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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 Ιανουαρίου 2015 

7.00µµ-9.00µµ 

3η  Συνάντηση µε τον Αλέξη Λάππα, 

 

«Συναντώντας την Σεξουαλικότητά µας.  
Το Αντίδοτο Ζωής στην Ανοργασµική Ασφάλεια» 

 
 

Ο πρώτος κύκλος των αυτοτελών συναντήσεων θα ολοκληρωθεί µε το 

παρακάτω θέµα: 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Φεβρουαρίου 2015 

6.00µµ-8.00µµ 

4η Συνάντηση µε την Αναστασία Ζαλοκώστα, 

Ψυχολόγο – Υπαρξιακή Συστηµική Ψυχοθεραπεύτρια 

«Απροϋπόθετη Λειτουργικότητα στην Οικογένεια» 

 

 

 

Για δηλώσεις συµµετοχής παρακαλούµε να  αποστείλετε email µε το 

ονοµατεπώνυµο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο 

lyrikos@hotmail.com ή τηλεφωνήστε στο 2310407433. 

Συνεισφορά 15 ευρώ. 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Στους ενδιαφερόµενους δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης. 
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Σχετικά µε τις Συναντήσεις Ευαισθητοποίησης 

 

Η εµπειρία της Ψυχοθεραπευτικής συµπόρευσης µε τον συνάνθρωπο µε 

όρους Υπαρξιακής προσέγγισης, είναι ένα ταξίδι εµπνευσµένο από την ίδια 

την Ζωή. Η επιθυµία και η λαχτάρα του ανθρώπου να σχετίζεται, δίνει στο 

ταξίδι του νέες διαδροµές και νέες περιπέτειες. Το ξεκίνηµα των σχέσεων, η 

δυναµική που τις ζωντανεύει, η συνδηµιουργία των παιδιών, η δυνατότητα 

του λάθους, η διαπραγµάτευση της διαφορετικότητας, οι χωρισµοί, τα πένθη, 

αποτελούν για εµάς ως Ψυχοθεραπευτές, πηγή έµπνευσης στο κλινικό µας 

έργο µε ζευγάρια, οικογένειες, παιδιά και εφήβους. Την εµπειρία αυτή και την 

έµπνευσή µας θέλουµε να επικοινωνήσουµε µαζί σας. 

 

Σας προσκαλούµε, λοιπόν, στις συναντήσεις ευαισθητοποίησης σε θέµατα 

σχέσεων και συζυγίας, γονεϊκότητας και φροντίδας παιδιού που θα 

λαµβάνουν χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυρικού Μικρού Πλανήτη. 

Οι εισηγήσεις πραγµατοποιούνται από τον επιστηµονικά υπεύθυνο κ. Αλέξη 

Λάππα, Παιδοψυχίατρο, και ειδικούς επιστήµονες.  

 

Η δοµή και το περιεχόµενο των συναντήσεων αφορά όλους όσους 

ενδιαφέρονται για τις σχέσεις, συντρόφους, γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά και 

επαγγελµατίες στην εκπαίδευση και φροντίδα παιδιών και εφήβων. 

 

Προϋπόθεση συµµετοχής είναι η συνεισφορά στο σύλλογο του ποσού των 15 

Ευρώ. Απευθυνθείτε στη γραµµατεία του συλλόγου κατά την προσέλευση ή 

αξιοποιήστε τη δυνατότητα κατάθεσης στο λογαριασµό (τράπεζα Πειραιώς 

"ΛYPIKOΣ MIKPOΣ ΠΛANHTHΣ ΣTEΓH ΠOΛITIΣMOY" µε IBAN GR66 

0171 5590 0065 5912 8675 921 µε αναγραφή του Ονοµατεπώνυµου του 

προσώπου που θα παρακολουθήσει την συνάντηση). 

 

Στον πολυχώρο του Λυρικού Μικρού Πλανήτη θα λειτουργούν παράλληλες 

δηµιουργικές δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας 

για πληροφορίες επικοινωνήστε µε την γραµµατεία καθηµερινά 17.00-21.00 

στο τηλ.2310 407433. 

 


