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Αγαπητές (-οί) συνάδελφοι, 
Στο πρώτο αυτό Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, το 
οποίο εκδίδεται τις πρώτες ημέρες του 2014, θα ήθελα να εκφράσω προς όλες και 
όλους τις ευχές, τόσο τις προσωπικές μου, όσο και των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας μας, για Νέο Έτος, με υγεία, δημιουργία και, σε πείσμα 
των καιρών, αισιοδοξία.

Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, ακολουθώντας τη δημιουργική πορεία που 
εξασφάλισαν τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια, βρίσκεται μπροστά σε νέες 
αλλαγές που θα συμβάλουν ώστε να ολοκληρωθεί η εικόνα της ως σύγχρονης 
ακαδημαϊκής εταιρείας για την Ψυχολογία, με δημιουργική παρουσία στον ελλη-
νικό αλλά και στον διεθνή χώρο. Στην κοινωνική και ακαδημαϊκή πραγματικότη-
τα που ζούμε, είναι σημαντικό, συνάδελφοι, να κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα 
δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης, ώστε να διατηρήσουμε όλες εκείνες 
τις σταθερές που συγκροτούν την επιστημονική, αλλά και την ανθρώπινή μας 
οντότητα. Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία 
πρέπει να διαδραματίσει έναν υπεύθυνο και ουσιαστικό ρόλο, όχι μόνο στην Ψυ-
χολογία στην Ελλάδα (ως βασικός ακαδημαϊκός εκφραστής της), αλλά και ως 
παράδειγμα ενότητας και συγκροτημένης επιστημονικής ταυτότητας. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει θέσει ως στόχο του να ενισχύ-
σει ακόμη περισσότερο την ίδια την Εταιρεία, αλλά και τους Κλάδους της. Γιατί, 
όπως έχει τονιστεί πολλές φορές, οι Κλάδοι είναι η Εταιρεία και η Εταιρεία είναι 
οι Κλάδοι της. Αυτή η ενίσχυση ξεκίνησε ήδη με διαρθρωτικές αλλαγές (π.χ. στη 
διαχείριση των καταλόγων ή στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού), άλλες 
ήδη ολοκληρωμένες, όπως η νέα μορφή του ενημερωτικού δελτίου που εγκαινι-
άζεται από αυτό το τεύχος, και άλλες που έχουν δρομολογηθεί και την ολοκλή-
ρωση των οποίων, με τη συμβολή όλων των μελών,  αναμένουμε σύντομα. 

Εύχομαι και πάλι, σε όλες και όλους, Καλή Χρονιά!

Ο Πρόεδρος,

Σ. Τάνταρος
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Μετά από απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΨΕ, στο Ενη-
μερωτικό Δελτίο της Εταιρίας θα δημοσιεύονται 
μόνο πληροφορίες οι οποίες αφορούν στις επι-
στημονικές δραστηριότητες των Κλάδων της 
Εταιρίας (οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συ-
μποσίων, δημοσιεύσεις, εκδόσεις των κλάδων). Οι 
σχετικές πληροφορίες θα αποστέλλονται, μετά 
από σχετική πρόσκληση,  από τους συντονιστές 
των Κλάδων στους υπεύθυνους σύνταξης του 
Δελτίου. Η ευθύνη για την ακρίβεια των πληρο-
φοριών που δημοσιεύονται εναπόκειται στους 
αποστέλλοντες.  Οι συντάκτες διατηρούν το δι-
καίωμα φραστικής σύντμησης, σύνοψης και αλ-
λαγής του ύφους στις ανακοινώσεις προκειμένου 
αυτές να εναρμονίζονται με το σύνολο.



