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Θεσσαλονίκη 9.6.2017 

Πρακτικά Συνέλευσης του Κλάδου 

 

Στις 7.6.2017 έγινε συνέλευση των μελών του Κλάδου. Παρευρέθησαν  τα εξής μέλη: Ε. 

Γεωργάκα, Γ. Κουλιεράκης, Η. Κουρκούτας, Λ. Μπήτρου, Α. Πασχάλη, Β. Πομίνι, Β. 

Ρότσικα, Α. Τσαμπαρλή, Ν. Χαρίλα.  

 

 Η Βασιλική Ρότσικα και η Λήδα Μπήτρου, εκπρόσωποι του Κλάδου στην οργανωτική 

επιτροπή της ημερίδας για τη θεραπευτική σχέση, που συνοργανώνεται από τους 

Κλάδους Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας και Συμβουλευτικής 

Ψυχολογίας, ενημέρωσαν ότι κλείστηκε το Μαγγίνειο Αμφιθέατρο για το Σάββατο 

21/10/2017 8.00-14.00 για την ημερίδα. Από την οργανωτική επιτροπή προτείνεται το 

εξής πρόγραμμα: α) χαιρετισμοί, σύντομες εισηγήσεις από εκπροσώπους των Κλάδων, β) 

στρογγυλό τραπέζι με θέμα τη θεραπευτική σχέση στις διαφορετικές θεραπευτικές 

προσεγγίσεις / θεωρητικές σχολές, γ) στρογγυλό τραπέζι επικεντρωμένο σε ειδικές 

θεραπευτικές πρακτικές (π.χ. θεραπεία ζεύγους, θεραπεία οικογένειας, υποστηρικτική 

θεραπεία, ομαδική θεραπεία κλπ) ή/και σε ειδικούς πληθυσμούς (π.χ. άτομα εξαρτημένα, 

άτομα με χρόνιες παθήσεις, παιδιά και έφηβοι, άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές 

κλπ). Έγινε αρκετά εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με την οργάνωση, το περιεχόμενο, το 

ακροατήριο-στόχο και το επίπεδο των ομιλιών. Υπήρχε συμφωνία ως προς το πρόγραμμα 

οργάνωσης της ημερίδας, με δύο στρογγυλά τραπέζια. Τονίστηκε ότι, ακόμη και στο 

πρώτο τραπέζι, στο οποίο εκπροσωπούνται οι κεντρικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, 

οι ομιλίες δεν θα πρεπει να είναι σε εισαγωγικό επίπεδο. Προτάθηκε στο τέλος να 

υπάρχει ομιλία που να επικεντρώνεται σε στοιχεία κοινά μεταξύ των προσεγγίσεων, π.χ. 

κοινοί παράγοντες, έννοιες, όπως η ρήξη ή η συμμαχία, που απαντώνται μεταξύ των 

προσεγγίσεων, ή τελευταίες τάσεις στην έρευνα της ψυχοθεραπείας. Σχολιάστηκε ότι 

αυτή η ημερίδα αποτελεί συνέχεια της ημερίδας για την αντίσταση στην ψυχοθεραπεία, 

και αυτό θα πρέπει να είναι εμφανές. Αποφασίστηκε ότι τα μέλη της οργανωτικής 

επιτροπής, αφού λάβουν ανατροφοδότηση και από τους δύο Κλάδους, θα επεξεργαστούν 
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ένα προσχέδιο, το οποίο θα συζητηθεί εκ νέου στον Κλάδο, είτε σε επόμενη συνέλευση 

είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.  

 Συζητήθηκε η αίτηση προς το ΔΣ της ΕΛΨΕ για τη δημιουργία Επιτροπής για την 

ταυτότητα και το ρόλο του ψυχολόγου-ψυχοθεραπευτή. Η Βαλέρια Πομίνι θα στείλει 

την αίτηση στις συντονίστριες του Κλάδου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, προκειμένου να 

την προωθήσουν στα μέλη του Κλάδου για να συνυπογράψουν όσα μέλη ενδιαφέρονται. 

