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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στη συνάντηση του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας
(προσοχή μετονομασία του κλάδου!!) στις 23 Ιανουαρίου 2006 παρευρέθηκαν οι Μ.
Λουμάκου, Τ. Σταλίκας, Γ. Κουλιεράκης, Τ. Πασχάλη, Μ. Χαρίτου- Φατούρου, Α.
Τσαμπαρλή, Ν. Χαρίλα, Γ. Λιαμάκη, Κ. Ρότσικα, Φ. Αναγνωστόπουλος και Α.
Καλαντζή- Αζίζι. Οι Μ. Ζαφειροπούλου, Β. Καραδήμας και Α. Γενά ειδοποίησαν ότι
δεν μπορούν να παρευρεθούν λόγω σοβαρών επαγγελματικών υποχρεώσεων.
1. Συστήθηκαν οι δύο νέοι συν-συντονιστές Φ. Αναγνωστόπουλος και Α.
Καλαντζή- Αζίζι (2005-2007), οι οποίοι ανέπτυξαν ορισμένα θέματα για
μελλοντικές δράσεις όπως και την σύσταση «ομάδων εργασίας».
2. Δόθηκαν συγχαρητήρια στην Α. Τσαμπαρλή για την εκλογή της ως Αναπλ.
Καθ. Κλινικής Ψυχολογίας στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
3. «Ομάδα Εργασίας I» (Φ. Αναγνωστόπουλος- Α. Καλαντζή- Αζίζι) για το θέμα
Οργάνωση Ημερίδας με την ΠΕΝΟΨΥ.
4. «Ομάδα Εργασίας IΙ» (Τ. Σταλίκας- Γ. Κουλιεράκης) για το θέμα ιστοσελίδα.
Εγκρίθηκαν 500 ευρώ για τον τεχνικό που θα αναλάβει την ανανέωση της
ιστοσελίδας. Ο Γ. Κουλιεράκης παρακαλεί να επισκεφτούμε την υπάρχουσα
μορφή της ιστοσελίδας και να του στείλουμε προτάσεις για τη δομή,
διορθώσεις κ.ά.
http://users.otenet.gr/~koulier1/Clinical/index.htm.
Επίσης μπορούμε να στέλνουμε πληροφορίες (π.χ. δημοσιεύσεις μελών,
ερευνητικά ενδιαφέροντα, βιβλιοπαρουσιάσεις, θέματα διατριβών στο χώρο
της κλινικής ψυχολογίας & της ψυχολογίας της υγείας, κλπ) για να προστεθεί
ως υλικό στην ιστοσελίδα.
5. «Ομάδα Εργασίας III» (Φ. Αναγνωστόπουλος- Β. Καραδήμας) με θέμα τη
δημιουργία δίγλωσσου φυλλαδίου σχετικά με τον κλάδο, μεταπτυχιακή
σχετική εκπαίδευση στην Ελλάδα κ.ά.
6. «Ομάδα Εργασίας IV» (Τ. Σταλίκας) με θέμα την προώθηση της ιδέας
ίδρυσης Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Ψυχολογίας (οργάνωση,
συνάντηση στο Παγκόσμιο Συνέδριο της ICAP κ.ά.).
7. «Ομάδα Εργασίας V» με θέμα Αλλαγή καταστατικού της ΕΛΨΕ (θα
συζητηθεί την επόμενη φορά).
Άλλα θέματα που συζητήθηκαν:
• Εγκρίθηκε το ποσό των 100 ευρώ το χρόνο ως συμβολική αμοιβή στην
κ. Όλια Παπαϊωάννου για την γραμματειακή υποστήριξη του Κλάδου.
• Η κ. Ν. Χαρίλα ενημέρωσε ότι λόγω κάποιων πρακτικών
προβλημάτων, η συμμετοχή του Κλάδου στο Διεθνές Συνέδριο της
International Association for Relationship Research (Ρέθυμνο, 610.7.2006) με Συμπόσιο (Θέμα: Έρευνα στην Ψυχοθεραπευτική
Σχέση) έγινε εκπρόθεσμα. Αναμένεται απάντηση.

•

•

Η κ. Α. Καλαντζή- Αζίζι διάβασε την επιστολή του καθ. Ψυχιατρικής
Γ. Χριστοδούλου, η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο της ΕΛΨΕ, καθ.
Η. Μπεζεβέγκη, όπου προσκαλείται η ΕΛΨΕ να συμμετέχει με
Στρογγυλή Τράπεζα στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής (48.5.2006, Αθήνα). Ο Πρόεδρος της ΕΛΨΕ προτείνει στον Κλάδο
Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας να εκπροσωπήσει
την ΕΛΨΕ. Η πρόταση έγινε ευχαρίστως αποδεκτή. Αποφασίστηκε να
αναλάβει ο Κλάδος την εκπροσώπηση και ορίστηκε η κ. Α. ΚαλαντζήΑζίζι να οργανώσει την Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Κλινική
εκτίμηση ψυχικών διαταραχών: η διαφορετική αξιοποίηση της
πληροφορίας μέσω της γνωσιακής- συμπεριφοριστικής προσέγγισης».
Τέλος, ο Κλάδος καλεί τα μέλη να καταθέσουν προτάσεις για το
επόμενο Συνέδριο του Κλάδου το οποίο προγραμματίζεται τέλος του
2006 ή αρχές του 2007. Πρώτες σκέψεις για θέμα Συνεδρίου:
«Έλεγχος αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων βάσει εμπειρικών
δεδομένων («evidence based evaluation»).

Η επόμενη συνάντηση του Κλάδου θα γίνει την Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2006
και ώρα 14.30 στο Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών
(Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, γρ. 511).
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