1. Για το Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγησαν οι:  
•	  Σπύρος Τάνταρος 
•	 Φωτεινή Πολυχρόνη
•	 Δέσποινα Ξανθοπούλου
•	 Κλεοπάτρα Διακογιώργη 
•	 Παναγιώτης Κορδούτης  
•	 Νίκος Μακρής  
•	 Αθανάσιος Πρωτόπαπας 
•	 Αριάδνη Στογιαννίδου 

2. Διευθύντρια του περιοδικού «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» εξελέγη η Αριάδνη Στογιαννίδου, Καθηγήτρια του  
Τμήματος  Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Αναπληρωτές Διευθυντές:
 Άννα Μαντόγλου, 
 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, Πάντειο  Πανεπιστήμιο
 Παναγιώτης Σίμος, 
 Καθηγητής Εξελικτικής Νευροψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 Αναστάσιος Σταλίκας, 
 Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας, Εθνικό και  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Χρυσή Χατζηχρήστου, 
 Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Εθνικό και  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Βοηθός Σύνταξης:
 Ευαγγελία Φίγγου, 
 Λέκτορας Κοινωνικής  Ψυχολογίας,  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

3. Νέοι συντονιστές των κλάδων ΕΛ.Ψ.Ε. εξελέγησαν οι:   
 Κλάδος Γνωστικής Ψυχολογίας:  Πέτρος Ρούσσος και Ιωάννης Δημάκος
 Κλάδος Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας:  Αντωνία Παπαστυλιανού και Αικατερίνη Γκαρή
 Κλάδος Εξελικτικής Ψυχολογίας:  Ευαγγελία Γαλανάκη και Σοφία Λεοντοπούλου
 Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας:  Αναστασία Τσαμπαρλή και 
 Αντωνία Πασχάλη
 Κλάδος Κοινωνικής Ψυχολογίας:  Βασίλης Παυλόπουλος και Γεράσιμος Προδρομίτης
 Κλάδος Νευροψυχολογίας: 
 Κλάδος Οργανωτικής Ψυχολογίας:  Ιωάννης Νικολάου και Δέσποινα Ξανθοπούλου
 Κλάδος Πολιτικής Ψυχολογίας: Ξένια Χρυσοχόου και Δέσποινα Σακκά 
 Κλάδος Ψυχολογίας Προσωπικότητας:  Φρόσω Μόττη- Στεφανίδη και Ιωάννης Τσαούσης
 Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας: Χριστίνα Αθανασιάδου και Θεόδωρος Γιοβαζολιάς
 Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας:  Φωτεινή Πολυχρόνη και Αμάντα Φιλιππάτου
 Κλάδος Θετικής Ψυχολογίας: Ξένια Γεωργιάδου και Αναστάσιος Σταλίκας

4. Το 15ο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας θα διεξαχθεί στην Λευκωσία από τις 27 μέχρι τις 31 Μαΐου 
2015. Ως χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου έχει επιλεγεί η Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Τίτλος του Συνεδρίου είναι «Η Ψυχολογία στην Ελλάδα και την Μεσόγειο». Ο Πρόεδρος 
και οι διοργανωτές τους συνεδρίου επέλεξαν την θεματική αυτή θέλοντας να δώσουν έμφαση στην 
συζήτηση για την ψυχολογική έρευνα στην Ελλάδα και τις χώρες της Μεσογείου, τα επιτεύγματα 
αλλά και τις προκλήσεις των ερευνητών στις χώρες αυτές.
Ήδη έχει συσταθεί η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή και έχουν δρομολογηθεί σειρά 
σημαντικών δράσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα της διοργάνωσης του Συνεδρίου. Σύντομα θα 
ενεργοποιηθεί η ιστοσελίδα του συνεδρίου www.elpsecongress2015.gr με την πρώτη ανακοίνωση 
και πρόσκληση συμμετοχής.

Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΛΨΕ 2013



Συμμετοχή σε συνέδρια  

Ο κλάδος Γνωστικής Ψυχολογίας οργάνωσε στο πλαί-
σιο του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρείας, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο Μάιο στην 
Αλεξανδρούπολη, ένα στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Η 
θεωρία του νου στις θεωρίες Γνωστικής Ανάπτυξης». 
Στο στρογγυλό τραπέζι συμμετείχαν οι Henry Wellman 
(University of Michigan), Στέλλα Βοσνιάδου (Πανεπι-
στήμιο Αθηνών), Ανδρέας Δημητρίου (Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας) Κατερίνα Κασσωτάκη (Χαροκόπειο Πα-
νεπιστήμιο) και Νίκος Μακρής (Δημοκρίτειο Πανεπι-
στήμιο Θράκης). 

