
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, 

Για άλλη μια χρονιά η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας  

(ΕΛ.Ε.ΨΥ.) σας καλωσορίζει στο ετήσιό της συνέδριο, που 

πραγματοποιείται στην όμορφη πόλη των Ιωαννίνων. 

Πρόκειται για ένα πολυθεματικό συνέδριο, το επιστημονικό πρόγραμμα 

του οποίου στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων, αλλά και στην 

ενημέρωση των Ελλήνων ψυχιάτρων, αφ’ ενός μεν πάνω σε θέματα 

ψυχικής υγείας, αφ’ εταίρου δε πάνω σε ειδικά ψυχοφαρμακολογικά 

θέματα. 

Σήμερα, η σύγχρονη αντίληψη της ψυχιατρικής όπως διαμορφώθηκε τις 

τελευταίες δεκαετίες, με τη ραγδαία ανάπτυξη της βιολογικής 

ψυχιατρικής, θεωρεί τη φαρμακευτική θεραπεία τον πλέον ισχυρό 

θεραπευτικό πυλώνα των περισσοτέρων  ψυχικών διαταραχών. 

Τα σύγχρονα θεραπευτικά αλλά και αποτελεσματικά φάρμακα, 

παρέχουν ασφάλεια στον ψυχίατρο και οδηγούν την ψυχιατρική 

επιστήμη και έρευνα, μέσω του τρόπου δράσης τους, σε νέα 

ανεξερεύνητα ακόμα πεδία, στοχεύοντας πάντα στην μοναδικότητα της 

εξατομικευμένης θεραπείας. 

Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του συνέδριου και η πολύπλευρη 

σύγχρονη ενημέρωση που θα πραγματοποιηθεί από διακεκριμένους  

Έλληνες και ξένους συνάδελφους μας,  θα ενεργοποιήσει πιστεύω  το 

ενδιαφέρον όλων μας, προκειμένου να προκληθεί ένας γόνιμος και 

παραγωγικός διάλογος εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας., 

Στόχος του συνέδριου είναι να τεθούν τα θέματα της ψυχικής υγείας  

και κυρίως της φαρμακευτικής αντιμετώπισης τους, στο επίκεντρο του 

διαλόγου, μεταξύ έμπειρων και καταξιωμένων επιστημόνων, ειδικών σε 

θέματα ψυχικής υγείας, σε μια προσπάθεια να αναδειχτούν οι ανάγκες 

για ολοκληρωμένες φαρμακευτικές λύσεις εκεί όπου απατούνται.  



 Το συνέδριο περιλαμβάνει στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις, δορυφορικά 

συμπόσια και κλινικά φροντιστήρια μέσω των οποίων θα διατυπωθούν 

θέσεις, απόψεις, προβληματισμοί και σύγχρονα δεδομένα πάνω σε 

ψυχοφαρμακολογικά θέματα και όχι μόνο. 

Σας προσκαλώ λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, να συμβάλετε με την 

ενεργό παρουσία και συμμετοχή σας, στην επιτυχία και αυτού του 

συνεδρίου, ενισχύοντας έτσι τον βασικό στόχο της ΕΛ.Ε.ΨΥ. που είναι η 

δια βίου εκπαίδευση,  μέσω της άμεσης και σωστής πληροφόρησης, όχι 

μόνο πάνω σε θέματα κλινικής θεραπευτικής των ψυχικών νόσων αλλά 

και σε ότι σύγχρονο υπάρχει αναφορικά με την ψυχοφαρμακολογική 

έρευνα.  

Προσδοκώντας ότι και αυτή η προσπάθεια της ΕΛ.Ε.ΨΥ. θα έχει την 

επιτυχία προγενέστερων προσπαθειών της , σας εύχομαι ένα ευχάριστο 

και δημιουργικό τριήμερο, κατά την διάρκεια του οποίου θεωρώ ότι 

όλοι μας, θα έχουμε την καλύτερη εκπαιδευτική ενημέρωση πάνω σε 

ότι σύγχρονο υπάρχει σχετικά με τις εξελίξεις και τις προοπτικές της 

ψυχοφαρμακολογίας.   

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο πρόεδρος του συνεδρίου 

 

Ιωάννης Χατζημανώλης 

 

 

 

 

 


