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Στις 26.2.2007 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των μελών του Κλάδου σε αίθουσα 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο κέντρο της Αθήνας. Παρόντες ήταν η Μ. Χαρίτου- 
Φατούρου, Α. Καλαντζή- Αζίζι, Κ. Ρότσικα, Φ. Αναγνωστόπουλος, Ν. Χαρίλα και Τ. 
Σταλίκας.  Συζητήθηκαν τα εξής θέματα: 
 

1. Η έκδοση ξενόγλωσσου τόμου με θέματα ψυχολογίας της υγείας. Ο Τόμος αυτός με 
τίτλο «Special Issues in Health Psychology: A Greek Perspective» ήδη 
κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Λιβάνη, σε συνεργασία με τον Κλάδο μας. Την 
επιστημονική επιμέλεια της έκδοσης είχαν οι συνάδελφοι Φ. Αναγνωστόπουλος και 
Β. Καραδήμας. Η έκτασή του είναι 368 σελίδες και περιλαμβάνει 13 κεφάλαια με 
θέματα όπως Youth smoking prevention programs, Cancer- related information 
seeking in community women, Social- cognitive determinants of sexual behaviour of 
inmates, Quality of life in end- stage renal disease, Post- traumatic stress disorder 
following a physical illness, Working with older people with cancer, Doctors’ 
communication skills in breaking bad news to patients with cancer, Cognitive- 
behaviour therapy for somatic complaints (περισσότερες πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα του κλάδου www.clinicalhealthpsychology.gr). 
O Τόμος θα διατίθεται από τον Κλάδο (τιμή 10 Ευρώ για τα μέλη της ΕΛΨΕ ή 
φοιτητές, 20 Ευρώ για άλλους επαγγελματίες). Ορισμένα αντίτυπα του βιβλίου θα 
σταλούν σε βιβλιοθήκες Ελληνικών πανεπιστημίων και του εξωτερικού (π.χ. Μεγ. 
Βρετανία), ενώ ήδη έχει γίνει καταλογογράφησή του από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη. 
Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μπορεί να απευθύνονται τους επιμελητές της έκδοσης 
ή στους συντονιστές του κλάδου (e-mails: fganagn@hol.gr 
karademas@psy.soc.uoc.gr; kalantzi@psych.uoa.gr).  

2. Σχετικά με το Συνέδριο του Κλάδου στη Θεσσαλονίκη (9- 11 Νοεμβρίου 2007). 
α) Η πρόεδρος της ΕΕ κ. Μ. Φατούρου έκανε ενημέρωση σχετικά με τη συνάντησή 
της με μέλη της ΟΕ στη Θεσσαλονίκη στις 22/2/2007. Συμφωνήθηκε να 
χρησιμοποιήσουμε τη βοήθεια γραφείου οργάνωσης συνεδρίων. Ο Τ. Σταλίκας θα 
έρθει σε επαφή με την πρόεδρο της ΟΕ Α. Στογιαννίδου ώστε να προσδιοριστεί 
οριστικά το ποσό της εγγραφής στο Συνέδριο και άλλες πρακτικές λεπτομέρειες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές απαιτήσεις του γραφείου.  
β) Στους ξένους προσκεκλημένους κεντρικούς ομιλητές, θα καλυφθούν τα έξοδα 
μετακίνησης και διαμονής. 
γ) Στα εργαστήρια, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (π.χ. 15- 20 
άτομα) και θα υπάρχει οικονομική συμμετοχή τους (15 ευρώ). 
 
Επόμενη συνάντηση Δευτέρα 19 Μαρτίου 2007 και ώρα 14.00 μ.μ.- 17.00 μ.μ.  Ο 
τόπος της συνάντησης θα καθοριστεί σε νεώτερο μήνυμά μας. 

 
Οι συντονιστές 
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