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Αυτό, το πρώτο µας Ευρωπαϊκό συνέδριο, θα µας δώσει την ευκαιρία να συναντηθούµε για να 
τιµήσουµε τη ζωή και το έργο Eugene Gendlin και για να συναντήσουµε βιωµατικά κάποιες 
από τις πολλές ‘Όψεις του Focusing’.  
 
Σας προσκαλούµε, οποιοδήποτε και να είναι το υπόβαθρό σας σε σχέση µε το Focusing – αν 
είστε σχετικά αρχάριοι, εκπαιδευτές Focusing, θεραπευτές – να πάρετε µέρος, να ‘εστιαστείτε’ 
µαζί µας, και να µοιραστείτε µαζί µας τη γνώση σας στο όµορφο παραθαλάσσιο θέρετρο του 
Λουτρακίου. 
 
Στόχος µας είναι να συµπεριλάβουµε όλες τις ‘όψεις’. Ίσως να εµπνέεστε από το πώς το 
Focusing µπορεί να ‘διαθλαστεί’ µέσα στις διαφορετικές πλευρές της ζωής µας. Ίσως να είστε 
σχετικά νέοι στο χώρο του Focusing και να επιθυµείτε να γνωρίσετε το πώς µπορεί να διδαχθεί 
και να εφαρµοστεί σε ένα επίπεδο βασικό. Πιθανόν να θέλετε να εξερευνήσετε το πώς το 
Focusing είναι δυνατόν να γίνει µια δύναµη αλλαγής σε περιοχές όπως η πολιτική, η τέχνη ή 
η κοινωνική εργασία. Ίσως θα θέλατε να στοχαστείτε σχετικά µε το πώς µπορεί να αρτιωθεί 
εντός της πρακτικής διαφορετικών ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων ή εντός άλλων 
επαγγελµατικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, όπως το Coaching. Πιθανόν να επιθυµείτε να 
µοιραστείτε τον ενθουσιασµό σας σχετικά µε τα φιλοσοφικά θεµέλια του Focusing ή την 
καταγωγή του από την Προσωποκεντρική Προσέγγιση (Person-Centred Approach). Όποιο και 
αν είναι το επίπεδο του ενδιαφέροντός σας, ελπίζουµε πως µαζί µπορούµε να δηµιουργήσουµε 
ένα ευχάριστο, πλούσιο περιβάλλον µάθησης το οποίο θα µας εµπνεύσει. 
 



Το Πρόγραµµα 
 

Ένα πλήρες χρονοδιάγραµµα του συνεδρίου θα σας σταλεί µε το Νέο Έτος και θα 
περιλαµβάνει εργαστήρια, διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια διαλόγου (πάνελ) - και, φυσικά, 
χρόνο για Focusing συναντήσεις. 
 
Οι εγγραφές (υποδοχή) στο συνέδριο θα γίνονται µεταξύ 14:00-17:00 την Πέµπτη 10 Μαΐου 
και οι αναχωρήσεις µετά το µεσηµέρι της Δευτέρας 14 Μαΐου. 
 
Γλώσσα 
 
Επιθυµούµε και να τιµήσουµε τις διαφορετικές ‘όψεις του Focusing’ όσο και να 
αναγνωρίσουµε τη γλωσσική ποικιλότητα των γλωσσών εντός της Ευρωπαϊκής κοινότητας. Αν 
και η γλώσσα του συνεδρίου είναι τα Αγγλικά, ελπίζουµε πως µπορεί να γίνει υπέρβαση των 
γλωσσικών εµποδίων µε τη βοήθεια εθελοντών που θα είναι πρόθυµοι και έτοιµοι να 
προσφέρουν µετάφραση για τη δική τους γλωσσική οµάδα. 
 
ΕΕF - EFA 
 
Για όσους επιθυµούν να πάρουν µέρος στην προαγωγή της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Focusing 
(ΕΕF) (European Focusing Association ή EFA) στην πορεία της προς το µέλλον, όλοι είστε 
προσκεκληµένοι να λάβετε µέρος στην Γενική Συνέλευση της ΕΕF η οποία θα λάβει χώρα 
προς το τέλος του συνεδρίου. Θα υπάρξει επίσης χρόνος για Πρότζεκτ της ΕΕF καθώς και 
για οµάδες ενδιαφερόντων καθόλη τη διάρκεια του συνεδρίου. 
 
