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Αγαπητέ ς (-οί ) συνα δέλφοί, 

 

Το παρο ν τέυ χος του Ενημέρωτίκου  Δέλτί ου της ΕΛΨΕ έί ναί το πρω το απο  

τα τέυ χη που θα έκδω σέί κατα  τη δίέτί α 2017-2019 το νέ ο Δίοίκητίκο  

Συμβου λίο που προέ κυψέ απο  τίς έκλογέ ς που δίέξη χθησαν τον πέρασμέ νο 

Μα ίο στη Θέσσαλονί κη, στο πλαί σίο του 16ου Πανέλληνί ου Συνέδρί ου 

Ψυχολογίκη ς Έρέυνας. Μέ την έυκαίρί α αυτου  του χαίρέτίσμου , θα η θέλα 

να σας έυχαρίστη σω γία την έμπίστοσυ νη που δέί ξατέ σέ ο λα τα μέ λη 

του νέο-έκλέγέ ντος Δίοίκητίκου  Συμβουλί ου, αλλα  καί προσωπίκα  σέ έμέ να. 

Την έμπίστοσυ νη σας αυτη  θα προσπαθη σουμέ να τίμη σουμέ μέ τρο πο που 

να ένίσχυ σέί ακο μη πέρίσσο τέρο την Ελληνίκη  Ψυχολογίκη  Εταίρέί α στα 

έπο μένα δυ ο χρο νία. Στο τέυ χος αυτο , πέ ρα απο  τίς πληροφορί ές που 

αφορου ν στίς δραστηρίο τητές των Κλα δων της Εταίρέί ας, συνέχί ζουμέ 

την, τολμω  να πω, παρα δοση πλέ ον της δημοσί έυσης κέίμέ νων έκλέκτω ν 

συναδέ λφων, σχέτίκα  μέ θέματίκέ ς που αφορου ν στο χω ρο έ ρέυνα ς τους - 

καί ο χί μο νο. Αυτη  τη φορα  φίλοξένου μέ κέί μένο του Νίκο λα Χρηστα κη, 

Καθηγητη  Κοίνωνίκη ς Ψυχολογί ας, μέ θέ μα “Επίστημονίκη  αλη θέία καί 

πέίθω ”. Θα η θέλα, έπί σης, καθω ς βρίσκο μαστέ μία ανα σα πρίν απο  

τίς έορτέ ς των Χρίστουγέ ννων, να σας έυχηθω  ο ,τί καλυ τέρο γία τίς ημέ ρές 

αυτέ ς. Εί θέ το νέ ο Έτος να σας φέ ρέί υγέί α, δημίουργί α καί προσωπίκη  

έπίτυχί α. 

 

Ο Προ έδρος 

  

Σπυ ρος Τα νταρος  

Σε αυτό το τεύχος 

Η Έκδοση 
Υπεύθυνοι Σύνταξης:  

-Ιωάννης Δημάκος idimakos@upatras.gr  
-Αλέξιος Αρβανίτης a.arvanitis@uoc.gr 
  

Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα της ΕΛΨΕ στη 
διεύθυνση: http://www.elpse.gr/  

 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

Μετά από απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΨΕ, στο 
Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας θα δημοσιεύ-
ονται μόνο πληροφορίες οι οποίες αφορούν στις 
επιστημονικές δραστηριότητες των Κλάδων της 
Εταιρείας (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 
πληροφοριών που δημοσιεύονται εναπόκειται 
στους αποστέλλοντες. Οι συντάκτες διατηρούν το 
δικαίωμα φραστικής σύντμησης, σύνοψης και 
αλλαγής του ύφους στις ανακοινώσεις προκει-
μένου αυτές να εναρμονίζονται με το σύνολο.  

-Χαιρετισμός Προέδρου ΕΛΨΕ                  
-Σημείωμα υπευθύνων σύνταξης 
-Τακτική Συνέλευση ΕΛΨΕ 2017               
-ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
Αναπτυξιακή ψυχολογία                        
Γνωστική ψυχολογία                              
Εργασιακή και οργανωσιακή 
ψυχολογία 
Κλινική ψυχολογία και  
 ψυχολογία  της υγείας                  
Κοινωνική ψυχολογία   
Νευροψυχολογία 
Πολιτική ψυχολογία                    
Συμβουλευτική ψυχολογία                     
Σχολική ψυχολογία 
Ψυχολογία των ΜΜΕ και τεχνολογία                                                                                         
-Επιστημονική αλήθεια και πειθώ 
Νικόλας Χρηστάκης, Παν/μιο Αθηνών 
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Αγαπητέ ς καί αγαπητοί  συνα δέλφοί,  

Σας καλωσορί ζουμέ στο τέυ χος 33 του 

ένημέρωτίκου  δέλτί ου της ΕΛΨΕ. Το παρο ν 

ένημέρωτίκο  δέλτί ο έί ναί το πρω το της δίέτί ας 

2017—2019 καί το πρω το μέτα  τίς έκλογέ ς γία το 

ΔΣ της Εταίρέί ας που δίέξη χθησαν στο πέρίθω ρίο 

του προ σφατου συνέδρί ου της ΕΛΨΕ στη 

Θέσσαλονί κη (Μα ίος 2017).  Αναλαμβα νοντας την 

έυθυ νη της συ νταξης του δέλτί ου απο  τους 

προκατο χους μας, Νί κο Μακρη  καί Κλέοπα τρα 

Δίακογίω ργη, θέ λουμέ να τους έυχαρίστη σουμέ γία 

το έ ργο που προσέ φέραν τα προηγου μένα χρο νία. 

Ελπί ζουμέ να μπορέ σουμέ να φανου μέ αντα ξίοί 

συνέχίστέ ς του έ ργου τους. 

Η δημοσί έυση του 33ου τέυ χους του ένημέρωτίκου  

δέλτί ου συμπί πτέί μέ τον έορτασμο  των 30 χρο νων 

απο  την ί δρυση του πρω του Τμη ματος Ψυχολογί ας 

στο Πανέπίστη μίο Κρη της, που η ρθέ να καλυ ψέί έ να 

μέγα λο κένο  στον έλλαδίκο  χω ρο καί σηματοδο τησέ 

την απαρχη  των αυτοτέλω ν σπουδω ν Ψυχολογί ας 

στην Ελλα δα. Στην ί δρυση του τμη ματος 

πρωτοστα τησέ η Μαρί α Χουρδα κη, στην μνη μη της 

οποί ας η ταν αφίέρωμέ νη η ημέρί δα που έ λαβέ χω ρα 

στο Ρέ θυμνο καί γία την οποί α μπορέί τέ να 

δίαβα σέτέ πέρίσσο τέρα στίς σέλί δές του δέλτί ου. 

Σκέπτο μένοί την αξί α της συνέίσφορα ς της Μαρί ας 

Χουρδα κη, δίαίσθανο μαστέ την αξί α της 

συνέίσφορα ς ο λων των έπίστημο νων που έ χουν 

συμβα λλέί στη δημίουργί α καί την ανα πτυξη της 

ΕΛΨΕ. Πα νω σέ αυτη  την κληρονομία  έ χουμέ χρέ ος 

να στηρίχθου μέ καί να προσθέ σουμέ τη δίκη  μας 

συμβολη . Το ένημέρωτίκο  δέλτί ο της ΕΛΨΕ 

έντα σσέταί στην προσπα θέία της ένημέ ρωσης γία 

τίς δραστηρίο τητές των Kλα δων καί της δημίουργί ας 

της αί σθησης μίας ένίαί ας ακαδημαί κη ς κοίνο τητας. 

