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Θεσσαλονίκη 18.1.2017 

Προς τα μέλη του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας της ΕΛΨΕ 

 

Στις 18.1.2017 έγινε η συνάντηση των μελών του Κλάδου. Παρευρέθησαν  τα εξής μέλη: Α. 

Πασχάλη, Α. Τσαμπαρλή, Γ. Κουλιεράκης, Ε. Γεωργάκα, Λ. Μπήτρου.  

 

 Συζητήθηκαν οι προτάσεις που υποβλήθηκαν για το προσκεκλημένο συμπόσιο και τα 

εργαστήρια του Κλάδου στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Συγκεκριμένα 

υποβλήθηκαν οι παρακάτω προτάσεις: 

Προτάσεις για συμπόσια: 

1. Α. Καλαντζή-Αζίζι – Θέματα οικογένειας 

2. Ε. Καραδήμας – Οι δυαδικές επιδράσεις στην ψυχική και τη σωματική υγεία και 

λειτουργικότητα: Από τη μεθοδολογία της έρευνας στην καλύτερη κατανόηση των 

φαινομένων 

3. Ι. Μπίμπου – Νεανική παραβατικότητα: Κλινικές και ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις 

Προτάσεις για εργαστήρια: 

1. Η. Κουρκούτας – Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά/εφήβους και οικογένειες 

με ιδιαίτερες δυσκολίες/διαταραχές: Ένα ολιστικό μοντέλο με βάση τη συστημική 

ψυχοδυναμική προσέγγιση και τη θεωρία της ψυχικής ανθεκτικότητας 

2. Α. Πασχάλη & Γ. Τσίτσας – Βασική εκπαίδευση στις τεχνικές της Συνέντευξης 

Κινητοποίησης (Μ.Ι.) 

3. Ε. Χάιντς – Εικόνα σώματος και διατροφικές διαταραχές: Παρουσίαση ενός μοντέλου 

παρέμβασης, όπου συνδυάζεται η Γνωστική Συμπεριφορική με τη Θεραπεία 

Σχημάτων και Ασκήσεις Εικόνας Σώματος  

4. Ντ. Χαρίλα – Η σημασία της εποπτικής σχέσης στην κλινική εποπτεία 

Όλα τα προτεινόμενα συμπόσια και εργαστήρια εκτιμήθηκαν ως έγκριτα και σχετικά με τα 

επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει ο Κλάδος. Ως προσκεκλημένο συμπόσιο του 

Κλάδου προκρίθηκε το συμπόσιο που πρότεινε η κ. Ι. Μπίμπου, με το σκεπτικό να ανοίξει ο 

Κλάδος σε νέα μέλη και θεματικές περιοχές, πέραν αυτών που συνήθως εκπροσωπούν τον 

Κλάδο στα πανελλήνια συνέδρια. Τα άλλα δύο συμπόσια, καθώς και όλα τα προτεινόμενα 

εργαστήρια, θα προταθούν από τον Κλάδο στην επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου, ώστε 

να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα υπό την αιγίδα του Κλάδου. Ο Κλάδος θα καλύψει το 

κόστος εγγραφής των εισηγητών μόνο στο προσκεκλημένο συμπόσιο. Οι συντονίστριες του 

Κλάδου θα ανακοινώσουν τα παραπάνω σε επιστολή τους στην επιστημονική επιτροπή του 

συνεδρίου. Παρακαλούνται οι οργανωτές των συμποσίων και εργαστηρίων κατά την υποβολή 

του συμποσίου/εργαστηρίου τους στην ιστοσελίδα του συνεδρίου να υπενθυμίζουν ότι 

πρόκειται για συμπόσιο/εργαστήριο υπό την αγίδα του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και 

Ψυχολογίας της Υγείας. 

 Συζητήθηκε η διοργάνωση εκδήλωσης/ημερίδας σε συνεργασία με τον Κλάδο 

Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, μετά από θετική απάντηση του Κλάδου Συμβουλευτικής 

Ψυχολογίας στην πρόσκλησή μας. Συμφωνήθηκε η θεματική περιοχή που προτάθηκε από τον 
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Κλάδο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, με μία μικρή αλλαγή στον τίτλο, ο οποίος πλέον είναι 

«Η θεραπευτική σχέση στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία». Εκπρόσωποι του Κλάδου 

στην οργανωτική επιτροπή της ημερίδας ορίστηκαν η Λήδα Μπήτρου και η Βασιλική 

Ρότσικα, εφόσον συμφωνεί, ή άλλως η Αναστασία Τσαμπαρλή. 

 Συζητήθηκε η αίτηση για εγγραφή στον Κλάδο της κυρίας Ευαγγελίας Κατέρη. 

Κρίθηκε ότι η κ. Κατέρη έχει όλα τα εχέγγυα για να γίνει μέλος του Κλάδου και την 

καλωσορίζουμε. 

 Ο Γιώργος Κουλιεράκης ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον τεχνικό της 

ιστοσελίδας της ΕΛΨΕ, στην οποία φιλοξενείται η ιστοσελίδα του Κλάδου, και πρόκειται 

σύντομα να ανεβάσουν τα αρχεία που βρίσκονταν στην προηγούμενη ιστοσελίδα του Κλάδου 

και αφαιρέθηκαν κατά τη μεταφορά της ιστοσελίδας. Στην επόμενη συνέλευση, αφού 

ανεβούν τα υπάρχοντα αρχεία, θα συζητήσουμε τυχόν αλλαγές και διορθώσεις που πρέπει να 

γίνουν. 