Διακρίσεις μελών 

Η καθηγήτρια Μπετίνα Ντάβου επανεξελέγη ως μέλος 
του Δ.Σ. της Διαγνωστικής & Θεραπευτικής Μονάδας 
για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης». 

•	 Η συντονίστρια του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυ-
χολογίας Αντωνία Παπαστυλιανού στο πλαίσιο 
του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχολογικής 
΄Ερευνας που οργανώθηκε στην Αλεξανδρούπολη 
τον Μάιο του 2013, διοργάνωσε συμπόσιο  με θέμα 
«Κοινωνικές αξίες και κοινωνικά αξιώματα στην 
Ελλάδα: τάσεις συμβατές;» στο οποίο συμμετείχαν 
τα  μέλη του Κλάδου Δ.Ψ. : Βασίλης Παυλόπουλος, 
Αικατερίνη Γκαρή, Κώστας Μυλωνάς, Βασιλική 
Νικολοπούλου (ΕΚΠΑ), Πέννυ Παναγιωτοπούλου 
(Πανεπιστήμιο Πατρών) και Αντωνία  Παπαστυλι-
ανού, Ευθύμιος  Λαμπρίδης (ΔΠΘ). 

•	 Ο  Κλάδος Δ.Ψ.  προγραμματίζει  τον  Φεβρουά-
ριο του 2014 τη 2η Ημερίδα του με θέμα «Κοινω-
νικές αξίες και η θέση τους στην Ευρώπη του 21ου 
αιώνα». Η συνάντηση με τη συμπεριφορά και την 
ψυχική υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες θα 
υπάρξει ενημέρωση μέσω της ΕΛΨΕ. 

ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Συντονιστές: Πέτρος Ρούσσος και Ιωάννης Δημάκος

Συντονίστριες: Αντωνία Παπαστυλιανού και Αικατερίνη Γκαρή 
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Συνέδρια
•	 Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολο-

γίας του Κλάδου της Εξελικτικής Ψυχολογίας της 
Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας με τίτλο: «Μορ-
φές Ανάπτυξης Σε Έναν Απρόοπτα Μεταβαλλόμε-
νο Κόσμο», θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με 
το Τμήμα Ψυχολογίας και το Παιδαγωγικό Τμήμα 
Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης στις 15-18 Μαΐου 2014 στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης στο Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου). 

•	 Κεντρικός άξονας του Συνεδρίου είναι η μελέτη 
των μορφών ανάπτυξης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
βίου μέσα στον απρόοπτα μεταβαλλόμενο κόσμο 
που ζούμε σήμερα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα 
μας απασχολήσουν ζητήματα που αφορούν σε όλο 
το φάσμα της ανάπτυξης, ξεκινώντας από τη βρεφι-
κή και φτάνοντας έως και τη γεροντική ηλικία. Θα 
εξεταστούν ζητήματα που σχετίζονται με τη σωμα-
τική, την κιναισθητική, τη γνωστική, τη γλωσσική, 
τη συναισθηματική και την κοινωνική ανάπτυξη, 
καθώς και οι παράγοντες που προάγουν ή θέτουν 
σε κίνδυνο την ανάπτυξη των ατόμων. 

•	 Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Συνεδρίου 
θα βρίσκονται θεματικές ενότητες που αφορούν 
όχι μόνο στην ομαλή ανάπτυξη, αλλά και στη με-
λέτη των αποκλίσεων, των κλινικών εφαρμογών 
και των σύγχρονων θεραπευτικών παρεμβάσεων. 
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα 
απαρτίζεται από προσκεκλημένες  ομιλίες, συμπό-
σια, προφορικές ανακοινώσεις σε θεματικές συνε-
δρίες, και αναρτημένες εργασίες. Το Συνέδριο θα 
φιλοξενήσει εργασίες που αναδεικνύουν τις τάσεις 
της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο πεδίο 
της Εξελικτικής Ψυχολογίας, και διευρύνουν την 
κατανόηση μεθοδολογικών και επιστημολογικών 
ζητημάτων, συμβάλλοντας στην ανταλλαγή της 
επιστημονικής γνώσης τόσο στην Ελλάδα όσο και 
διεθνώς. 