Ακο μη κί αυτη  η μίκρη  συμβολη  απαίτέί  την 

έπίκοίνωνί α των συντακτω ν του δέλτί ου μέ ο λους 

τους συντονίστέ ς των Kλα δων καί μέ τη σέίρα  τους, 

των συντονίστω ν των Kλα δων μέ ο λα τα μέ λη της 

ΕΛΨΕ.  Μέ την έυθυ νη του συντονίσμου  αυτη ς της 

προσπα θέίας έ χουμέ τη χαρα  να έ χουμέ μία 

συνολίκη  έίκο να καί να παρατηρου μέ τη σθέναρη  

συνέ χίση του έ ργου της κοίνο τητας των 

ακαδημαί κω ν ψυχολο γων σέ δυ σκολές έποχέ ς. 

Στο παρο ν δέλτί ο έκτο ς απο  τα νέ α των Κλα δων της 

Εταίρέί ας μπορέί τέ να δίαβα σέτέ καί το πολυ  

ένδίαφέ ρον α ρθρο μέ τί τλο «Επίστημονίκη  Αλη θέία 

καί Πέίθω » του συναδέ λφου  Νίκο λα Χρηστα κη απο  

το Τμη μα Επίκοίνωνί ας καί Μ.Μ.Ε του Εθνίκου  καί 

Καποδίστρίακου  Πανέπίστημί ου Αθηνω ν. 

Παρακαλου μέ ο ποία η  ο ποίος συνα δέλφος θα 

έπίθυμου σέ να συνέίσφέ ρέί έ να α ρθρο στο έπο μένο 

τέυ χος να έπίκοίνωνη σέί μαζί  μας. Το α ρθρο θα 

μπορου σέ να έί ναί αμίγω ς έπίστημονίκο  καί να 

φωτί ζέί πτυχέ ς της έπίκαίρο τητας (προ σφατο έί ναί 

το παρα δέίγμα του νο μου γία την αναγνω ρίση 

ταυτο τητας φυ λου ο που θα η ταν χρη σίμη η 

ψυχολογίκη  οπτίκη ) η  να αναφέ ρέταί σέ 

πέρίστατίκα  καί προ σωπα που έ χουν σημαδέ ψέί την 

πορέί α της ΕΛΨΕ στο παρέλθο ν. Σκοπο ς αυτη ς της 

στη λης θα έί ναί να τίμα  το παρέλθο ν, να αναλυ έί το 

παρο ν καί γίατί  ο χί, να προσφέ ρέί προτα σέίς γία το 

μέ λλον. 

Μέ την έλπί δα της συνέ χίσης καί της έπέ κτασης της 

μέταξυ  μας γο νίμης έπίκοίνωνί ας, έυχο μαστέ καλέ ς 

γίορτέ ς σέ ο λους. 

 

Οί συντα κτές του δέλτί ου, 

Ιωα ννης Δημα κος 
Αλέ ξίος Αρβανί της 

Σημείωμα υπευθύνων σύνταξης 
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Στο πλαί σίο του 16ου Πανέλληνί ου Συνέδρί ου 

Ψυχολογίκη ς Έρέυνας, στίς 13 Μαί ου στη 

Θέσσαλονί κη, έ λαβέ χω ρα η έκλογο-απολογίστίκη  

συνέ λέυση της ΕΛΨΕ. 

1) Γία το διοικητικο  συμβου λιο έξέλέ γησαν οί: 

Σπυ ρος Τα νταρος, Προ έδρος 

Μαρίέ ττα Παπαδα του-Παστου , Γραμματέ ας  

Ελβί ρα Μασου ρα, Ταμί ας 

Μέ λη: 

Μαρί α Πλατσί δου 

Κωνσταντί νος Πέτρογία ννης 

Δημη τρης Πνέυματίκο ς 

Ιωα ννης Δημα κος 

Αλέ ξης Αρβανί της 
 

2) Δίέυθυντη ς του περιοδικου  «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» 

έξέλέ γη ο Νί κος Μακρη ς. 

 Αναπληρωτέ ς Δίέυθυντέ ς Συ νταξης:  

Ευαγγέλί α Γαλανα κη  

Μαρί α-Ελέ νη Κοσμί δου  

Ιωα ννα Μπί μπου-Να κου  

Βασί λης Παυλο πουλος 
  

Βοηθο ς Συ νταξης  

Αλέξα νδρα Καρου σου  
 

3) Νέ οί συντονιστε ς των Kλάδων έξέλέγησαν 

οί: 

Κλα δος Αναπτυξίακη ς Ψυχολογί ας: Ασημί να 

Ρα λλη   καί Κλέοπα τρα Δίακογίω ργη   

Κλα δος Γνωστίκη ς Ψυχολογί ας: Ελίσα βέτ 

Χρυσοχο ου καί Είρη νη Σκοπέλί τη  

Κλα δος Δίαπολίτίσμίκη ς Ψυχολογί ας: Βασί λης 

Παυλο πουλος  καί Πέτρου λα Παναγίωτοπου λου  

Κλα δος Εργασίακη ς καί Οργανωσίακη ς 

Ψυχολογί ας: Κω στας Παπαχρίστο πουλος  καί 

Δέ σποίνα Ξανθοπου λου 

Κλα δος Θέτίκη ς Ψυχολογί ας: Δέν έκπροσωπέί ταί 

Κλα δος Κλίνίκη ς Ψυχολογί ας καί Ψυχολογί ας της 

Υγέί ας: Ευγένί α Γέωργα κα  καί Ηλί ας Κουρκου τας  

Κλα δος Κοίνωνίκη ς Ψυχολογί ας: Αφροδί τη 

Μπα κα  καί Τηλέ μαχος Ιατρί δης  

Κλα δος Νέυροψυχολογί ας: Μαρίέ ττα Παπαδα του-

Παστου   καί Στέ λλα Γίακουμα κη    

Κλα δος Πολίτίκη ς Ψυχολογί ας: Ευαγγέλί α Φί γγου 

καί Ξέ νία Χρυσοχο ου  

Κλα δος Ψυχολογί ας της Προσωπίκο τητας: Δέν 

έκπροσωπέί ταί 

Κλα δος Συμβουλέυτίκη ς Ψυχολογί ας: Χρίστί να 

Αθανασία δου   καί Καλλίο πη Κουνένου     

Κλα δος Σχολίκη ς Ψυχολογί ας: Είρη νη Δέρμίτζα κη   

καί Δίαμα ντω Φίλίππα του   

Κλα δος Ψυχολογί ας των ΜΜΕ καί Τέχνολογί ας: 

Αγγέλίκη  Γαζη   καί Αντω νης Γαρδίκίω της   
 

Σημέίω νέταί ο τί το 17ο Πανελλη νιο Συνε δριο 

Ψυχολογικής Έρευνας θα πραγματοποίηθέί 

στίς 16-19 Μαί ου 2019, σέ συνέργασί α μέ τα δυ ο 

Παίδαγωγίκα  Τμη ματα (Δημοτίκη ς Εκπαί δέυσης 

καί Νηπίαγωγω ν) του Δημοκρί τέίου 

Πανέπίστημί ου Θρα κης. Το Συνέ δρίο θα λα βέί 

χω ρα στο Ramada Plaza Thraki Hotel (πρω ην 

Thraki Palace). Προ έδρος του Συνέδρί ου καί της 

Οργανωτίκη ς Επίτροπη ς θα έί ναί ο κ. Νί κος 

Μακρη ς. Η κ. Δέ σποίνα Σακκα  θα έί ναί Προ έδρος 

της Επίστημονίκη ς Επίτροπη ς.  
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Τακτική συνέλευση ΕΛΨΕ 2017 



Διοργα νωση του 6ου Πανελλη νιου 

Συνεδρίου Αναπτυξιακής Ψυχολογίας 

με Διεθνή Συμμετοχή, μέ τίτλο 

«Άνθρωπος μικρός, μεγάλος, μέγας!». 
 

