Βιογραφικό
Για εμένα
Γεννήθηκα στον Πειραιά όπου μεγάλωσα και φοίτησα στα σχολεία του. Έπειτα πήγα στο
Παρίσι για σπουδές και παρέμεινα εκεί για μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδικεύτηκα στην
κλινική Ψυχολογία και την Ψυχοπαθολογία. Αφού έκανα τα πρώτα επαγγελματικά μου βήματα
στη Γαλλία, επέστρεψα στην Ελλάδα. Ζω στην Αθήνα και εργάζομαι ως ψυχοθεραπευτής
ανηλίκων και ενηλίκων.
Λεπτομέρειες
Σπουδές
•
•
•
•
•
•
•

Δίπλωμα LICENCE του Παν/μίου X-NANTERRE των Παρισίων, τμήμα Ψυχολογίας
Δίπλωμα μεταπτυχιακών Σπουδών MAITRISE του Παν/μίου X-NANTERRE –
εξειδίκευση στην κλινική Ψυχολογία και στην Ψυχοπαθολογία
STAGE – Εξειδίκευση δύο ετών Ψυχοπαθολογίας του παιδιού, στις ψυχολογικές
αντιδράσεις στις οργανικές παθήσεις, στο Νοσοκομείο SALPETRIERE, Παρίσι
STAGE – Εξειδίκευση άσκηση Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας ενηλίκων στο
SAINT MAURICE, Νοσοκομείο ESQUIROL-FRANCE
STAGE – Εξειδίκευση νοσοκομειακού επισκεπτηρίου νοσηλείας ασθενών στη
SERVICE DU DR.DUCHE, νοσοκ. SALPERTRIERE
STAGE – Εξειδίκευση δύο ετών θεωρητικών και κλινικών παρουσιάσεων στο
Νοσοκομείο SAINT- ANNE υπό τον καθηγητή ROGER DOREY
Συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις Ψυχοδράματος υπό τον καθηγητή DIDIER ANZIEU.

Επαγγελματική Δραστηριότητα
•
•

•
•
•
•

•
•

Τ. Διευθυντής του Κέντρου Αγωγής και Περίθαλψης Τυφλών- Αυτιστικών Παιδιών. (2
έτη)
Συνεργάτης του Εθνικού κέντρου Επιστημονικών ερευνών Γαλλίας (C.N.R.S.) για
προγραμματισμένη επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα με αντικείμενο την
σεξουαλικότητα. (3 έτη)
Ιδρυτικό μέλος του «Πειραϊκού Κέντρου Ψυχολογίας» Συμβουλευτικό –
Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο. (4 έτη)
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά Πειραιά. (4 έτη)
Σύμβουλος Νομαρχίας Πειραιά (4 έτη).
Επιστημονικός Διευθυντής του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Πειραιά (4
έτη). Η παραπάνω δραστηριότητα έχει βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανάμεσα
σε 47 χώρες με τιμητική διάκριση. Υπεύθυνος στο δίκτυο για τη πρακτική άσκηση
τελειόφοιτων φοιτητών ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου.
Μακρόχρονη εμπειρία στην ιδιωτική άσκηση ψυχοθεραπείας σε ανήλικους και
ενήλικους.
Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ).

Επιστημονική Συνεργασία – Διδασκαλία
•
•
•
•

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγικό τμήμα: θέμα «Νηπιακή ηλικία»
«Ελεύθερο Πανεπιστήμιο» στο Εθνικό ίδρυμα ερευνών με θέμα «Παιδικές ψυχώσεις»
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σχολές γονέων ΑΘΗΝΑΣ: «Οι σχέσεις των συζύγων στην οικογένεια»

•
•
•

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ΔΡΑΜΑΣ: «Έφηβοι και σεξουαλικότητα»
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: «Παιδική και εφηβική ηλικία»
Δημοσιεύσεις, Συνεντεύξεις, Διαλέξεις, Εργασίες, Συμμετοχές σε Πανελλήνια και Διεθνή
Συνέδρια

Κοινωνική Δραστηριότητα
•
•
•

Οργάνωση Ομάδων Συμβουλευτικής και Υποστήριξης στο Κερατσίνι, στα Νησιά του
Αργοσαρωνικού κ.α.
Στήριξη Γονέων ΑμεΑ
Συμμετοχή σε πολλές κοινωνικές οργανώσεις «Εταιρία Συμπαράστασης και
Αλληλεγγύης. στα προβληματικά άτομα Ε.Σ.Α.Π.Α.», «Ελληνική Εταιρία Κοινωνικών
επιστημών, Ε.Ε.Κ.Ε.», «Εταιρία πνευματικής ανάπτυξης του παιδιού», «Έκκληση της
Ακρόπολης για την Ειρήνη, τη ζωή, τον πολιτισμό, κλπ.»

