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Προς
τα μέλη του Κλάδου
Κλινικής Ψυχολογίας/ Ψυχολογίας της Υγείας
της ΕΛΨΕ
Αθήνα 4.2.2013
Στις 28.1.2013 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των μελών του Κλάδου στην
Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του Τμήματος Πληροφορικής. Παρόντες ήταν οι: Γ.
Κουλιεράκης, A. Πασχάλη, B. Ρότσικα, Α. Τσαμπαρλή, Α. Καλαντζή- Αζίζι και Ε.
Γεωργαντά. Η κ. E. Γεωργάκα (ΑΠΘ) συμμετείχε μέσω της τηλεδιάσκεψης. Οι
συνάδελφοι A. Σταλίκας, N. Χαρίλα και Φ. Αναγνωστόπουλος ειδοποίησαν ότι δεν
μπορούν να παρευρεθούν, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
Καταρχήν δόθηκαν συγχαρητήρια στην κ. Α. Τσαμπαρλή για την εκλογή της
ως Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας.
1. Έγινε δεκτή η αίτηση της Ευγενίας Γεωργαντά ως μέλος του Κλάδου.
2. Ο Κλάδος θα εκπροσωπηθεί στο 14ο Συνέδριο της ΕΛΨΕ με ένα Συμπόσιο.
Θέμα: Οι αναμενόμενες επιδράσεις του DSM-5 στη διάγνωση και τη
θεραπευτική αντιμετώπιση. Πρόεδρος: Ε. Κάκουρος. Συμμετέχουν οι:
Κατερίνα Μανιαδάκη, Αγγελική Γενά, Χριστίνα Παπαηλιού και Ε.
Ζουρνατζής. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Ε. Κάκουρο για την οργάνωση του
Συμποσίου.
3. Ιστοσελίδα: Ο Γ. Κουλιεράκης ενημέρωσε ότι α) όλα τα power points για την
«Αντίσταση του Πελάτη στη Ψυχοθεραπεία» έχουν αναρτηθεί και β) σύντομα
θα αναρτηθεί και η τρίτη έκδοση του Κλάδου. Η κ. Καλαντζή τόνισε ότι θα
ήταν πολύ σημαντικό να δίδεται στους φοιτητές μαθημάτων Κλινικής
Ψυχολογίας το υλικό της ιστοσελίδας. Επίσης η κ. Καλαντζή ανέφερε ότι οι
συνάδελφοι (Σταλίκας, Κουρκούτας, Κάκουρος, Γεωργάκα και Γεωργαντά)
ανταποκρίθηκαν στη πρόσκληση για αποστολή τίτλων προσφάτων βιβλίων
των μελών μας. Επαναλαμβάνουμε την πρόσκληση με αυτή την ευκαιρία.
4. Η κ. Τσαμπαρλή ενημέρωσε ότι η επιμέλεια (μαζί με την κ. Κουνενού) του
τελευταίου βιβλίου του Κλάδου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και ότι
προγραμματίζεται η κυκλοφορία του από τις εκδόσεις Παπαζήση στις αρχές
Μαΐου.
5. Η κ. Γεωργάκα και εκ μέρους της Ε. Αυδή ενημέρωσε σχετικά με το
Σεμινάριο του Κλάδου με θέμα «Η ποιοτική μεθοδολογία έρευνας για
επαγγελματίες ψυχικής υγείας» (Φθινόπωρο 2013, Θεσσαλονίκη). Η
προκαταρκτική παρουσίαση του Προγράμματος φαίνεται εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα και πιστεύουμε ότι θα βρει ανταπόκριση από τους
Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας.
6. Η κ. Τσαμπαρλή οριστικοποίησε την ημερομηνία της εκδήλωσης του Κλάδου
για Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 (Ομιλία ή workshop των Jill Scharff και
David Scharff). Θα ενημερωθείτε σχετικά με επόμενο e-mail.
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7. Ο Γ. Κουλιεράκης ενημέρωσε σχετικά με το Περιοδικό «Ψυχολογία».
Ειδικότερα, ότι στην τελευταία συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΛΨΕ συζητήθηκε το
θέμα της έκδοσης του περιοδικού, παρόντος και του τωρινού Δ/ντή σύνταξης
Καθ. κου Μπεζεβέγκη. ‘Ότι στο Δ.Σ. επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για ενίσχυση
της θέσης του περιοδικού ως «εργαλείο» επιστημονικής προβολής της
Εταιρείας, και ότι εκφράστηκαν απόψεις σχετικά με προηγούμενες
καθυστερήσεις στην έκδοση και την ανάγκη η Δ/νση σύνταξης να εκδίδει
επαρκή αριθμό τευχών. Επιπρόσθετα, ότι εκφράστηκαν προβληματισμοί
σχετικά με το υψηλό κόστος έκδοσης και αποστολής του περιοδικού (επ’
αυτού ορίστηκε τριμελής επιτροπή για να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση
στο ΔΣ για επαναπροσδιορισμό του τρόπου έκδοσης – π.χ. ηλεκτρονική) και
την ανάγκη α) για μεγαλύτερη συνεισφορά των μελών της ΕΛΨΕ με άρθρα
προς δημοσίευση και β) την αμεσότερη ανταπόκριση των κριτών στην
αποστολή των κρίσεών τους για τα υπό δημοσίευση άρθρα, ενέργειες που θα
βελτιώσουν την ταχύτητα έκδοσης.
8. Στους συντονιστές των Κλάδων στάλθηκε μήνυμα από τους υπεύθυνους
έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου της ΕΛΨΕ, για να αποστείλουμε
πληροφορίες που αφορούν στη δραστηριότητα του Κλάδου μας, προκειμένου
να συμπεριληφθούν στο επόμενο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου της
Εταιρίας. Θυμίζουμε ότι στο Δελτίο δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικές με
τις επιστημονικές δραστηριότητες των Κλάδων (π.χ. οργάνωση συνεδρίων,
ημερίδων, συμποσίων, δημοσιεύσεις, εκδόσεις, αλλά και πληροφορίες οι
οποίες αφορούν σε επιστημονικές διακρίσεις μελών της εταιρίας (μέλη ΔΣ
επιστημονικών εταιριών, μέλη συντακτικής επιτροπής ελληνικών ή διεθνών
επιστημονικών περιοδικών, κλπ). Σας καλούμε να μας αποστείλετε τις
σχετικές πληροφορίες που σας αφορούν, για να συμπεριληφθούν στο επόμενο
τεύχος έως τις 15 Φεβρουαρίου 2013.
9. Η κ. Γεωργάκα μας ενημέρωσε ότι το εαρινό εξάμηνο 2013 δεν θα μπορέσει
να συμμετάσχει στις συναντήσεις του Κλάδου, διότι τις Δευτέρες την ίδια ώρα
έχει μάθημα. Το ίδιο ισχύει και για την Ε. Αυδή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επόμενη συνάντηση των μελών του Κλάδου την Δευτέρα 1.4.2013
και ώρα 2.30 στο Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών
(Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, γρ. 511, τηλ. 210-7277554).
Συναδελφικά,
Α. Καλαντζή- Αζίζι
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