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Προς
τα μέλη του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας/
Ψυχολογίας της Υγείας της ΕΛΨΕ
Αθήνα 15.11.2011
Στις 14 Νοεμβρίου 2011, στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης GU- MediaCenter έγινε η
συνάντηση των μελών του Κλάδου. Παρευρέθηκαν οι κκ Κ. Ρότσικα, Ν. Χαρίλα, Γ.
Κουλιεράκης, Μ. Χαρίτου, Κ. Κουνενού και από τη Θεσσαλονίκη, η κ. Τζ.
Γεωργάκα. Ενημέρωσαν ότι δεν θα παραβρεθούν, λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων
και ανωτέρας βίας οι κκ Α. Καλαντζή, Τ. Πασχάλη, Φ. Αναγνωστόπουλος, Ε.
Καραδήμας, Β. Γιωτσίδη.
Συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
1. Ημερίδα αφιερωμένη στην Ομότιμη Καθηγήτρια κα Μ. Χαρίτου. Με βάση τις
αποφάσεις της προηγούμενης συνάντησης του Κλάδου, έγινε επίσημη
ενημέρωση στην ίδια την κα Χαρίτου και της ζητήθηκε, μέσω της κας Χαρίλα, το
θέμα της ομιλίας της. Η κα Χαρίλα, μας μετέφερε ότι η κ. Χαρίτου θα ήθελε να
μιλήσει για τις γυναίκες βασανίστριες στο Abu-Graby συνδέοντας την έρευνά της
αυτή με την γενικότερη εργασία της για τους βασανιστές. Επιπλέον, η κα
Χαρίτου επιθυμεί να μιλήσει η Καθηγήτρια, κα Δικαίου για τη συμβολή της στη
προαγωγή της Κλινικής Ψυχολογίας σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο,
στην Ελλάδα και διεθνώς. Ακόμη, η κα Χαρίλα και η κα Καλαντζή θα
διερευνήσουν τη συμμετοχή στην Ημερίδα ενός ακόμα ομιλητή από την Εταιρεία
Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, στην οποία η κα Χαρίτου διατέλεσε
Πρόεδρος. Ο Κλάδος θα έρθει σε επαφή επίσημα με τους ομιλητές και θα
διερευνήσει τη διαθεσιμότητά τους στα μέσα Μαρτίου 2012 για την
πραγματοποίηση της Ημερίδας. Αποφασίστηκε ακόμη, η Ημερίδα να
πραγματοποιηθεί σε χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το
ΠΜΣ Κλινικής Ψυχολογίας. Η κα Καλαντζή θα κάνει τις απαραίτητες
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συνεννοήσεις με την Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Κλινικής
Ψυχολογίας.
2. Η κα Κουνενού ενημέρωσε για την πορεία των εκδόσεων του Κλάδου:
a. Αφιέρωμα στο "Ψυχολογία", με θέμα την Οικογένεια. Η έκδοση βρίσκεται στο
τελευταίο στάδιο, προς το τυπογραφείο, αφού έχουν κριθεί τα άρθρα, έχουν
γίνει οι διορθώσεις από τους συγγραφείς και έχει πάρει την τελική σύμφωνη
γνώμη από την εκδότρια του περιοδικού. Η έκδοση θα περιλαμβάνει έξι
άρθρα.
b. Βιβλίο Πρακτικών από τελευταίο Συνέδριο του Κλάδου. Οι επιμνελητές έχουν
αρχίσει τις επαφές τους με συγγραφείς και έχουν οριστικοποιήσει τις δύο
«θεματικές περιοχές» στις οποίες θα ενταχθούν οι εργασίες: 1) Έρευνες
μεγάλης κλίμακας στην Κοινότητα και 2) Παρεμβάσεις στην Κοινότητα. Οι
επαφές θα γίνουν με τριάντα συγγραφείς, αλλά η εκτίμηση είναι ότι θα
συγκεντρωθούν 25 περίπου Κεφάλαια. Οι Επιμελητές έχουν έρθει σε επαφή
και με τον οίκο Παπαζήση για διευθέτηση των σχετικών λεπτομερειών της
έκδοσης. Ο Κλάδος, όπως έχει αποφασιστεί θα συνεισφέρει στην έκδοση με
1.000 €.
3. Αναφορικά με τη διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Η αντίσταση στην
Ψυχοθεραπεία», απεστάλη σε όλα τα μέλη το προσχέδιο Προγράμματος που είχε
παρουσιάσει η κ. Γιωτσίδη στην προηγούμενη συνάντηση με πρόσκληση να
συμβάλλουν όλοι στη διαμόρφωσή του, με προτάσεις για πιθανούς ομιλητές. Δεν
υπήρξε ανταπόκριση και αποφασίστηκε το μήνυμα και το Πρόγραμμα να σταλεί
εκ νέου. Η κα Χαρίλα ενημέρωσε ότι ομιλήτρια για «την αντίσταση στη
γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία» θα είναι η ίδια. Η κ. Γεωργάκα είπε
ότι θα διερευνήσει και η ίδια για την συμβολή ομιλητών από τη Θεσσαλονίκη. Ο
Κλάδος θα έρθει σε επαφή με την κα Γιωτσίδη για συντονισμό των ενεργειών
Πιθανός χρόνος διεξαγωγής της Ημερίδας τέλος Ιανουαρίου 2012.
4. Ο κος Κουλιεράκης ενημέρωσε ότι ιδρύθηκε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κλινικών
Ψυχολόγων. Και ότι μόλις εκλεγεί το ΔΣ θα τους καλέσουμε για από κοινού
δραστηριότητες.
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5. Ο κος Κουλιεράκης ενημέρωσε ότι η ανανεωμένη σελίδα του Κλάδου λειτουργεί
στην ίδια διεύθυνση (www.clinicalhealthpsychology.gr) και ότι διευθετήθηκε το
θέμα της αμοιβής του κατασκευαστή της σελίδας με τον ταμία του Κλάδου.
Καλούνται τα μέλη να επισκέπτονται τη σελίδα και να αποστέλλουν σχόλια
προτάσεις

νέα

στον

νέο

διαχειριστή

της

κ.

Α.

Ρωμαντζή

(angelos_rom@hotmail.com) ή/και στον κο Κουλιεράκη.
6. Ο κος Κουλιεράκης ενημέρωσε ότι τα Πρακτικά της τελευταίας Γ.Σ. της ΕΛΨΕ
και το νέο Καταστατικό της Εταιρείας έχουν σταλεί στους Συντονιστές των
Κλάδων, οι οποίοι θα τα προωθήσουν στα μέλη. Επίσης, ότι το ΔΣ της ΕΛΨΕ
έχει καλέσει όλους τους Συντονιστές των Κλάδων σε συνάντηση για το κείμενο
της Αίτησης για το Ευρο-Ψ στις 15/11/2011. Και οι δύο Συντονιστές θα
παραβρεθούν και θα ενημερώσουν τα μέλη σχετικά.
Επόμενη συνάντηση των μελών τη Δευτέρα 12/12/2011 στις 14.30, στην Αίθουσα
Τηλεκπαίδευσης GU- MediaCenter, 2ος όροφος Κέντρο Λειτουργίας και
Διαχείρισης Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων,
Ιλίσια, Αθήνα, Τ.Κ. 15784 Οδηγίες Πρόσβασης: http://mc.gunet.gr/access.php.
(Στο κτίριο της πληροφορικής υπάρχει θυρωρός για να ρωτήσετε).
Οι Συντονιστές
Α. Καλαντζή- Αζίζι
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