Εκδροµές µε προαιρετική συµµετοχή 
 
Επιθυµούµε να εξασφαλίσουµε πως οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν 
ιδιαίτερους χώρους αυτού του όµορφου κοµµατιού της Ελλάδας και, για το λόγο αυτό, (εάν 
υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον) είναι πιθανόν να οργανωθούν εκδροµές µε διάρκεια µισής ηµέρας 
για την: 
 
Αργολίδα (Μυκήνες - Επίδαυρος) και/ή Ναύπλιο 

Η αρχαία πόλη των Μυκηνών (ένα µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς και αρχαιολογικός χώρος, γη του 
βασιλείου του µυθικού Αγαµέµνονα) υπήρξε ένα µεγάλο κέντρο του Ελληνικού πολιτισµού. 
Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου (ένα µνηµείο που συµπεριλαµβάνεται στη λίστα µε τα µνηµεία 
παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της Unesco), ο τόπος γέννησης του γιού του Απόλλωνα, του 
Ασκληπιού του θεραπευτή, ήταν το περισσότερο τιµηµένο θεραπευτικό κέντρο του κλασσικού κόσµου. 
Η Επίδαυρος είναι ίσως περισσότερο διάσηµη για το θέατρό της, ένα από τα καλύτερα διατηρηµένα 
κτίσµατα της κλασσικής Ελλάδας, το οποίο ακόµα και σήµερα χρησιµοποιείται λόγω της εξαίρετης 
ακουστικής του. 
Το Ναύπλιο είναι µια πολύ όµορφη πόλη. Υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της µοντέρνας Ελλάδας µε το 
Βενετσιάνικο κάστρο της (Παλαµήδι) και το οχυρωµένο νησάκι Μπούρτζι. 

(ή) Πλωτή διαδροµή µέσα από το κανάλι της Κορίνθου 
 
Η συµµετοχή σε αυτές τις εκδροµές είναι προαιρετική και το κόστος για αυτές δεν 
περιλαµβάνεται στο αντίτιµο συµµετοχής του συνεδρίου. Θα προσπαθήσουµε, ωστόσο, να 
διατηρήσουµε το κόστος όσο το δυνατόν χαµηλότερο. Περισσότερες λεπτοµέρειες θα σας 
σταλούν αργότερα. 
 
Μια ‘Ελληνική βραδιά’ πολύ πιθανόν να ενσωµατωθεί στο Πρόγραµµα. 
 



Εγγραφή 
Η εγγραφή χρειάζεται να γίνει σε δύο στάδια. 

 
Πρώτα, χρειάζεται να εγγραφείτε στο συνέδριο, στο Ελληνικό Κέντρο Focusing: 
 
Τιµές Πρώιµης Εγγραφής (Early Bird) 

 

Κανονικό αντίτιµο συνεδρίου (πριν από 31 Ιανουαρίου) 200 Euros: 
Περιλαµβάνει το αντίτιµο συµµετοχής για ολόκληρο το συνέδριο καθώς και υλικό. 
Για Φοιτητές ή Άνεργους (πριν από 31 Ιανουαρίου)*140 Euros: 
Περιλαµβάνει το αντίτιµο συµµετοχής για ολόκληρο το συνέδριο καθώς και υλικό. 
Μονοήµερη συµµετοχή (πριν από 31 Ιανουαρίου) 70 Euros: 
Περιλαµβάνει το αντίτιµο συµµετοχής για ολόκληρο το συνέδριο καθώς και υλικό. 