•	 Το Συνέδριο απευθύνεται σε ψυχολόγους, παι-
δαγωγούς, εκπαιδευτικούς, ανθρωπολόγους, 
κοινωνιολόγους, φοιτητές ψυχολογίας και παι-
δαγωγικών τμημάτων, καθώς και σε όποιον εν-
διαφέρεται για την ανθρώπινη ανάπτυξη και τις 
σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Στο Συνέδριο θα 
συμμετάσχουν με προσκεκλημένες ομιλίες από το 
εξωτερικό οι: Paul Harris (Professor of Education, 
Harvard University), Eirini Flouri (Professor 
of Developmental Psychology, University of 
London), Alessandra Piontelli (Professor of 
Child Neuropsychiatry, University of Milan) και 

Colwyn Trevarthen (Emeritus Professor of Child 
Psychology and Psychobiology, University of 
Edinburgh), καθώς και από την Ελλάδα οι: Ευαγ-
γελία Γαλανάκη (Συντονίστρια του Κλάδου Εξε-
λικτικής Ψυχολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Εξελικτικής Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστρι-
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Γιάννης Κουγιουμου-
τζάκης (Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και 
Επιστημολογίας της Ψυχολογίας,  Πανεπιστήμιο 
Κρήτης), Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη (Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπτυξιακής Ψυχολο-
γίας, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Ηλίας Μπεζεβέ-
γκης (Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και 
Σπύρος Τάνταρος (Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυ-
χολογικής Εταιρείας, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Ψυχολογίας της Ανάπτυξης, Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Περισσότερες 
πληροφορίες για το επιστημονικό πρόγραμμα του 
Συνεδρίου, τις σημαντικές ημερομηνίες, την εγ-
γραφή, τη μετακίνηση και διαμονή υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εξε-
λικτικής Ψυχολογίας (www.exeliktiki2014.gr).

Διακρίσεις μελών
•	 Ο Αναπλ. Καθηγητής Δημήτρης Πνευματικός 

έχει επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
European Association for Research in Learning 
and Instruction (EARLI) για την περίοδο 2013-
2015 και έγινε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής 
του νέου περιοδικού Frontline Learning Research 
της EARLI.

•	 Η Επίκ. Καθηγήτρια Ασημίνα Ράλλη έγινε μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επι-
στημονικής Εταιρείας Προσχολικής Αγωγής.

•	 Η Αναπλ. Καθηγήτρια Ευαγγελία Γαλανάκη έγι-
νε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιο-
δικού Interpersona: An International Journal on 
Personal Relationships.

Ιστοσελίδα
Η ιστοσελίδα του Κλάδου Εξελικτικής Ψυχολογίας 
(http://exeliktiki.elpse.gr/) φιλοξενεί πληροφορίες για 
τις δραστηριότητες του Κλάδου, καθώς και για προσε-
χή ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια 
κ.λπ. στο πεδίο της Εξελικτικής Ψυχολογίας. Η ιστο-
σελίδα ανανεώνεται διαρκώς. Τα μέλη του Κλάδου 
ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να στέλνουν σχετικό υλικό 
προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

ΚΛΑΔΟΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Συντονίστριες:  Ευαγγελία Γαλανάκη και Σόφη Λεοντοπούλου



