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Αθήνα 3.3.2006 
 
 

 Στις 27.2.2006 έγινε συνάντηση των μελών του Κλάδου και παρευρέθησαν οι 
Μ. Φατούρου, Α. Γενά, Ν. Χαρίλα, Κ. Ρότσικα, Μ. Λαρούνη, Τ. Πασχάλη, Γ. 
Κουλιεράκης και Α. Τσαμπαρλή. Οι Β. Καραδήμας, Φ. Αναγνωστόπουλος, Τ. 
Σταλίκας και Μ. Ζαφειροπούλου ειδοποίησαν ότι δεν θα παρευρεθούν, διότι 
βρίσκονται εκτός Αθηνών. 

1. Έγινε ενημέρωση από την κ. Α. Καλαντζή- Αζίζι σχετικά με την 
προγραμματισμένη συνάντηση με μέλη της ΠΕΝΟΨΥ (24.2.2006) - 
οργάνωση της κοινής Ημερίδας (βλ. προηγούμενα Ενημερωτικά Δελτία 
Κλάδου)- . Την ΠΕΝΟΨΥ εκπροσώπησε ο Φ. Αναγνωστόπουλος, από τον 
Κλάδο παρευρέθηκε η κ. Α. Καλαντζή- Αζίζι. Η κ. Κ. Ρότσικα δεν μπόρεσε 
να συμμετάσχει. Άτυπα συμμετείχαν οι Ν. Χαρίλα (θέματα εποπτείας) και Η. 
Κόλλια (θέματα πρακτικής άσκησης ΜΠΚΨ). 

2. Τα διάφορα θέματα που προέκυψαν από την συνάντηση όπως και οι 
ημερομηνίες συζητήθηκαν διεξοδικά. Αφού μεταφέρει ο κ. Φ. 
Αναγνωστόπουλος τις προτάσεις μας στην ΠΕΝΟΨΥ, θα οριστικοποιηθεί η 
θεματολογία και η ημερομηνία (μέσα Μαΐου πιθανώς). 

3. Ο Γ. Κουλιεράκης ενημέρωσε για την ιστοσελίδα  
clinicalhealthpsychology.gr Ορίστηκε ως υπεύθυνος ιστοσελίδας και 
παρακαλεί να στέλνετε απευθείας σ’ αυτόν τα νέα σας (δημοσιεύσεις, 
συνέδρια κ.ά.). Αποφασίστηκε: α) Να παρουσιασθούν τα μέλη μας με ένα 
μικρό βιογραφικό 5 το πολύ γραμμών: σπουδές/ ειδικότητα, επαγγελματική 
δραστηριότητα, ερευνητικά ενδιαφέροντα, e-mail (διεύθυνση και τηλέφωνο). 
β) Να δημοσιοποιηθεί ο κατάλογος των μελών. Όσα μέλη δεν επιθυμούν να 
δημοσιοποιηθούν τα δεδομένα τους (δ/νση, τηλ. κ.λ.π.) να μας το δηλώσουν 
έως την επόμενη συνάντηση. γ) Επίσης, καλούνται τα μέλη που 
δραστηριοποιούνται σε Εταιρείες που σχετίζονται με τον Κλάδο, να 
ρωτήσουν εγγράφως τις Εταιρείες εάν δέχονται να υπάρχει σύνδεση με την 
ιστοσελίδα του Κλάδου αλλά με την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας (δηλ. και 
η άλλη Εταιρεία να παραπέμπει στην Ιστοσελίδα του Κλάδου μας). 

4. Η κ. Α. Καλαντζή- Αζίζι ενημέρωσε ότι δέχτηκε την πρόταση της κ. Σ. 
Βοσνιάδου, υπεύθυνης του Περιοδικού «Ψυχολογία» να συμμετέχει στην 
τετραμελή συντακτική επιτροπή. Συζητήθηκαν προτάσεις για νέους κριτές 
άρθρων από τα μέλη του Κλάδου, τις οποίες θα μεταφέρει η κ. Α. Καλαντζή- 
Αζίζι. 

5. Η κ. Ν. Χαρίλα ενημέρωσε ότι εστάλη εμπρόθεσμα η συμμετοχή του Κλάδου 
στο 19o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής (κατόπιν πρόσκλησης εκ μέρους 
της ΕΛΨΕ). Θέμα Στρογγυλής Τράπεζας: Κλινική εκτίμηση ψυχικών 



διαταραχών: η διαφορετική αξιοποίηση της πληροφορίας μέσω της 
γνωσιακής-συμπεριφοριστικής προσέγγισης. Οργανωτής: Κλάδος Κλινικής 
Ψυχολογίας, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ). Πρόεδρος: Α. 
Καλαντζή- Αζίζι. Από τον Κλάδο συμμετέχουν οι Θ. Καλπάκογλου και Ν. 
Χαρίλα όπως ο υποψήφιος διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας Κ. Ευθυμίου και ο 
Ψυχίατρος Ι. Μαλογιάννης. 

6. Έγινε αρκετή συζήτηση γύρω από τη θεματική του επόμενου Συνεδρίου του 
Κλάδου (πιθανές 12/ 2006 ή 1/ 2007). Καταλήξαμε σε ένα πιο γενικό θέμα: 
«Ψυχική Υγεία: Σύγχρονες προκλήσεις». 

 
Επόμενη συνάντηση των μελών Δευτέρα 10.4.2006 και ώρα 14.30 στο 
Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών (Φιλοσοφική Σχολή, γρ. 
511). 
 

Οι συντονιστές 
 

Αναστασία Καλαντζή- Αζίζι                             Φώτης Αναγνωστόπουλος 