 
Αντίτιµο Συνεδρίου, µετά τις 31 Ιανουαρίου 

 

Κανονικό αντίτιµο συνεδρίου (µετά από 31 Ιανουαρίου) 250 Euros: 
Περιλαµβάνει το αντίτιµο συµµετοχής για ολόκληρο το συνέδριο καθώς και υλικό. 
Για Φοιτητές ή Άνεργους (µετά από 31 Ιανουαρίου)*180 Euros: 
Περιλαµβάνει το αντίτιµο συµµετοχής για ολόκληρο το συνέδριο καθώς και υλικό. 
Μονοήµερη συµµετοχή (µετά από 31 Ιανουαρίου) 80 Euros: 
Περιλαµβάνει το αντίτιµο συµµετοχής για ολόκληρο το συνέδριο καθώς και υλικό. 

 
* Για Φοιτητές και Άνεργους Συµµετέχοντες απαιτείται αποδεικτικό στοιχείο σχετικά µε τις τρέχουσες σπουδές 
τους ή της κατάστασης ανεργίας στην οποία έχουν περιέλθει. 
 
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά µε την εγγραφή σας στο συνέδριο, παρακαλούµε επικοινωνήστε 
µε το Ελληνικό Κέντρο Focusing (ΕΚF) στο focusinghellas@yahoo.com 
 
Στη συνέχεια, χρειάζεται να κάνετε κράτηση δωµατίου, χωριστά, στο Ξενοδοχείο Pappas, το 
οποίο έχει προσφέρει πολύ ευνοϊκές τιµές για όσους συµµετέχουν στο συνέδριο. 
Η τιµή που δίνεται παρακάτω καλύπτει τη διαµονή για όλες, και τις 4 νύχτες του συνεδρίου. 
[Παρακαλώ σηµειώστε: Το κόστος διαµονής στο Ξενοδοχείο Pappas είναι ειδική προσφορά η οποία δόθηκε για 
το συνέδριό µας και αποτελεί µια πολύ συµφέρουσα συµφωνία. Εάν επιθυµείτε να µείνετε λιγότερες από τις 
τέσσερις νύχτες του συνεδρίου τότε θα ισχύσουν οι συνηθισµένες τιµές για το ξενοδοχείο, αυτές που µπορούν 
να αναζητηθούν µέσω ιστοσελίδων για κρατήσεις ξενοδοχείων (π.χ. Booking.com). Επιπλέον νύχτες µπορεί 
επίσης να χρεωθούν µε τις συνηθισµένες τιµές του ξενοδοχείου. Για τις περιπτώσεις αυτές, θα χρειαστεί να κάνετε 
τις κρατήσεις άµεσα εσείς µε το ξενοδοχείο.] 
 

Μονόκλινο Δωµάτιο 180 Euros για κάθε άτοµο 
Δίκλινο Δωµάτιο 132 Euros για κάθε άτοµο 
Τρίκλινο Δωµάτιο 120 Euros για κάθε άτοµο 
Το κόστος περιλαµβάνει διαµονή, πρωινό, µεσηµεριανό γεύµα, και βραδινό. 

 
Η τιµή για τα διαλείµµατα για τσάι/καφέ είναι 16 Euros επιπλέον για ολόκληρο το συνέδριο. 
(δηλ. αυτό είναι επιπλέον του κόστους διαµονής που αναφέρθηκε παραπάνω, και οφείλεται να πληρωθεί 
κατά την άφιξη στο Ξενοδοχείο ή µε τον τρόπο που θα συµφωνηθεί µε το Ξενοδοχείο). 

 
Για να κάνετε κράτηση στο Ξενοδοχείο χρειάζεται να τους στείλετε email στο 
info@hotelpappas.gr και να δηλώσετε: 

• Το όνοµά σας 
• Το όνοµα του συνεδρίου (‘First European Focusing Conference’) 
• Το αν επιθυµείτε να µείνετε σε µονόκλινο/ δίκλινο/ ή τρίκλινο δωµάτιο 
• Τα ονόµατα και τον αριθµό των ατόµων που θα µείνουν στο δωµάτιο 
• Το κόστος για το δωµάτιο για τις 4 νύχτες του συνεδρίου (όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω) (χρειάζεται να κανονίσετε τη διαµονή σας για λιγότερες ή περισσότερες νύχτες, άµεσα 
µε το Ξενοδοχείο) 



 
Στη συνέχεια το Ξενοδοχείο θα σας καθοδηγήσει στην περαιτέρω διαδικασία για 
την κράτηση του δωµατίου. 