Στίς 10-13 Μαί ου 2018 θα δίέξαχθέί  το 

έπο μένο συνέ δρίο του κλα δου 

Αναπτυξίακη ς Ψυχολογί ας, σέ 

συνδίοργα νωση μέ το Τμη μα 

Εκπαίδέυτίκη ς καί Κοίνωνίκη ς Πολίτίκη ς 

του Πανέπίστημί ου Μακέδονί ας. Το 

συνέ δρίο θα γί νέί στη Θέσσαλονί κη, στο 

Κέ ντρο Δία δοσης Ερέυνητίκω ν 

Αποτέλέσμα των (ΚΕΔΕΑ). 

Οί γλω σσές του συνέδρί ου θα έί ναί 

έλληνίκα  καί αγγλίκα  καί αναμέ νέταί να 

προσέλκυ σέί πλη θος έπίστημο νων απο  

την έλληνίκη  καί τη δίέθνη  έπίστημονίκη  

κοίνο τητα. Γία πέρίσσο τέρές 

πληροφορί ές, μπορέί τέ να δέί τέ την 

ίστοσέλί δα του συνέδρί ου στον 

παρακα τω συ νδέσμο:    

http://developmentalpsychology2018.gr 

Ως Οργανωτίκη  Επίτροπη  του 

συνέδρί ου, μέ ίδίαί τέρη χαρα  σας 

προσκαλου μέ να συμμέτα σχέτέ στο 

συνέ δρίο καί να συμβα λέτέ σέ έ ναν 

γο νίμο έπίστημονίκο  δία λογο! 

Η Πρόεδρος,  

Μαρία Πλατσίδου  
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Κλάδος αναπτυξιακής ψυχολογίας 

Συντονίστριες: Ασημίνα Ράλλη και Κλεοπάτρα Διακογιώργη 

http://developmentalpsychology2018.gr/


Κ 

Το Σα ββατο 16/9/2017 πραγματοποίη θηκέ μέ 

μέγα λη έπίτυχί α στο Αμφίθέ ατρο Δρακο πουλος 

του Πανέπίστημί ου Αθηνω ν, η ημέρί δα που 

δίοργα νωσέ ο Κλα δος Γνωστίκη ς Ψυχολογί ας της 

ΕΛΨΕ, το ΕΚΠΑ καί οί Εκδο σέίς Gutenberg προς 

τίμη ν της Στέ λλας Βοσνία δου, Ομο τίμης 

Καθηγη τρίας του Τμη ματος ΜΙΘΕ του ΕΚΠΑ, μέ 

θέ μα: "Νο ηση καί μα θηση υπο  το πρί σμα της 

έννοίολογίκη ς αλλαγη ς". Την οργα νωση της 

ημέρί δας ανέ λαβέ γία λογαρίασμο  του Κλα δου η 

οργανωτίκη  έπίτροπη  αποτέλου μένη απο  τους 

Ελίσα βέτ Χρυσοχο ου, Είρη νη Σκοπέλί τη, Γία ννη 

Δημα κο καί Πέ τρο Ρου σσο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την ημέρί δα παρακολου θησαν μέ λη ΔΕΠ απο  

Πανέπίστη μία της χω ρας, έκπαίδέυτίκοί , 

έπαγγέλματί ές ψυχίκη ς υγέί ας καί φοίτητέ ς. 

Χαίρο μαστέ που η έπίθυμί α των μέλω ν του 

Κλα δου να τίμηθέί  η έξαί ρέτη ακαδημαί κο ς, 

βραβέυμέ νη μέ σημαντίκέ ς δίακρί σέίς καί 

δίέθνη  αναγνω ρίση, καθηγη τρία Στέ λλα 

Βοσνία δου, υλοποίη θηκέ στο πλαί σίο μίας 

ημέρί δας γία την Εννοίολογίκη  Αλλαγη  - το 

έ ργο ζωη ς γία την κα Βοσνία δου - έμπνέ οντας, 

έλπί ζουμέ, μέ σα απο  τίς ομίλί ές προς νέ ές 

σχέτίκέ ς αναζητη σέίς. 
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Κλάδος γνωστικής ψυχολογίας 

Συντονίστριες: Ελισάβετ Χρυσοχόου και Ειρήνη Σκοπελίτη 



Κ 

Α. Νέα σχετικά με τον Κλάδο Εργασιακής και 

Οργανωσιακής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ: 

 

Ο Αναπληρωτη ς Καθηγητη ς Ιωα ννης Νίκολα ου 

καί η Αναπληρω τρία Καθηγη τρία Μαρί α Βακο λα 

απο  το Οίκονομίκο  Παν/μίο Αθηνω ν ανέ λαβαν 

την δίοργα νωση του 6ου EAWOP Early Career 

Summer. Το Summer School απέυθυ νέταί σέ 

τέλέίο φοίτους δίδακτορίκου ς φοίτητέ ς καί νέ ους 

έρέυνητέ ς της Οργανωσίακη ς Ψυχολογί ας απο  

ο λη την Ευρω πη, πραγματοποίέί ταί υπο  την 

αίγί δα καί την υποστη ρίξη του EAWOP (European 

Association of Work & Organizational Psychology) 

καί του Οίκονομίκου  Παν/μί ου Αθηνω ν καί θα 

δίέξαχθέί  στο Ηρα κλέίο, Κρη της μέταξυ  2-6 

Ιουνί ου 2018. 

Μέταξυ  των ομίλητω ν πέρίλαμβα νονταί οί Freder

ik Anseel, Gilad Chen, Jose M. Cortina, Guido Her-

tel, Edwin A.J. van Hooft καί Δέ σποίνα   

Ξανθοπου λου.  

Πέρίσσο τέρές πληροφορί ές στο  

http://www.eawop.org/next-school2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Συμμετοχή σε Συντακτικές Επιτροπές 
Επιστημονικών Περιοδικών ή άλλες 
επιτροπές 
 

Ο Ιωα ννης Νίκολα ου (Αναπλ. Καθηγητη ς, ΟΠΑ) 

ανέ λαβέ τη θέ ση του μέ λους της Συντακτίκη ς 

Επίτροπη ς του έπίστημονίκου  πέρίοδίκου  Journal 

of Business and Psychology. 

Ο Αλέ ξανδρος-Σταμα τίος Αντωνί ου (Επί κουρος 

Καθηγητη ς, ΕΚΠΑ)  ανέ λαβέ τη θέ ση του μέ λους 

της Συντακτίκη ς Επίτροπη ς του πέρίοδίκου  Stress 

and Health. 
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Κλάδος εργασιακής και οργανωσιακής ψυχολογίας 

Συντονιστές: Δέσποινα Ξανθοπούλου και Κώστας Παπαχριστόπουλος 

http://www.eawop.org/next-school2


Κ 

Ημερίδες 

Ο Κλα δος Κλίνίκη ς Ψυχολογί ας καί Ψυχολογί ας της 

Υγέί ας, σέ συνέργασί α μέ τον Κλα δο 

Συμβουλέυτίκη ς Ψυχολογί ας, οργα νωσαν ημέρί δα 

μέ θέ μα «Η θέραπέυτίκη  σχέ ση στην κλίνίκη  καί 

συμβουλέυτίκη  ψυχολογί α», που έ λαβέ χω ρα το 

Σα ββατο 21 Οκτωβρί ου 2017 στην Αθη να. 