Εκδηλώσεις
Το 2013 πραγματοποιήθηκαν 3 σημαντικές εκδηλώσεις: 
α) Επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Κλινική Ψυχολο-
γία- Ψυχοθεραπεία». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
την Τρίτη 28/5/2013 στην Στοά του Βιβλίου. Η εκδήλω-
ση είχε σημαντική προσέλευση και έγινε με την  συνδι-
οργάνωση των εκδόσεων  ΠΕΔΙΟ. 
β) Ο Κλάδος εκπροσωπήθηκε στο 14ο Συνέδριο της 
ΕΛΨΕ με το Συμπόσιο «Οι αναμενόμενες επιδράσεις 
του DSM-5 στη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμε-
τώπιση». Πρόεδρος: Ε. Κάκουρος. Συμμετείχαν οι: Κ. 
Μανιαδάκη, Α. Γενά, Χ. Παπαηλιού και Ε. Ζουρνατζής.
γ) Επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Διαπροσωπι-
κό Ασυνείδητο και Αναπτυξιακό Τραύμα». Την ομιλία 
πραγματοποίησαν  οι Καθηγητές/Ψυχαναλυτές David 
Scharff και Jill Scharff. Η  εκδήλωση πραγματοποιήθη-
κε την Παρασκευή 14/6/2013 στα Προπύλαια του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, Αίθουσα «Δρακόπουλος». Η εκ-
δήλωση συνδιοργανώθηκε με την  Ελληνική Εταιρεία 
Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθερα-
πείας και το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής 
Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εκδήλωση 
είχε ικανοποιητική προσέλευση. 
δ) Συνδιοργάνωση με τις εκδόσεις ΠΕΔΙΟ εκδήλωσης 
παρουσίασης της σειράς «Κλινική Ψυχολογία- Ψυχοθε-
ραπεία», την Τρίτη 28/5/2013.

Ημερίδες
Το 2013 διοργανώθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο στην 
ποιοτική μεθοδολογία έρευνας για επαγγελματίες ψυχι-
κής υγείας. Συντονίστριες του σεμιναρίου ήταν η Ευγε-
νία Γεωργάκα και η Ευρυνόμη Αυδή (Τμήμα Ψυχολογίας 
ΑΠΘ). Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 
8/11/2013 στα γραφεία της ΒΨΕ στη Θεσσαλονίκη. Η 
προσέλευση ήταν ικανοποιητική (25 άτομα).

Εκδόσεις βιβλίων
Τον Μαϊο του 2013 εκδόθηκε στις εκδόσεις Παπαζήση,  
βιβλίο με επιλεγμένες ανακοινώσεις Κλινικής Ψυχολο-
γίας και Ψυχολογίας της Υγείας, οι οποίες παρουσιά-
στηκαν στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου μας, 
(4-6 Νοεμβρίου 2010), στην Αθήνα με θέμα: «Θέματα 
Κοινοτικής Κλινικής Ψυχολογίας: Κοινοτική Κλινική 
Ψυχολογία, Ψυχολογία της Υγείας και Δημόσια Υγεία». 
Το βιβλίο επιμελήθηκαν η Α. Τσαμπαρλή και η Κ. Κου-
νενού. 

Επιστημονικές διακρίσεις μελών

α) Ο Η. Κουρκούτας έλαβε χορηγία του Ιδρύματος 
Angelopoulos Fellowship - Clinton Global Initiative 
University (ΗΠΑ) για διενέργεια στην Κρήτη του ακό-
λουθου προγράμματος: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμω-
ση-Υποστήριξη Δασκάλων και Γονέων και προαγωγή 
της Ένταξης Τυφλών Μαθητών και Μαθητών με γενι-
κότερες Δυσκολίες/Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο πλαί-
σιο του Σχολείου και είναι μέλος  της επιστημονικής 
επιτροπής του συνεδρίου: PACT 2014 - International 
Psychological Applications Conference and Trends, 4 
to 6 April 2014, Porto, Portugal.
http://www.inpact-psychologyconference.org
β) Η Α. Τσαμπαρλή από τον Οκτώβριο του 2013  είναι 
εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Διεθνή Επιτροπή για θέ-
ματα προώθησης της Ψυχαναλυτικής Θεωρίας Οικογέ-
νειας και ζεύγους της  Διεθνούς Ψυχαναλυτικής  Εται-
ρείας Οικογένειας και Ζεύγους (AIP CF).    