 
Σηµαντικό: Παρακαλούµε ΜΗΝ χρησιµοποιήσετε τη ‘φόρµα επικοινωνίας’ της ιστοσελίδας του 
Ξενοδοχείου και ΜΗΝ ακολουθήσετε το κουµπί ‘Book now!’. Αυτά δεν βρίσκονται σε λειτουργία και 
δεν χρειάζονται για τη διαδικασία κράτησης δωµατίων. Η ιστοσελίδα του Ξενοδοχείου Pappas 
είναι www.hotelpappas.gr 
 
(Οι τιµές ‘Πρώιµης Εγγραφής’ καθώς και η πολιτική ακυρώσεων ισχύουν για την εγγραφή 
που θα διαχειριστεί το Ελληνικό Κέντρο Focusing. Η ΕΕF (EFA) και το Ελληνικό Κέντρο 
Focusing δεν ευθύνονται για το ξενοδοχείο και τις δικές του πολιτικές ή διαδικασίες.) 
 
Αυτό το συνέδριο είναι ένα συνέδριο ‘µη κερδοσκοπικό’ και έχουµε προσπαθήσει να 
κρατήσουµε τα κόστη όσο το δυνατόν χαµηλότερα, ώστε να διασφαλίσουµε ότι αποτελεί ένα 
γεγονός προσιτό και συµµετοχικό. 
 
Παρακαλούµε επισκεφθείτε το σύνδεσµο: https://efa2018.weebly.com/register.html για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις εγγραφές. 
 
Για πληροφορίες σχετικά µε τη µετακίνηση από το Διεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών στο 
Ξενοδοχείο παρακαλούµε ακολουθείστε το σύνδεσµο:https://efa2018.weebly.com/venue.html 
 
Πρόσκληση για υποβολή Παρουσιάσεων και Εργαστηρίων 
 
Αρκετοί πρωτοπόροι θεραπευτές και επαγγελµατίες του χώρου έχουν ήδη δεσµευτεί ότι θα 
παρευρεθούν στο συνέδριο, συµπεριλαµβανοµένου του Campbell Purton του οποίου το βιβλίο 
Προσωποκεντρική Θεραπεία: Η Focusing-βιωµατική Προσέγγιση (Person-Centred Therapy: 
The Focusing-Oriented Approach) έχει πρόσφατα εκδοθεί στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Προσκαλούµε εσάς τους συµµετέχοντες να υποβάλετε τις παρουσιάσεις σας, να µοιραστείτε 
τις εµπειρίες, τις πρακτικές, τις ελπίδες και τις ιδέες σας. Σας καλούµε να υποβάλετε τις 
περιλήψεις σας όσο το δυνατόν νωρίτερα ή έως το τέλος της 28ης Φεβρουαρίου 2018. Οι 
περιλήψεις µπορούν να γίνονται δεκτές ακόµα και µέχρι το τέλος του Μαρτίου 2018, εάν 
ακόµα υπάρχει χρονικό περιθώριο στο χρονοδιάγραµµα του συνεδρίου. 
 
Για την υποβολή περιλήψεων, παρακαλώ επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσµο: 
https://efa2018.weebly.com/call-for.html 
 

Ελπίζουµε να σας δούµε όλους το Μάιο! 
 

Η Οργανωτική Οµάδα 
Τοπική Επιτροπή 

Patricia Foster (Ελλάδα/UK), Άννα Καραλή (Ελλάδα), 
Νίκος Κυπριωτάκης (Ελλάδα) 
Δηµήτρης Πορτοκάλης (Ελλάδα), 
Παύλος Ζαρογιάννης (Ελλάδα) 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Hejo Feuerstein (Γερµανία), 

Maria Emanuela Galanti (MEG) (Ιταλία) 
Judy Moore (UK) 

Edit Selmeczi (Ουγγαρία) 

µία εκδήλωση της EFA 

 
web: efa-focusing.eu   e-mail:	efa@efa-focusing.eu 