 Συζητήθηκε η ανάγκη αλλαγής της ώρας και μέρας της συνέλευσης του Κλάδου, 

επειδή αρκετά μέλη δήλωσαν ότι δεν θα είναι διαθέσιμοι Τετάρτη μεσημέρι για το επομενο 

χρονικό διάστημα. Αποφασίστηκε να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη που προτίθενται να 

συμμετέχουν στις συνελεύσεις του Κλάδου να δηλώσουν τις μέρες και ώρες που είναι 

διαθέσιμοι μέσω της πλατφόρμας doodle, ώστε να βρεθεί μία μέρα και ώρα που να είναι 

κατάλληλη για τους περισσότερους ενδιαφερόμενους. Το μήνυμα αυτό θα σταλεί προς τα 

τέλη Ιανουαρίου, όταν γνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας κατά το εαρινό εξάμηνο.  

 Η θητεία των νυν συντονιστριών λήγει σύντομα και θα πρέπει να οριστούν 

συντονιστές για τη διετία 2017-2019, κατά παράδοση στη συνέλευση του Κλάδου που θα 

γίνει στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Συνεδρίου το Μάιο. Η Αναστασία Τσαμπαρλή, έχοντας 

κλείσει δύο συνεχείς θητείες, δεν προτίθεται να συνεχίσει. Η Ευγενία Γεωργάκα προτίθεται 

να συνεχίσει για μία ακόμη θητεία και θα υποβάλει υποψηφιότητα εκ νέου. Καλό θα είναι να 

ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης νέου συν-συντονιστή του Κλάδου. Παρακαλούμε τα μέλη 

που ενδιαφέρονται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στις συντονίστριες, όπως επίσης και 

όσοι έχετε άλλα μέλη να προτείνετε, τους οποίους θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε ως 

πιθανούς συντονιστές για να δούμε διαθεσιμότητες. 

 Η Βαλέρια Πομίνι ενημέρωσε τις συντονίστριες για μία διημερίδα που θα γίνει την 

άνοιξη, σε συνεργασία του Κέντρου Ψυχοθεραπειών της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του 

ΕΚΠΑ,  της Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής και του Κλάδου Ψυχοθεραπείας της Ελληνικής 

Ψυχιατρικής Εταιρείας με θέμα τον ρόλο και την ταυτότητα του ψυχοθεραπευτή στην 

Ελλάδα.  Στη διημερίδα ομιλήτριες θα είναι η κ. Καλαντζή και η κ. Χριστοπούλου από την 

πλευρά της κλινικής ψυχολογίας. Η κ. Πομίνι κρίνει ότι θα ήταν χρήσιμο αν μέλη του 

Κλάδου μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά στις διαδικασίες προτοιμασίας της εκδήλωσης, 

κάτι που θεωρηθηκε σημαντικό και από τα παριστάμενα μέλη της συνέλευσης. 

 Η παραπάνω εκδήλωση εγείρει ζητήματα αναφορικά με το ρόλο και την ταυτότητα 

του ψυχοθεραπευτή στην Ελλάδα, που επί του παρόντος φαίνεται να απασχολεί τους 

ψυχιάτρους, παραμερίζοντας εν δυνάμει τους ψυχολόγους. Η κ. Πομίνι απηύθυνε πρόταση 

προς τις συντονίστριες και τα μέλη του Κλάδου που ενδιαφέρονται, για να δημιουργηθεί στο 

πλαίσιο της ΕΛΨΕ Κλάδος Ψυχοθεραπείας, προκειμένου να υποστηριχθεί  ο ρόλος του 

ψυχολόγου-ψυχοθεραπευτή. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στη συνέλευση, αλλά δεν υπήρχε 
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συμφωνία ως προς την αναγκαιότητα δημιουργίας Κλάδου Ψυχοθεραπείας, και επίσης οι 

παριστάμενοι δεν θεώρησαν ότι μπορούν να εκφέρουν άποψη επί του θέματος στο πλαίσιο 

της συνέλευσης του Κλάδου. Επειδή όμως το ζήτημα του προσδιορισμού του ρόλου και της 

ταυτότητας του ψυχολόγου ψυχοθεραπευτή είναι εξαιρετικά σημαντικό, αποφασίστηκε να 

γίνει μία κλήση στα μέλη του Κλάδου που ενδιαφέρονται και έχουν μία συγκροτημένη άποψη 

για το θέμα, ώστε να συζητήσουν, ίσως με τη μορφή μιας ομάδας εργασίας, ποιος είναι ο 

καταλληλότερος τρόπος χειρισμού του στην παρούσα συκγυρία. 

 Αποφασίστηκε να σταλεί μήνυμα προς τα μέλη της ΕΛΨΕ εκφράζοντας τα 

συλληπητήρια εκ μέρους του Κλάδου για την απώλεια της Κλαίρης Συνοδινού. 

 

Η επόμενη συνέλευση θα γίνει προς τα τέλη Φεβρουαρίου, σε ημέρα και ώρα που θα 

ανακοινωθεί. 

Οι συντονίστριες 

 

 

Αναστασία Τσαμπαρλή       Ευγενία Γεωργάκα   

                                                                   