Συμμετοχή του Κλάδου σε συνέδρια 

Ο Κλα δος συμμέτέί χέ στο 16ο Πανέλλη νίο Συνέ δρίο 

Ψυχολογίκη ς Έρέυνας της ΕΛΨΕ (Θέσσαλονί κη, 10-

14 Μαί ου 2017) μέ προσκέκλημέ νο συμπο σίο μέ 

τί τλο «Νέανίκη  παραβατίκο τητα: Κλίνίκέ ς καί 

ψυχοκοίνωνίκέ ς προσέγγί σέίς», που οργανω νέί η 

κα. Ιωα ννα Μπί μπου-Να κου. Πραγματοποίηθηκαν 

έπί σης, υπο  την αίγί δα του Κλα δου, τα παρακα τω 

έργαστη ρία: α) απο  τον κο. Ηλί α Κουρκου τα μέ θέ μα 

«Ψυχοθέραπέυτίκέ ς παρέμβα σέίς σέ παίδία /

έφη βους καί οίκογέ νέίές μέ ίδίαί τέρές δυσκολί ές/

δίαταραχέ ς: Ένα ολίστίκο  μοντέ λο μέ βα ση τη 

συστημίκη  ψυχοδυναμίκη  προσέ γγίση καί τη 

θέωρί α της ψυχίκη ς ανθέκτίκο τητας», β) απο  την 

κα. Αντωνί α Πασχα λη καί τον κο. Γέω ργίο Τσί τσα μέ 

θέ μα «Βασίκη  έκπαί δέυση στίς τέχνίκέ ς της 

Συνέ ντέυξης Κίνητοποί ησης (Μ.Ι.)», γ) απο  την κα. 

Έλένα Χα ίντς μέ θέ μα «Είκο να σω ματος καί 

δίατροφίκέ ς δίαταραχέ ς: Παρουσί αση ένο ς 

μοντέ λου παρέ μβασης, ο που συνδυα ζέταί η 

Γνωστίκη  Συμπέρίφορίκη  μέ τη Θέραπέί α Σχημα των 

καί Ασκη σέίς Είκο νας Σω ματος», καί δ) απο  την κα. 

Ντία να Χαρί λα μέ θέ μα «Η σημασί α της έποπτίκη ς 

σχέ σης στην κλίνίκη  έποπτέί α». 

Ομάδες εργασίας 

Στο πλαί σίο του Κλα δου συστα θηκέ τον Ιου νίο 2016 

μί α ομα δα έργασί ας μέ θέ μα την καθιέ ρωση δό κιμης 

όρόλόγίας στην κλινική ψυχόλόγία και την ψυχόλόγία 

της υγέίας. Επίσης τον Ιανουάρίο 6417  συστάθηκέ 

ομα δα έργασί ας μέ θέ μα την έπέξέργασι α 

στρατηγικής για τόν πρόσδιόρισμό της ταυτότητας 

και τόυ ρόλόυ τόυ ψυχόλόγόυ-ψυχόθέραπέυτή στην 

Ελλάδα. 

Δραστηριότητες / Διακρίσεις μελών 

Η κα. Αθηνα  Ανδρουτσοπου λου μαζί  μέ την 

συνέργα τίδα  της κ. Μαρί α Βί ου κέ ρδίσαν τον Ιου λίο 

2017 το πρω το βραβέί ο αναρτημέ νων 

ανακοίνω σέων στο Παγκο σμίο 

Συνέ δρίο  Ψυχοθέραπέί ας (World Psychotherapy 

Congress- WPC) στο Παρί σί.  

Η κα. Παγω να Ρου σση ανέ λαβέ απο  το 2016 ως 

αναπληρω τρία δίέυ-θυ ντρία συ νταξης στο 

ξένο γλωσσο πέρίοδίκο  Translational Behavioral 

Medicine. 

Η κα. Ευγένί α Γέωργα κα ανέ λαβέ απο  το 2012 ως 

αναπληρω τρία δίέυ-θυ ντρία συ νταξης στο 

ξένο γλωσσο πέρίοδίκο  International Journal of Dia-

logical Science. 

Η κα. Αντωνί α Πασχα λη έκλέ χθηκέ Εθνίκη  

Αντίπρο σωπος (National Delegate) γία την Ελλα δα 

στην European Health Psychology Society (EHPS) 

Ο κ. Ευα γγέλος Καραδη μας έί ναί μέ λος της Execu-

tive Committee της European Health Psychology So-

ciety (EHPS) – National Delegates Officer (2016- ).  

Ο κ. Ηλί ας Κουρκου τας έκλέ χθηκέ Regional Repre-

sentative γία την Ευρω πη της 

ISIPAR&#8211;International Society For Interper-

sonal Acceptance-Rejection (2016- ) 

O κ. Γίω ργος Κουλίέρα κης έκλέ χθηκέ Προ έδρος του 

ΔΣ της Εταίρέί ας  

Ψυχοκοίνωνίκη ς παρέ μβασης σέ Καταστα σέίς 

Μαζίκω ν Καταστροφω ν  

(2013-2019). 

H κα. Αναστασί α Τσαμπαρλη  απο  τον Σέπτέ μβρίο 

του 2016 έί ναί μέ λος του δίδακτίκου  σω ματος του 

Τμη ματος Ψυχαναλυτίκη ς Ψυχοθέραπέί ας Ζέυ γους 

του International Psychotherapy Institute, 

Washington. 
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Κλάδος κλινικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της υγείας 

Συντονιστές: Ηλίας Κουρκούτας και Ευγενία Γεωργάκα 



 

Ο Κλα δος Νέυροψυχολογί ας ολοκλη ρωσέ τη δημίουργί α της ίστοσέλί δας του. Πέρίσσο τέρές πληροφορί ές 

στο συ νδέσμο: http://elpse.com/nevropsychologia/ 
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Κλάδος νευροψυχολογίας 

Συντονίστριες: Στέλλα Γιακουμάκη και Μαριέττα Παπαδάτου-Παστού 

Κλάδος  κοινωνικής ψυχολογίας 

Συντονιστές: Τηλέμαχος Ιατρίδης  και Αφροδίτη Μπάκα 

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής 

Ψυχολογίας  

Ο κλα δος Κοίνωνίκη ς Ψυχολογί ας της Ελληνίκη ς 

Ψυχολογίκη ς Εταίρέί ας, σέ συνέργασί α μέ το Τμη μα 

Επίστημω ν της Εκπαί δέυσης στην Προσχολίκη  

Ηλίκί α καί το Παίδαγωγίκο  Τμη μα Δημοτίκη ς 

Εκπαί δέυσης του Δημοκρί τέίου Πανέπίστημί ου 

Θρα κης δίοργα νωσέ καί πραγματοποί ησέ μέ μέγα λη 

έπίτυχί α το  11ο Πανέλλη νίο Συνέ δρίο Κοίνωνίκη ς 

Ψυχολογί ας στη Σχολη  Επίστημω ν Αγωγη ς του 

Δημοκρί τέίου Πανέπίστημί ου Θρα κης  στην 

Αλέξανδρου πολη, απο  την Παρασκέυη  1 Δέκέμβρί ου 

μέ χρί την Κυρίακη  3 Δέκέμβρί ου 2017. Στο συνέ δρίο 

συμμέτέί χαν μέ προφορίκέ ς ανακοίνω σέίς καί 

αναρτημέ νές έργασί ές κοίνωνίκοί  ψυχολο γοί απο  

ο λα τα πανέπίστη μία της Ελλα δας αλλα  καί απο  

Πανέπίστη μία του έξωτέρίκου , καθίστω ντας το 

προ γραμμα ίδίαί τέρα πλου σίο σέ πέρίέχο μένο. Οί 

πέρίλη ψέίς των ανακοίνω σέων μπορου ν να βρέθου ν 

στον ίστο τοπο: http://socpsy.pblogs.gr/programma

-synedrioy.html 

Συμμετοχή του Κλάδου με προσκεκλημένο 

συμπόσιο  

Ο Κλα δος συμμέτέί χέ στο 16ο Πανέλλη νίο Συνέ δρίο 

Ψυχολογίκη ς Έρέυνας της ΕΛΨΕ (Θέσσαλονί κη, 10-

14 Μαί ου 2017) μέ προσκέκλημέ νο συμπο σίο μέ 

τί τλο «H συμβολη  της κοίνωνίκη ς ψυχολογί ας στην 

έκπαί δέυση», που δίοργα νωσαν οί Μαρί α Γκέ κα, 

Αρίστοτέ λέίο Πανέπίστη μίο Θέσσαλονί κης, καί η 

Άρτέμίς Γίω τσα, Πανέπίστη μίο Ιωαννί νων.  

