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Atina Psikodramatik Karşılaşmalar Merkezi (Centre of Athenian Psychodramatic Encounters, C.A.P.E.)
ve Yunan Yaz Psikodrama Akademisi’nin kurucusu olan Stylianos N. Lagarakis, Atina’da 1971’de doğdu,
Ovidius Üniversitesinde tıp eğitimini tamamladı. Ardından psikiyatri, psikodrama ve psikodinamik grup
terapisi eğitimlerini tamamladı. Halen terapist, psikodrama uygulayıcısı ve eğiticisi olarak Atina’da
yaşamını sürdürmektedir.
Uzun yıllar hastaneler, cezaevleri, donanma ve benzeri ortamlarda, farklı topluluklarda terapi
uygulamıştır. Ülkemiz dahil olmak üzere pek çok ülkede çalışma grupları ve seminerler yönetmiştir.
Psikoterapiyle ilgili makaleleri vardır. Cinsellik ve psikodrama üzerine bir kitap üzerinde çalışmaktadır.
Lagarakis, Cinsellik ve Cinsel Tedaviler XII. Ulusal Kongresi’nde aşağıda kısaca bilgi verdiğimiz bir
konferans verecek, bir de çalışma grubu yönetecektir.
Konferans: 1 Kasım 2018, Perşembe, 16.00-17.15
Gey, Lezbiyen, Biseksüel ve Trans Danışanlarla Çift Terapisi: Önemli Klinik Sosyokültürel Konuların
Gözden Geçirilmesi ve Analizi
Stylianos N. Lagarakis sosyal psikiyatri, psikodinamik grup terapisi ve psikodrama çalışmaları yürüten
bir tıp doktorudur. Bu konuşma Atina’da yürütülmekte olan çift terapilerini gözden geçirmeyi ve
analizini yapmayı hedeflemektedir. Mesleki uygulamalarında LGBT çiftleri etkileyen sosyokültürel
iklimi ele alma gerekliliğini güçlü bir şekilde hissetmiştir. Terapistin rolü ve ilişkinin önemine
değinildikten sonra bu konferansta kuramsal formülasyonlar ve araştırmalarla erişilen ampirik bulgular
sunulacaktır.
Çalışma grubu: 3 Kasım 2018, Cumartesi, 11.00-12.30
Cinsel İlişkilerimizdeki Kriz: Psikodrama Çalışması
2018’de insanlar arasındaki iletişim biçimi önceki yıllarda olduğundan daha zor ve mesafeli bir hal aldı.
Birçok çift çok çalışmakta ve günün sonunda, sıklıkla birlikteliklerinin ilk dönemlerindeki sevgi dolu
havayı kaybetmiş şekilde, evde yorgun bir ruh haliyle yeniden bir araya gelmektedir. Bunun üstüne
toplumsal krizler de cinsel yaşamımızı etkilemekte! Cinsel yaşamımız hafta boyunca bizim için oksijen
gibidir. Çoğumuz ona özen göstermeyi unutur, bazımız ihmal eder, bazımız dilenir.
Bu psikodrama çalışmasında cinsel yaşamımızın bizim için değerine eğilmeye ve içinde olduğumuz
işlevsel olmayan rolü çözmeye çalışacağız! Transkültürelizm her zaman değerli bir anahtardır. Bu
nedenle, bu kongrede böyle özel bir karşılaşma şansına sahip olduğumuz için, hadi cinsel yaşamımıza
doğru bir adım atalım!

