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ΟΜΑΔΑ ΕΓΚΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΩΝ – ΒΡΕΦΩΝ (0-2 ΕΤΩΝ) 

 
 
Η σημαντικότερη δυνατότητα που προσφέρει μια εγκυμοσύνη και οι μήνες που την 
ακολουθούν, είναι η μεγάλη δυνατότητα αλλαγής που προσφέρεται στους γονείς.  
 
Η ευαλωτότητα στη ψυχική λειτουργία των γονέων αλλά και του μωρού, τους πρώτους 
μήνες της γνωριμίας τους, αλλά και η επιθυμία των γονέων να κάνουν το καλύτερο δυνατό 
για το παιδί τους, κινητοποιούν τεράστιες και άγνωστες μέχρι τότε δυνάμεις αλλαγής στους 
γονείς. Ο γονέας αντικρίζοντας το πλούσιο δυναμικό του παιδιού του, είναι σαν να 
ξαναβρίσκει αυτό που θα μπορούσε να ήταν ο ίδιος  και ανανεώνει την  πορεία του, που 
ίσως είχε διακοπεί. 
 
Στη φάση αυτή είναι διευκολυντικό για τους γονείς να τους προσφέρεται ένας  χώρος 
σταθερός και ασφαλής που θα τους παρέχει τη δυνατότητα να εκφράσουν τις αδυναμίες, 
τις αγωνίες και τους περιορισμούς που βιώνουν. 
 
Όταν η μητέρα επεξεργαστεί τα άγχη της σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, μπορεί να παρέχει 
έναν ασφαλή δεσμό και στο παιδί της διευκολύνοντας την ψυχοσυναισθηματική του 
πορεία. 
 

Στην ομάδα θα συζητηθούν θέματα όπως:  

 

 Επιθυμία για παιδί: Τόσο πρώιμη όσο και το παιχνίδι με την κούκλα; 

 Εγκυμοσύνη: Είναι όντως μια ευκαιρία να λύσουμε «παλιούς λογαριασμούς» και να 

συνεχίσουμε τη πορεία μας προς την ωριμότητα ; 

 Πρώτες ημέρες: η γνωριμία μητέρας - νεογνού 

 Σχέσης μητέρας – βρέφους: Είναι πάντα αυτή η σχέση οικεία ή μερικές φορές 

μπορεί και να τρομάζει; 

 Βρέφος: Αναγνωρίζοντας τις πρώιμες ικανότητες  του  και αξιοποιώντας τες  για  την 

θεμελίωση των σχέσεων του με το περιβάλλον του 

 Βρέφος: μια «νέα προσωπικότητα» 

 Πατέρας:  Παρουσία και λειτουργία 

 «Φυσιολογικό» και «ευάλωτο» μωρό - ευάλωτη  μητέρα όταν το μωρό της 

υποφέρει: Πρόωρος τοκετός, νοσηλεία βρέφους 

 Όταν οι περιστάσεις επιβάλουν τον αποχωρισμό  ή την απουσία ενός από τους 

γονείς (Ασθένεια, διαζύγιο, θάνατος,  μονογονεϊκές οικογένειες) 

 Νέες τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 

 Το Σώμα μιλά: όταν ο Διάλογος μητέρας – βρέφους διακόπτεται. Παθολογία με 

σωματική έκφραση στη βρεφική περίοδο 
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Κοινό στο οποίο απευθύνεται η ομάδα: 

Μέλλουσες (εγκυμονούσες) και νέες μητέρες με βρέφη ηλικίας έως 2 ετών  

 

Διάρκεια - Έναρξη:  

Οι ομάδες θα πραγματοποιηθούν σε 12 συναντήσεις, ανά 15νθήμερο, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 10.30 π.μ. - 12.00 μ.  

Έναρξη: Παρασκευή 22  Νοεμβρίου 2013   

Προγραμματιζόμενη λήξη: Παρασκευή  9 Μαΐου  2014  

Σε περίπτωση αλλαγής/αντικατάστασης ημερομηνίας διεξαγωγής, οι συμμετέχοντες θα 

ενημερώνονται από τη γραμματεία.  

 

Τόπος διεξαγωγής:  

Οι ομάδες θα πραγματοποιούνται στη Διαγνωστική & Θεραπευτική Μονάδα για το παιδί 

«ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ», στην οδό Γοργίου 6, Αθήνα (Ν.Κόσμος)  

Στάση μετρό: Ακρόπολις 

 

Κόστος συμμετοχής:  

Το συνολικό ποσό συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 240 ευρώ και καταβάλλεται σε 

τέσσερις (4) δόσεις.  

 

Πληροφορίες:  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Κωνσταντοπούλου  
τηλ.: 210 - 92 32 347, 210 - 92 43 137 
 
 
Η Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το παιδί “Σπύρος Δοξιάδης” λειτουργεί από 
το 1982. Υπήρξε το κλινικό τμήμα του “Ιδρύματος Ερευνών για το Παιδί” και η πρώτη 
διεπιστημονική ομάδα που λειτούργησε στην Ελλάδα. 
Σε όλα τα χρόνια της δραστηριότητάς της στηρίζει την οικογένεια, παρέχοντας 
εξειδικευμένη βοήθεια σε παιδιά από την Αθήνα και την επαρχία. Παρέχονται υπηρεσίες 
πρόληψης, διάγνωσης  και θεραπείας σε παιδιά με προβλήματα ψυχικής και αναπτυξιακής 
υγείας, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην έγκαιρη παρέμβαση. 
 

Την ομάδα θα διευθύνει η κα Μερόπη Μιχαλέλη, Ψυχαναλύτρια, Πρόεδρος της 

«Ελληνικής Εταιρείας για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών».  

 

 