 

 

 

 

 

http://elpse.com/nevropsychologia/
http://socpsy.pblogs.gr/programma-synedrioy.html
http://socpsy.pblogs.gr/programma-synedrioy.html


Ο κλα δος Πολίτίκη ς Ψυχολογί ας  

α) συμμέτέί χέ στο 16ο Πανέλλη νίο Συνέ δρίο της 

ΕΛΨΕ μέ το προσκέκλημέ νο συμπο σίο μέ θέ μα: 

"Αντίμέ τωποί μέ την Κρί ση: Νοηματοδοτη σέίς, 

Δίομαδίκέ ς σχέ σέίς καί Πολίτίκη  συμμέτοχη " 

Διόργανώτριές/Πρόέδρόι: Ξένία Χρυσοχόου, 

Πα ντέίο Πανέπίστη μίο, Δέ σποίνα Σακκα , 

Δημοκρί τέίο Πανέπίστη μίο Θρα κης. Συζητη τρια: 

Ξέ νία Χρυσοχο ου, Πα ντέίο Πανέπίστη μίο  

β) σέ συνέργασί α μέ τα Παίδαγωγίκα  Τμη ματα 

του Δ.Π.Θ. πραγματοποί ησέ ημέρί δα/workshop 

μέ θέ μα: «Λαϊκισμός»,  «Ριζόσπαστικόπόίηση» και 

η απόπόίηση της πόλιτικής την Πέμπτη 74 

Νοέμβρί ου 2017,16:00-20:30, στο Παλίο  Κτί ρίο 

Παίδαγωγίκω ν Τμημα των, στην Αλέξανδρου πολη. 

γ) υπέ βαλέ προ ταση γία έίδίκο  αφίέ ρωμα μέ 

τί τλο "Η πολίτίκη  Ψυχολογί α στην Ελλα δα" στο 

πέρίοδίκο  Ψυχολογί α της ΕΛΨΕ η οποί α έ γίνέ 

δέκτη  απο  την Συντακτίκη  Επίτροπη  του 

πέρίοδίκου . Το αφίέ ρωμα βρί σκέταί στο στα δίο 

της προέτοίμασί ας, ένω  αναμέ νέταί η δίαδίκασί α 

υποβολη ς καί αναθέω ρησης να έ χέί ολοκληρωθέί  

στο τέ λος του Μαί ου 2018. 
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Κλάδος πολιτικής ψυχολογίας 

Συντονιστές: Ξένια Χρυσοχόου και Ευαγγελία Φίγγου 

Κλάδος συμβουλευτικής ψυχολογίας 

Συντονίστριες: Χριστίνα Αθανασιάδου και Καλλιόπη Κουνενού 

Στίς 21 Οκτωβρί ου 2017, ο Κλα δος 

Συμβουλέυτίκη ς Ψυχολογί ας δίοργα νωσέ απο  

κοίνου  μέ τον Κλα δο Κλίνίκη ς Ψυχολογί ας της 

ΕΛ.Ψ.Ε. Επίστημονίκη  Ημέρί δα μέ θέ μα «Η 

θέραπέυτίκη  σχέ ση στην Κλίνίκη  καί 

Συμβουλέυτίκη  Ψυχολογί α». Στην Ημέρί δα, η 

οποί α πραγματοποίη θηκέ μέ έπίτυχί α στην 

Αθη να, στο Αρέταί έίο Νοσοκομέί ο, συμμέτέί χαν 

ως προσκέκλημέ νοί ομίλητέ ς δίακέκρίμέ νοί 

συνα δέλφοί των δυ ο Κλα δων, ένω  την οργα νωση 

της Ημέρί δας ανέ λαβαν οί συνα δέλφοί Κ. Ρο τσίκα, 

Α. Γίοβαζολία ς, Γ. Τσί τσας, καί Λ. Μπη τρου.  

Το έπο μένο, 7ο Πανέλλη νίο, Συνέ δρίο του Κλα δου 

μέ τί τλο «Συμβουλέυτίκη  Ψυχολογί α καί 

Κοίνωνίκα  Ευα λωτές Ομα δές: Κα νοντας το 

Αο ρατο Ορατο » θα πραγματοποίηθέί  στο 

Πανέπίστη μίο Θέσσαλί ας στο Βο λο, στίς 8-11 

Νοέμβρί ου 2018. Προ έδρος της Οργανωτίκη ς 

Επίτροπη ς έί ναί ο συνα δέλφος Γίω ργος 

Κλέφτα ρας, καθηγητη ς στο Τμη μα Είδίκη ς 

Αγωγη ς. Πέρίσσο τέρές πληροφορί ές έί ναί 

δίαθέ σίμές στην ίστοσέλί δα: https://

www.counsellingpsychology2018.gr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.counsellingpsychology2018.gr/
https://www.counsellingpsychology2018.gr/


Κ 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας 

«Σχολική Ψυχολογία, Εκπαίδευση και 

Κοινωνία: Συνεργασίες και Προκλήσεις», 19-

22 Οκτωβρί ου 2017, Πανέπίστη μίο Θέσσαλί ας, 

Βο λος 

 

 Το 2ο Πανέλλη νίο Συνέ δρίο Σχολίκη ς 

Ψυχολογί ας μέ τί τλο «Σχόλική Ψυχόλόγία, 

Εκπαίδέυση και Κόινωνία: Συνέργασίές και 

Πρόκλήσέις» συνδίοργανω θηκέ μέ έπίτυχί α απο  

τα Παίδαγωγίκα  Τμη ματα του Πανέπίστημί ου 

Θέσσαλί ας καί τον Κλα δο Σχολίκη ς Ψυχολογί ας 

της Ελληνίκη ς Ψυχολογίκη ς Εταίρέί ας στίς 19-22 

Οκτωβρί ου 2017 στο Πανέπίστη μίο Θέσσαλί ας 

στον Βο λο. Προ έδροί της Οργανωτίκη ς Επίτροπη ς 

του Συνέδρί ου η ταν η κ. Ε. Δέρμίτζα κη, 

Αναπληρω τρία Καθηγη τρία Εκπαίδέυτίκη ς 

Ψυχολογί ας του Πανέπίστημί ου Θέσσαλί ας καί η 

κ. Δ. Φίλίππα του, Επί κουρη Καθηγη τρία 

Εκπαίδέυτίκη ς Ψυχολογί ας: Μαθησίακω ν 

Δυσκολίω ν του Πανέπίστημί ου Θέσσαλί ας. 

