΟΧΗ/EPOCHE ζε θεληξηθή αίζνπζα ηεο Αζήλαο. Αθνινπζεί ε 

παξνπζίαζε ηεο έθδνζεο ζηα Ειιεληθά  ησλ ZOLLIKON SEMINARS ). 

 