Οι συντονιστές του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας θα 

στείλουν επιστολή προς το ΔΣ της ΕΛΨΕ δηλώνοντας την υποστήριξη του Κλάδου στην 

κίνηση αυτή, τονίζοντας τη σημασία δημιουργίας μιας τέτοιας Επιτροπής σε αυτή τη 

συγκυρία και προτείνοντας μέλη του Κλάδου που θα μπορούσαν να συμμετέχουν. Οι 

συντονιστές του Κλάδου θα ενημερώσουν επίσης τις συντονίστριες του Κλάδου 

Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και θα ζητήσουν τη συνδρομή του Κλάδου Συμβουλευτικής 

Ψυχολογίας σε αυτή την προσπάθεια. 

 Συζητήθηκε η ανάγκη κινητοποίησης για την επίσημη αναγνώριση ειδικοτήτων στην 

ψυχολογία. Το ζήτημα πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο της ΕΛΨΕ, αφού αφορά ειδικότητες 

και πέρα από το πλαίσιο του Κλάδου. Θα μπορούσε ίσως σε επόμενη φάση να γίνει 

αίτημα για σύσταση Επιτροπής από την ΕΛΨΕ για το θέμα των ειδικοτήτων. Σε πρώτη 

φάση είναι σημαντικό να συγκροτηθεί μία ομάδα εργασίας στο πλαίσιο του Κλάδου, 

προκειμένου να συγκεντρωθεί το σχετικό υλικό και να γίνουν προτάσεις για τις 

ενδεικνυόμενες κινήσεις. Θα γίνει μία κλήση προς τα μέλη του Κλάδου που 

ενδιαφέρονται να στελεχώσουν την ομάδα εργασίας, με ειδική κλήση προς την 

Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι, τον Φώτη Αναγνωστόπουλο και τον Βαγγέλη Καραδήμα, ο 

οποίοι έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν και έχουν σχετική εμπειρία και γνώση. 

 Έγινε μια προεργασία για την ανανέωση της ιστοσελίδας του Κλάδου μεταξύ της 

Ευγενίας Γεωργάκα και του Γιώργου Κουλιεράκη, στη βάση αναλυτικών σχολίων που 

έστειλε η Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι, και προγραμματίζονται αρκετές προσθήκες και 

αλλαγές. Παρακάτω αναφέρονται οι πιο σημαντικές: α) Πρέπει να συμπληρωθούν οι 

στόχοι του Κλάδου. Η Ευγενία Γεωργάκα ανέλαβε να ετοιμάσει ένα προσχέδιο και να το 

στείλει στα μέλη προς διόρθωση και έγκριση. β) Στην ενότητα των εκδόσεων θα 
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παραμείνουν μόνο οι εκδόσεις του Κλάδου, και θα αφαιρεθούν εκδόσεις μελών. Θα 

προστεθούν κάποιες εκδόσεις του Κλάδου που λείπουν. Η έκδοση του 2009 για τα 

μεταπτυχιακά προγράμματα δεν φαίνεται να είναι διαθέσιμη, αλλά ούτως ή άλλως 

κρίθηκε, τόσο από τις επιμελήτριες της έκδοσης όσο και από τους συμμετέχοντες στη 

συνέλευση, ότι δεν είναι τόσο σημαντικό να περιλαμβάνεται, οπότε να υπάρχει μόνο 

αναφορά, χωρίς το αρχείο. γ) Το επιστημονικό έργο των μελών του Κλάδου θα φαίνεται 

μέσω της σύνδεσης με την ιστοσελίδα τους, η οποία θα βρίσκεται ως επιπλέον στήλη στη 

σελίδα των μελών. Θα γίνει κλήση προς τα μέλη να στείλουν την ιστοσελίδα τους για να 

προστεθεί.  

 

Η επόμενη συνέλευση του Κλάδου θα ανακοινωθεί σε επόμενο χρόνο. 

. 

Οι συντονιστές 

 

 

Ηλίας Κουρκούτας       Ευγενία Γεωργάκα   

                                                                                       