Μελλοντικές Δραστηριότητες
α) Επανάληψη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου στην ποι-
οτική μεθοδολογία έρευνας για επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Ψυχολογίας 
του ΑΠΘ, στην Αθήνα. 
β)  Έκδοση τιμητικού τόμου των πρακτικών της εκδή-
λωσης  προς τιμήν της Ομότιμης Καθηγήτριας Κλινι-
κής Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. κας Χαρίτου – Φατούρου, 
για τη συνεισφορά της στον ακαδημαϊκό, ερευνητικό 
και κοινωνικό χώρο της Ψυχολογίας στην Ελλάδα και 
διεθνώς.

ΚΛΑΔΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Συντονίστριες:  Αναστασία Τσαμπαρλή και Αντωνία Πασχάλη
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•	 Εκδόθηκε το ειδικό τεύχος στο περιοδικό 
European Journal of Counselling Psychology με 
επιμελητές έκδοσης την Μαρία Μαλικιώση-Λο-
ΐζου και τον Άκη Γιοβαζολιά. Το τεύχος περιέχει 
άρθρα που παρουσιάστηκαν στο 3ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο του Κλάδου Συμβουλευτικής Ψυχολογί-
ας της ΕΛ.Ψ.Ε. το οποίο διοργανώθηκε στο Ρέθυ-
μνο (6-9 Μαΐου 2010).

•	 Βρίσκεται υπό έκδοση συλλογικός τόμος με επι-
μελητές έκδοσης τον Άκη Γιοβαζολιά και την Μα-
ρία Μαλικιώση-Λοΐζου. Ο τίτλος του συλλογικού 
τόμου είναι “Συμβουλευτική Ψυχολογία: Σύγχρο-
να Ζητήματα Έρευνας και Πρακτικής” και θα κυ-
κλοφορήσει από τις εκδόσεις Πεδίο.

•	 Ο Κλάδος συμμετείχε με Συμπόσιο στο 14ο  Πα-
νελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας που 
διοργανώθηκε από την Ελληνική Ψυχολογική 
Εταιρεία (ΕΛ.Ψ.Ε) στην Αλεξανδρούπολη (15-19 
Μαΐου 2013). Ο τίτλος του Συμποσίου ήταν: «Η 
ιδιαίτερη σημασία της ποιοτικής έρευνας στη Συμ-
βουλευτική Ψυχολογία» και την οργάνωσή του 
είχε αναλάβει η Μαρία Μαλικιώση-Λοϊζου. Συζη-
τήτρια του συμποσίου ήταν η συνάδελφος Φιλία 
Ίσαρη.

•	 Εκδόθηκε το ειδικό τεύχος στο περιοδικό 
European Journal of Psychotherapy & Counselling 
(Vol. 15, No. 4) με επιμελητές έκδοσης τους Del 
Loewenthal, Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου και Χρι-
στίνα Αθανασιάδου. Το ειδικό τεύχος αφορά στην 
ανταπόκριση των ψυχολογικών θεραπειών (και 
των θεραπευτών) στο ζήτημα της οικονομικής 
κρίσης στην Ευρώπη, μέσα από το παράδειγμα της 
Ελλάδας. Το τεύχος  προέκυψε με αφορμή το 4ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Συμβουλευτι-
κής Ψυχολογίας της ΕΛ.Ψ.Ε. που διοργανώθηκε 
στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο του 2012.   

•	 Η συνάδελφος Μαρία Μαλικιώση-Λοϊζου εκλέ-
χτηκε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της 
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Συμβουλευ-
τικής Ομηλίκων (ΕΣΥΟΜ). Η Εταιρεία συμμετεί-
χε στο πρόσφατο συνέδριο της ΕΛΕΣΥΠ (Νοέμ-
βριος 2013) με οργάνωση συμποσίου.

•	 Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου θα πραγ-
ματοποιηθεί στην Πάτρα στις 6-9 Νοεμβρίου 2014. 
Πληροφορίες βρίσκονται ήδη αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα www.counsellingpsychology2014.gr.

