
Βιογραφικό 

Ο Χάρης Μωρίκης   σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κλινική Ψυχολογία και 

Ψυχοπαθολογία στη Γαλλία στο   Πανεπιστήμιο Aix –  

Marseille I.  Είναι διδάκτωρ  Ψυχολογίας, έχοντας περα-

τώσει την ψυχαναλυτική του εκπαίδευση στην Ελληνι-

κή Ψυχαναλυτική Εταιρεία. Έχει κάνει πολλές ανακοι-

νώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, ενώ άρθρα του 

έχουν δημοσιευθεί σε ψυχαναλυτικά περιοδικά.  

 Είναι συγγραφέας του βιβλίου «…“Εκόμισα εις την 

Τέχνην”: Μια ψυχαναλυτική συνεισφορά στο αίνιγμα 

της καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσω του Καβαφικού 

έργου».   

  

Εκπαιδευτήρια Ι. ΤΣΙΑΜΟΥΛΗ 

1ο σχολικό συγκρότημα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Δερβενακίων 44, Περιστέρι 

2ο σχολικό συγκρότημα: ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Καρπενησίου 9, Περιστέρι 

3ο σχολικό συγκρότημα: ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Πελοπίδα & Φερών, Περιστέρι 

www.tsiamoulis.gr 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ  Ι. ΤΣΙΑΜΟΥΛΗ 
όχι άλλο ένα, αλλά … ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

Ω ΡΑ  19 :00  

Θ ΕΑ Τ ΡΟ  Ρ ΩΜ Α Ν ΟΥ  ΤΟΥ  Μ ΕΛ ΩΔΟ Υ  

Κ Α ΡΠ ΕΝΗ Σ ΙΟ Υ  9 ,  Π ΕΡ ΙΣΤΕΡ Ι  

«Εύθραυστη εφηβεία και διαστάσεις της» 

 

Διάλεξη του 
Δρ. Χάρη Μωρίκη 

Κλινικού Ψυχολόγου 



Πρόσκληση 

 Τα Εκπαιδευτήρια Ι. ΤΣΙΑΜΟΥΛΗ σας 

καλούν να παρευρεθείτε στη διάλεξη του      

Δρ. Χάρη Μωρίκη, κλινικού ψυχολόγου με      

θέμα: 

«Εύθραυστη εφηβεία και διαστάσεις της» 

 

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την  

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012 στις 07:00 μ.μ. 

στο Θέατρο Ρωμανού του Μελωδού 

Καρπενησίου 9, Περιστέρι 

Μ ΕΤΑ  Τ Η  Δ ΙΑΛΕΞ Η  Ο  Ε ΙΣ ΗΓ ΗΤ ΗΣ  Θ Α  ΑΠΑΝ Τ ΗΣΕ Ι  ΣΕ            

ΕΡΩΤ ΗΣΕ ΙΣ  ΓΟ ΝΕΩΝ  ΚΑΙ  Ε ΚΠΑΙΔΕ ΥΤ ΙΚΩΝ .  

Εκπαιδευτήρια Ι. ΤΣΙΑΜΟΥΛΗ 

1ο σχολικό συγκρότημα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Δερβενακίων 44, Περιστέρι 

2ο σχολικό συγκρότημα: ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Καρπενησίου 9, Περιστέρι 
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www.tsiamoulis.gr 

Διάλεξη του Χάρη Μωρίκη,  κλινικού ψυχολόγου - ψυχαναλυτή: 

«Εύθραυστη εφηβεία και διαστάσεις της» 

 Η εφηβεία αποτελεί ένα κομβικό στοιχείο στην ψυχι-

κή εξέλιξη, ολοκληρώνοντας τη συγκρότηση της ταυτότητας, 

Το καινούργιο στοιχείο, η αφομοίωση της σεξουαλικότητας 

και των αναστατώσεων που επιφέρει, προστίθεται σε μία 

εικόνα που η αποκρυστάλλωση της περιέχει όλη την προη-

γούμενη διαδρομή του εφήβου.  

Οι σχέσεις με τους γονείς, η δική τους συγκρότηση ή 

παθολογία, αναδεικνύονται στον καθοριστικό παράγοντα. 

Τα ποικιλόμορφα, προβλήματα που εμφανίζονται, θορυβώ-

δη ή μεταμφιεσμένα, μεταφράζουν τόσο τις δυσκολίες του 

περιβάλλοντος τού εφήβου  τις οποίες ο ίδιος παρά τη θέλη-

ση του φέρει, όσο και τις δικές του στο να σχετισθεί  με έναν 

εαυτό που βρίσκεται σε ρευστότητα και αισθάνεται ότι τον 

απειλεί εκ των έσω.  

Οι προβληματικές συμπεριφορές της εφηβείας, που 

μπορεί να κυμανθούν από ενοχλητικές έως επικίνδυνες, απο-

τελούν  την   εκδήλωση  σε εξωτερικό επίπεδο διαδικασιών 

καθαρά ψυχικών. Η κατανόηση αυτού ακριβώς τού ψυχικού 

παράγοντα, πάνω στον οποίο εκ των υστέρων προστίθενται 

οι υπόλοιποι, εξωτερικοί και κοινωνικοί, αποτελεί την προϋ-

πόθεση για να αντιμετωπίσουν γονείς και εκπαιδευτικοί τις 

όποιες δυσκολίες. 