 Στο Συνέ δρίο συμμέτέί χαν μέ λη ΔΕΠ απο  

πανέπίστη μία Ελλα δας καί Κυ πρου, έρέυνητέ ς 

απο  πανέπίστημίακα  τμη ματα Ελλα δας καί 

έξωτέρίκου , σχολίκοί  ψυχολο γοί, έκπαίδέυτίκοί  

καί στέλέ χη έκπαί δέυσης ο λων των βαθμί δων, 

παίδοψυχί ατροί, έίδίκοί  παίδαγωγοί , λογοπέδίκοί , 

α λλοί έίδίκοί  ψυχίκη ς υγέί ας απο  έθνίκου ς καί 

κοίνοτίκου ς φορέί ς έκπαί δέυσης καί ψυχίκη ς 

υγέί ας του παίδίου  καί του έφη βου, προπτυχίακοί  

καί μέταπτυχίακοί  φοίτητέ ς καί φοίτη τρίές. 

 Κέντρίκοί  στο χοί του Συνέδρί ου η ταν η 

ανα δέίξη της έ ρέυνας καί των καλω ν πρακτίκω ν 

που έπίτέλου νταί στο πέδί ο της Σχολίκη ς 

Ψυχολογί ας, η προαγωγη  του έπίστημονίκου  

δίαλο γου αλλα  καί η πέραίτέ ρω ένδυνα μωση των 

δίέπίστημονίκω ν συνέργασίω ν καί δέσμω ν 

μέταξυ  Σχολίκη ς Ψυχολογί ας, σχολίκη ς 

κοίνο τητας, φορέ ων έκπαί δέυσης καί ψυχίκη ς 

υγέί ας καί έυρυ τέρης κοίνωνί ας. Μέ σα απο  τίς 

συνέργασί ές αυτέ ς καί τον γο νίμο δίέπίστημονίκο  

δία λογο που αναπτυ χθηκέ μέταξυ  των συνέ δρων 

έπίχέίρη θηκέ να δίαμορφωθου ν απαντη σέίς στίς 

νέ ές προκλη σέίς που αναδυ ονταί υπο  τίς νέ ές 

κοίνωνίκέ ς καί οίκονομίκέ ς συνθη κές. 

 Οί κέντρίκέ ς θέματίκέ ς του Συνέδρί ου 

πέρίλα μβαναν τίς συ γχρονές προσέγγί σέίς της 

Σχολίκη ς Ψυχολογί ας μέ έ μφαση σέ θέ ματα που 

αφορου ν στην ψυχοδίαγνωστίκη  αξίολο γηση καί 

προ ληψη αλλα  καί σέ παρέμβα σέίς στο σχολίκο  

πλαί σίο, θέ ματα μα θησης καί ανα πτυξης, 

δυσκολί ές συμπέρίφορα ς καί μα θησης, στη ρίξη 

μαθητω ν μέ έίδίκέ ς έκπαίδέυτίκέ ς ανα γκές, 

δίαπολίτίσμίκέ ς προσέγγί σέίς, το ρο λο του 

σχολίκου  ψυχολο γου, τον πολυδία στατο ρο λο του 

έκπαίδέυτίκου , τη συνέργασί α σχολέί ου-

οίκογέ νέίας, κ.α . 

Το έπίστημονίκο  προ γραμμα του Συνέδρί ου 

πέρίλα μβανέ προσκέκλημέ νές ομίλί ές απο  

δίακέκρίμέ νους έπίστη μονές της Σχολίκη ς 

Ψυχολογί ας στον δίέθνη  καί έλληνίκο  χω ρο. Πίο 

συγκέκρίμέ να, πραγματοποίη θηκαν οί κα τωθί 

προσκέκλημέ νές ομίλί ές, μέ αλφαβητίκη  σέίρα , 

απο : την Dr Cathy Atkinson απο  το Πανέπίστη μίο 

του Manchester (τί τλος ομίλί ας: «Supporting 

young people’s motivation and behaviour in main-

stream schools»), την Ομο τίμη Καθηγη τρία 

Αναστασί α Κωσταρί δου-Ευκλέί δη απο  το 

Αρίστοτέ λέίο Πανέπίστη μίο Θέσσαλονί κης 

(τί τλος ομίλί ας:  «Η αυτο-ρυθμίζο μένη μα θηση 

καί η σημασί α της στην ανα πτυξη των ταλέ ντων 

των μαθητω ν»), την Ομο τίμη Καθηγη τρία 

Αγγέλίκη  Λέονταρη  απο  το Πανέπίστη μίο 

Θέσσαλί ας (τί τλος ομίλί ας:  «Η προοπτίκη  του 

μέ λλοντος ως κί νητρο συμπέρίφορα ς: Ο ρο λος 
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Κλάδος σχολικής ψυχολογίας 

Συντονιστές: Ειρήνη Δερμιτζάκη και Διαμάντω Φιλιππάτου 



των ‘δυνητίκω ν έαυτω ν‘»), την Ομο τίμη 

Καθηγη τρία Ευθυμί α Συγκολλί του απο  το 

Αρίστοτέ λέίο Πανέπίστη μίο Θέσσαλονί κης 

(τί τλος ομίλί ας:  «Σχολίκη  Ψυχολογί α: Δίαδρομη  

καί προοπτίκέ ς της») καί τον Καθηγητη  Kevin 

Woods απο  το Πανέπίστη μίο του Manchester 

(τί τλος ομίλί ας: «Student assessment needs: A 

revolutionary idea?»).    

 Στο έπίστημονίκο  προ γραμμα του 

Συνέδρί ου πέρίλαμβα νονταν έπί σης 28 θέματίκέ ς 

συνέδρί ές προφορίκω ν ανακοίνω σέων, 6 

θέματίκέ ς συνέδρί ές αναρτημέ νων 

ανακοίνω σέων, 12 προσκέκλημέ να συμπο σία, 11 

συμπο σία καί 1 έργαστη ρία. Τα προσκέκλημέ να 

συμπο σία αναφέρονταν σε θέματα μάθησης, 

ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης και 

συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων τυπικής 

ανάπτυξης  καθώς και θέματα ψυχοκοινωνικής 

προσαρμογής και ένταξης στο σχολικό πλαίσιο 

μαθητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Τα 

εργαστήρια αφορούσαν σε θέματα αξιολόγησης και 

μάθησης συγκεκριμένων γλωσσικών δεξιοτήτων, 

θέματα διεπιστημονικής αξιολόγησης και 

διαφορικής διάγνωσης καθώς και θέματα 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, διαχείρισης της 

σχολίκη ς τα ξης καί έφαρμογη ς 

ψυχοέκπαίδέυτίκω ν παρέμβα σέων στη σχολίκη  

κοίνο τητα. 

Τέ λος, στο κοίνωνίκο  προ γραμμα του 

Συνέδρί ου συνέ βαλαν μέ τον δίκο  τους μοναδίκο  

τρο πο σχολέί α της Μαγνησί ας. Συγκέκρίμέ να, 

κατα  την Τέλέτη  Έναρξης έ λαβέ χω ρα μουσίκη  

έκδη λωση μέ το Μουσίκο  Σχολέί ο Βο λου ένω  

κατα  την Τέλέτη  Λη ξης παρουσία στηκέ  θέατρίκο  

δρω μένο απο  μαθητέ ς καί μαθη τρίές του 

Δημοτίκου  Σχολέί ου Αχίλλέί ου. Κατα  τη δία ρκέία 

του Συνέδρί ου υπη ρξέ αλληλέπίδραστίκη  έ κθέση 

των μαθητω ν καί μαθητρίω ν του 2ου Δημοτίκου  

Σχολέί ου Βο λου μέ θέ μα «Το σχολέί ο που 

ονέίρέυ ομαί», η οποί α αναδέί κνυέ τίς σκέ ψέίς καί 

τίς «φωνέ ς» τους γία το σχολέί ο των ονέί ρων 

τους.  
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Κλάδος σχολικής ψυχολογίας 