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Συντονιστές: Χριστίνα Αθανασιάδου και Άκης Γιοβαζολιάς



ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Συντονιστές: Φωτεινή Πολυχρόνη και Αμάντα Φιλιππάτου

Επιμορφωτικά σεμινάρια/Συνέδρια 
•	 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 7ος κύκλος Επιμορ-

φωτικών Σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και γο-
νείς «Ψυχο…-παιδία» (Ιανουάριος-Ιούνιος 2013) 
που πραγματοποιήθηκε στο Νέο Αμφιθέατρο 
«ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ» στο Κεντρικό Κτίριο 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το σεμινάριο διοργα-
νώνεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών Σχολικής Ψυχολογίας του Τομέα Ψυχολογίας 
του τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών 
σε συνεργασία με τον Κλάδο Σχολικής Ψυχολο-
γίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Στην 
επιστημονική και οργανωτική επιτροπή συμμετεί-
χαν οι συνάδελφοι Χ. Χατζηχρήστου,  Η. Μπεζε-
βέγκης, Σ. Τάνταρος, Αικ. Γκαρή, Φ. Πολυχρόνη 
και Α. Ράλλη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται 
στους συναδέλφους από τα διάφορα πανεπιστήμια 
της χώρας που συμμετείχαν στο σεμινάριο ως προ-
σκεκλημένοι ομιλητές. Το πρόγραμμα όλων των 
προηγούμενων ετών έχει αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα του Κλάδου (http://sch.elpse.gr/).

•	 Ο Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας σε συνεργασία με 
τον Κλάδο Γνωστικής Ψυχολογίας συμμετείχε με 
συμπόσιο στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΛΨΕ 
στην Αλεξανδρούπολη. Ο τίτλος του συμποσίου 
ήταν «Γνωστικοί και γλωσσικοί παράγοντες στην 
ανάπτυξη της κατανόησης και της παραγωγής του 
γραπτού λόγου» και την διοργάνωση/προεδρία 
ανέλαβαν οι συνάδελφοι Φ. Πολυχρόνη και Π. 
Ρούσσος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμμετεί-
χαν οι Σ. Τάνταρος, Α. Ράλλη και Κ. Διακογιώργη. 
Συζητήτρια του συμποσίου ήταν η Α. Φιλιππάτου. 

•	 Στην συνάντηση των μελών του κλάδου στο πλαί-
σιο του 14ου συνεδρίου της ΕΛΨΕ παρουσιάστηκε 
η ιστοσελίδα του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας 
(www.sch.elpse.gr) με πληροφορίες για το ρόλο 
και την ειδικότητα του σχολικού ψυχολόγου, την 
εκπαίδευση και κατάρτισή του, τις δραστηριότητες 
του κλάδου έως σήμερα, δημοσιεύσεις, ανανεωμέ-
νο κατάλογο των μελών, και συνδέσμους με συνα-
φείς επιστημονικές εταιρείες και περιοδικά. 

Δραστηριότητες μελών του Κλάδου 
(αλφαβητικά)
•	 Η Κατερίνα Αντωνοπούλου είναι μέλος της Συ-

ντακτικής Επιτροπής του επιστημονικού περιοδι-
κού International Journal of School & Educational 
Psychology.

•	 Η Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη είναι Πρόεδρος 
της Ευρωπαικής Εταιρείας Αναπτυξιακής Ψυ-
χολογίας, Συ-συντονίστρια (co-chair) με την 
καθηγήτρια Anne Petersen του International 
Affairs Committee, Society for Research in Child 
Development (SRCD). Θα διοργανώσει, μαζί με τις 
καθηγήτριες Anne Petersen και Silvia Koller, το 1ο 

Συνέδριο με ειδικό θέμα (Special Topic Meeting) 
του SRCD, που θα γίνει στην Πράγα 23 - 25 Οκτω-
βρίου, 2014 με θέμα: “Positive Youth Development 
(PYD) in the Context of the Global Recession”. 
Τέλος, θα διοργανώσει εκ μέρους της Ευρωπαϊ-
κής Εταιρείας Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και της 
Jacobs Foundation Καλοκαιρινό Σχολείο με θέμα 
“Risk and Resilience: Multilevel Dynamic”, το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο τον Ιούνιο 
του 2014.

•	 H Σίσσυ Χατζηχρήστου εκλέχθηκε μέλος 
του Committee on International Relations in 
Psychology (CIRP), American Psychological 
Association το 2013 με τριετή θητεία.
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