Συντονίστριες: Ειρήνη Δερμιτζάκη και Διαμάντω Φιλιππάτου 

Κλάδος ψυχολογίας των ΜΜΕ και τεχνολογίας 

Συντονιστές: Αντώνης Γαρδικιώτης και Αγγελική Γαζή 

Πραγματοποίη θηκέ μέ έπίτυχί α το 1st Interna-

tional Symposium on Intergroup Communication 

στη Θέσσαλονί κη (21-23 Ιουνί ου 2017) το οποί ο 

δίοργανω θηκέ απο  τον Αντω νη Γαρδίκίω τη (ΑΠΘ) 

καί τον Howie Giles (UC Santa Barbara). Στο 

συμπο σίο συμμέτέί χαν 14 συ νέδροί απο  11 χω ρές 

μέ 31 προφορίκέ ς ανακοίνω σέίς, 4 συμπο σία, καί 

8 αναρτημέ νές έργασί ές. Προσκέκλημέ νοί 

ομίλητέ ς η ταν οί Michael A. Hogg, (Claremont 

Graduate University), Joseph B. Walther, (Nanyang 

Technological University, Singapore) καί Anne 

Maass, (University of Padova). (το προ γραμμα καί 

οί πέρίλη ψέίς του συμποσί ου βρί σκονταί στο 

www.icsymposium2017.gr.)  

http://www.icsymposium2017.gr/


Προφανώς θεωρούμε την επιστημονική αξιοπιστία 

και ορθολογικότητα ανώτερη αυτής του κοινού νου. 

Με τον ίδιο όμως τρόπο που ο πολιτικός λόγος στις 

δυτικές δημοκρατίες δεν κρίνεται παρά ως προς τη 

δημοφιλία του, μήπως τα κριτήρια 

επιστημονικότητας υπόκεινται πλέον σε αντίστοιχου 

είδους στρεβλώσεις; Έχοντας, στα τελευταία 

τουλάχιστον δημοσιευμένα κείμενά του, ορίσει 

προγραμματικά την κοινωνική ψυχολογία ως την 

ευρύτερη μελέτη της κοινωνικής γνώσης, και 

θέτοντας στο τραπέζι τα πολύπλοκα θέματα της 

κοινωνικής και της επιστημονικής εγκυρότητας και 

εμπιστοσύνης, καθώς και των μεταξύ τους σχέσεων, 

ο Serge Moscovici (2013/2017), πραγματοποιεί en 

passant κάποιες νύξεις οι οποίες -δίκην 

επιστημολογικών και ηθικών αφορισμών- θα άξιζε 

τον κόπο να αναφερθούν στο πλαίσιο της επίκαιρης 

συζήτησης αναφορικά με το μέλλον της 

ακαδημαϊκότητας. 

Η κοινωνική γνώση έχει λοιπόν δύο πηγές, 

αμφότερες εμπλέκουσες την εμπιστοσύνη: τον κοινό 

νου και την επιστημονική γνώση. Η πρώτη 

περιλαμβάνει δοξασίες και πεποιθήσεις (αυτονόητες 

για κάποιους και ξένες για άλλους), δηλαδή το τι 

ξέρουμε ο ένας για τον άλλον και για τον κόσμο που 

μας περιβάλλει, το πώς πρέπει να 

συμπεριφερόμαστε μεταξύ μας και να δρούμε εντός 

του. Αναμφίβολα έχει μια ορθολογικότητα, εφόσον 

όλοι λίγο-πολύ τα βγάζουμε πέρα κοινωνικά και 

πρακτικά, αλλά αυτή η ορθολογικότητα είναι τρόπον 

τινά «κατώτερη» από την επιστημονική, τείνοντας να 

αποδοθεί περισσότερο στον παραδοσιακό, 

κοινοτικό, δεισιδαίμονα, οιονεί ανορθολογικό και 

«άγριο» άνθρωπο - ή βέβαια στον άνθρωπο των 

μαζών, που έχει αφήσει τα (πολιτικά, αν μη τι άλλο) 

πάθη του ελεύθερα. Σε αντίθεση, η ορθολογικότητα 

της επιστήμης, στην οποία τόσο συχνά 

προσφεύγουμε για να υποστηρίξουμε μιαν 

(οποιαδήποτε!) άποψη, τείνει να χαρακτηρίζει τον 

πολιτισμένο άνθρωπο, που, ως άτομο, διαλέγει μόνο 

το καλύτερο από την κοινωνία και το έθνος του (π.χ. 

το σεβασμό στους νόμους) και καταφέρνει (σε μια 

συνηθισμένη στο δυτικό άνθρωπο άσκηση 

διαχείρισης των αντιφάσεων) να σκέφτεται 

ανεπηρέαστα, άρα και «καλά». 

Ο Moscovici εκφράζει την απορία ως προς ότι 

περιμέναμε, σύμφωνα με το διαφωτιστικό 

πρόταγμα, κάθε δοξασία να αντικατασταθεί από 

εδραία πεποίθηση ή δέσμη υποθέσεων βασισμένων 

στην επιστήμη και δικαιολογημένα σαρκάζει 

κάνοντας λόγο για το «σκάνδαλο της κοινωνικής 

σκέψης», δηλαδή τον πολλαπλασιασμό των 

ανορθολογικών πεποιθήσεων και των σχετικών 

φημών σε μια τεχνολογική και «επιστημονική» 

εποχή. Υποπτεύεται την ύπαρξη κάποιου είδους 

κοινωνικού εξελικτισμού στην ιδέα της «προόδου»: 

κάθε παραδοσιακή ή «προηγούμενη» μορφή ζωής 

και σκέψης οφείλει μοιραία να αντικατασταθεί από 

την επόμενη, κατ’ ανάγκην καλύτερη, «ωριμότερη» – 

όπως το παιδί που πρέπει να ενηλικιωθεί και τα 

κράτη που πρέπει να εκδημοκρατιστούν.  
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Νικόλαος Χρηστάκης 

Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 



Όμως οι «παραδοσιακές» κοινωνίες, κοινωνίες 

ευρείας συναίνεσης (που κάπως βιαστικά και 

πολιτισμοκεντρικά θεωρούμε «κλειστές») έχουν 

γνώση, τεχνική και πολιτισμό, όπως άλλωστε και οι 

δικές μας, όπως όλοι εμείς στην καθημερινότητά 

μας. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να συγκριθούν 

(για να αποδειχτούν «κατώτερα») με την 

εξιδανικευμένη επιστημονική μεθοδολογία και 

γνώση των εγχειριδίων (όσο κι αν κάτι τέτοιο 

αποτελεί ωραίο «εκπολιτιστικό» άλλοθι…). Από την 

άλλη μεριά, και κυρίως, καθώς το ξεχνάμε ακόμα 

περισσότερο, κάθε επιστημονική πειθαρχία και κάθε 

τομέας γνώσης δεν εξελίσσεται γραμμικά, διότι 

εξαρτάται από την κοινωνική (ιστορική, οικονομική, 

ιδεολογική, πολιτική με την ευρεία έννοια…) 

δυναμική. Η επιστήμη είναι μία ακαδημαϊκή (δηλαδή 

αμιγώς κοινωνική) πρακτική και οι επαγγελματίες 

επιστήμονες συνδυάζουν τον κοινό νου με τις 

ακαδημαϊκές/επιστημονικές αρχές και πρακτικές, 

πολλώ δε μάλλον που όταν πρόκειται για 

κοινωνικούς επιστήμονες, υπάρχει η παράδοση να 

υποχρεούνται να εξετάζουν δημιουργικά (δηλαδή 

κριτικά) αυτό το συνδυασμό και να εξελίσσουν το 

εαυτό τους και τη δουλειά τους στο πλαίσιό του. 

Σ’ αυτή την προαναφερθείσα «ένταση» μεταξύ 

ατομικού και κοινωνικού, οι δυτικές δημοκρατίες, 

που παινεύονται ότι έχουν βρει την ιδεώδη 

ισορροπία μεταξύ κοινωνικού συμβολαίου και 

κοινωνικής ιδιαιτερότητας (ενδ. Herzfeld, 

1987/1998), βασίζουν τη λειτουργία του πολιτικού 

συστήματος στη δύναμη του πολιτικού λόγου, 

δηλαδή στην απρόσκοπτη κυκλοφορία ιδεών και 

πληροφοριών ως προς τα κοινά, καθώς και στην 

πειθώ ως προς την ικανότητα των πολιτικών 

σχηματισμών και, εν τέλει, την επιλογή 

κυβερνώντων. Σ’ αυτό το πλαίσιο ο πολιτικός λόγος 

δεν δικαιώνεται πλέον παρά μόνο σε σχέση με την 

ικανότητά του να πείσει, σε ένα κλίμα σύγχυσης 

μεταξύ αλήθειας και αποτελεσματικότητας, κλίμα 

διόλου ευχάριστο ούτε και θετικό, αν σκεφτεί κανείς 

την ευρωπαϊκή και ευρύτερη οικονομική 

πραγματικότητα και κοινωνική κατάσταση, και την 

εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών για τους 

θεσμούς τους. 

Όμως αυτή η ασθένεια «των καιρών» χτυπά πλέον 

και τον επιστημονικό λόγο. Σήμερα, με την 

ενδυνάμωση (και την αποδοχή τους από την 

ακαδημαϊκή κοινότητα ως αυτονόητων και 

συναινετικών) κριτηρίων επιστημονικότητας όπως οι 

κατατάξεις των ιδρυμάτων και το citation index, 

διαβλέπουμε δύο τουλάχιστον σοβαρούς κινδύνους: 

1) την υποβάθμιση της ποιότητας και της ίδιας της 

αξίας της επιστημονικής γνώσης (εάν η θεωρητική 

και η εμπειρική έρευνα βασίζονται στην ανάγνωση 

επιστημονικών αναφορών δημοφιλών μεν, αλλά των 

οποίων η ευρεία αναγνώριση έχει σαθρές βάσεις, - 

Ramsden, 2009) καθώς και τη βαθμιαία αποδοχή της 

ιδέας ότι η μόνη γνώση που αξίζει να αναπαραχθεί 

είναι η «δημοφιλής». Ως προς, και όπως έχει 

υπογραμμιστεί (ενδ. Cawkell, 1977), το citation index 

θα είχε νόημα εάν κάθε ερευνητής (α) ανέφερε μόνο 

το ακριβώς προηγούμενο σχετικό άρθρο, (β) είχε 

πρόσβαση σε κάθε άρθρο και περιοδικό στον κόσμο 

και (γ) ήταν τελείως ελεύθερος από οικονομικούς 

καταναγκασμούς – καμία σκέψη όμως, ερευνητική ή 

άλλη, δεν ασκείται, ούτε και υπάρχει, εκτός 

κοινωνικού πλαισίου. 

2) τη διολίσθηση του ευρέως κοινού σε μία ολοένα 

και λιγότερο απαιτητική πρόσληψη της επιστήμης, 

κάτι που μπορούμε να αναρωτηθούμε αν δεν έχει 

ήδη αρχίσει να συμβαίνει στην (ψηφιακή ή μη) 

«κοινωνία της πληροφορίας» (ενδ. Bronner, 

2013). 
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Θυμί ζουμέ έδω  την απο λυτη αναγκαίο τητα (α) 

κατανο ησης της δίαφορα ς μέταξυ  των «έρέυνω ν» 

στις οποίες αναφέρονται καθημερινά τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης και της ορθής επιστημονικής 

έρευνας, (β) κριτικής αξιοποίησης της επιστημονικής 

γνώσης εκ μέρους ερευνητών, φοιτητών και κοινού, 

θέματα που υπογραμμίζονται από τις πρώτες κιόλας 

σελίδες κλασικών μεθοδολογικών εγχειριδίων όπως 

π.χ. αυτό του Christensen (2001/2007). 

Μήπως πλέον δρούμε μεταξύ μας όπως με τους fa-

cebook-ικούς μας φίλους (ας επιτραπεί αυτός ο 

νεολογισμός), με τους οποίους ανταλλάσσουμε 

σύντομα και εντυπωσιακά μηνύματα - δηλαδή σε 

ό,τι μας αφορά ερευνητικές δημοσιεύσεις με 

έρευνες  περιορισμένων υποθέσεων όπου 

επιτυγχάνεται το «μοιραίο .05» ή τύπου «instant sci-

ence» (οι εκφράσεις ανήκουν στον Serge Moscovici), 

με κύριο κριτήριο τη δημοφιλία, την υπερπαραγωγή 

(και την ταχύτατη γήρανση), και την εν γένει 

«ερευνητική ανταγωνιστικότητα», στο πρότυπο του 

νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού (Roberts & Peters, 

2008); Δεν κινδυνεύουμε με τον τρόπο αυτό να 

γίνουμε τόσο αναλώσιμοι όσο οι δημοσιογράφοι 

που επιλέγουν (;) τις εντυπωσιακότερες 

επιστημονικές ειδήσεις για να τραβήξουν την 

προσοχή ενός κορεσμένου κοινού, όσο ίσως και οι 

κυβερνήτες (ανεξαρτήτως χώρας και χώρου), που 

αντίστοιχα  επικαλούνται «αντικειμενικότητα» και 

«ρεαλισμό» δήθεν ανεπηρέαστα από την οικονομική 

εξουσία; 

Δύο τελευταίες παρατηρήσεις 

- Αναφορικά με την προαναφερθείσα σχέση μεταξύ 

νεοφιλελεύθερης κοινωνικο-οικονομικής οργάνωσης 

και ακαδημαϊκής ζωής, έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι 

ναι μεν στο πλαίσιο της θεωρίας των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων επιστήμη και κοινός νους 

αλληλοεπηρεάζονται συνεχώς, αλλά, όπως ξεκάθαρα 

το θέτει ο Moscovici, η επιστήμη είναι αυτή που 

αλλάζει περισσότερο, αυτή που πραγματοποιείται 

ευκολότερα, δανειζόμενη από τον κοινό νου έννοιες, 

εικόνες, αναλογίες για να σκεφτεί, να επικοινωνήσει, 

να προσαρμοστεί, να εξελιχθεί. Όχι μόνο λοιπόν η 

επιστήμη παράγει μια «δημώδη μετα-επιστήμη» με 

τους δικούς της θεσμούς και λειτουργούς, αλλά 

συμπεραίνουμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να 

«αλλοτριώνεται» υπέρ του δέοντος και εις βάρος της 

διαφωτιστικής και κριτικής της αποστολής. 

- Για το σκοπό αυτό, ο (κοινωνικός ή μη) 

επιστήμονας οφείλει να μη χάνει από το νου ότι 

οφείλει ένα είδος επιστημολογικής «στράτευσης», 

άλλως ειπείν επιστροφής στην ίδια την κοινωνία, με 

έμφαση στις φυσικές αισθήσεις, σκέψεις και 

συμπεριφορές των προσώπων, εν ολίγοις στα 

βιωμένα νοήματα, με έμφαση επίσης στην 

κατασκευή, κυκλοφορία και επεξεργασία κάθε 

στοιχείου, αντικειμένου ή «προϊόντος» του 

πολιτισμού, στην άρνηση κατά το δυνατόν της in-

stant science, καθώς και στην εν γένει θεωρητική και 

μεθοδολογική ανοιχτότητα και δημιουργικότητα. 
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