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Αγαπητέ ς (-οί ) συνα δέλφοί, 

 

Το τέυ χος του Ιουλί ου που δίαβα ζέτέ, πέρίέ χέί τα νέ α των Κλα δων της 

Εταίρέί ας, αλλα , θα έ λέγα, αποτέλέί  έ να έλα χίστο αφίέ ρωμα σέ δυ ο 

σημαντίκέ ς μορφέ ς της έλληνίκη ς Ψυχολογί ας που μας α φησαν στους 

πρω τους μη νές του 2018: του Λα μπρου Χουσία δα καί του Δημη τρη Γέω ργα. 

Γία δίαφορέτίκου ς λο γους, οί οποί οί έί ναί μέν γνωστοί  στους παλαίο τέρους, 

αλλα  πέρίγρα φονταί πολυ  έυ στοχα στα αντί στοίχα κέί μένα καί γία τους 

νέω τέρους, οί δυ ο αυτέ ς μορφέ ς σημα δέψαν την Ψυχολογί α, θέ τοντας 

θέμέ λία σέ α γνωστο έ δαφος, ο πως ο Λ. Χουσία δας, η  κτί ζοντας σέ αυτα  καί, 

ταυτο χρονα, κα νοντας γνωστη  την Ψυχολογί α της χω ρας μας δίέθνω ς, 

ο πως ο Δ. Γέω ργας. Δέ θα έπαναλα βω ο σα γρα φονταί, σας αφη νω να τα 

δίαβα σέτέ, ο χί ο μως χωρί ς να έυχαρίστη σω τίς/τους συναδέ λφους που τα 

έπίμέλη θηκαν. Η αγα πη τους γία τους έκλίπο ντές έί ναί έ κδηλη. Ωστο σο, η 

ζωη  προχωρα έί καί, μαζί  της, η ΕΛΨΕ.  Συ ντομα θα έ χουμέ τη χαρα  να σας 

ανακοίνω σουμέ αλλαγέ ς που αφορου ν σέ βασίκα  σημέί α της λέίτουργί ας 

της Εταίρέί ας, μίας καί, αυτο  το Δίοίκητίκο  Συμβου λίο, πίστο  στην 

παρα δοση των προηγουμέ νων, προσπαθέί  να έκσυγχρονί σέί ακο μη 

πέρίσσο τέρο την Εταίρέί α. Μέ χρί το τέ, τίς θέρμο τέρές έυχέ ς μου γία έ να 

καλο  καλοκαί ρί!  

 

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 
ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
Αναπτυξιακή ψυχολογία                        
Γνωστική ψυχολογία                              
Εργασιακή και οργανωσιακή 
ψυχολογία 
Κλινική ψυχολογία και  
 ψυχολογία  της υγείας                    
Νευροψυχολογία 
Συμβουλευτική ψυχολογία                                                                                                      
-Για τον εκλιπόντα καθ. Δ. Γεώργα 
-Για τον εκλιπόντα καθηγητή Λ. 
Χουσιάδα 
 

1 
2 
3 
3 
4 

 
5 

 

6 
7 
8 
9 

 

10 



Αγαπητέ ς καί αγαπητοί  συνα δέλφοί,  

 

Έχουν πέρα σέί πέρί που 40 ημέ ρές απο  το τέ που οί 

ψηφίακέ ς ζωέ ς μας α λλαξαν ρίζίκα  λο γω της 

έφαρμογη ς του GDPR. Όσοί θέ λέτέ πέρίσσο τέρές 

πληροφορί ές γία το θέ μα, αρκέί  μία έπί σκέψη στο 

αντί στοίχο λη μμα της Wikipedia. Μέ δυο λο γία, ο 

κανονίσμο ς αυτο ς προβλέ πέί πως ως χρη στές του 

δίαδίκτυ ου έ χουμέ τη δυνατο τητα να προσέ χουμέ 

καί να δίατηρου μέ κρυφα  δία φορα προσωπίκα  

δέδομέ να απο  δίαδίκτυακου ς το πους που δίατηρου ν 

αρχέί α μέ πληροφορί ές σχέτίκα  μέ μας. Οί 

πληροφορί ές αυτέ ς συλλέ γονταί πολλέ ς φορέ ς 

α θέλα  μας, χωρί ς να το ξέ ρουμέ. Μέ τίς πληροφορί ές 

αυτέ ς, κα ποίοί μπορου ν να δίαμορφω σουν έ να 

προφί λ γία τον κα θέ χρη στη. Πο σο κοντα  η  μακρία  

έί ναί το πραγματίκο  απο  αυτο  το δίαμορφωμέ νο 

προφί λ έξαρτα ταί (μέταξυ  α λλων) καί απο  την 

γένίκο τέρη δίαδίκτυακη  μας συμπέρίφορα . 

Πο σο έ τοίμοί έί μαστέ γία να δέχθου μέ το γέγονο ς 

πως κα ποίοί ξέ ρουν πολλα  γία έμα ς; Συνη θέίές, 

προτίμη σέίς, έπίλογέ ς που κα νουμέ, φωτογραφί ές 

που μοίραζο μαστέ, μηνυ ματα που στέ λνουμέ, σχο λία 

που αφη νουμέ σέ κοίνωνίκα  μέ σα δίκτυ ωσης ο λα 

αποκαλυ πτουν καί κα τί γία μας. Πρίν λί γές ημέ ρές, 

δίαβα σαμέ πως έ να απο  τα πλέ ον έυρέ ως 

δίαδέδομέ να συστη ματα email (αναφέρο μαστέ στο 

gmail καί την Google αλλα  καί έφαρμογέ ς τρί των) 

μπορου ν να δίαβα ζουν τα μηνυ ματα που στέ λνουμέ 

μέταξυ  μας καί θέωρου μέ έμπίστέυτίκα . Φυσίκα , 

ο λές αυτέ ς οί πληροφορί ές δέν σβη νονταί ποτέ . Τα 

προφί λ μας γί νονταί κα θέ φορα  καλυ τέρα καί 

ακρίβέ στέρα έμπλουτίσμέ να μέ νέο τέρές 

πληροφορί ές. 

 

 

 

 

 

Στην έπίθυμί α μας γία να μα θουμέ πέρίσσο τέρα, να 

δου μέ καί να γνωρί σουμέ α λλα πρα γματα (έ στω καί 

μέ σα απο  το δίαδί κτυο), καταλη ξαμέ να δί νουμέ κί 

έμέί ς πολλα  προσωπίκα , ίδίωτίκα  στοίχέί α καί 

πληροφορί ές. Ένας τί μίος συμβίβασμο ς; Θα δου μέ 

στο έγγυ ς μέ λλον.  

Μέ την έυκαίρί α αυτη , σας καλου μέ να ρυθμί σέτέ καί 

έσέί ς τα δίκα  σας στοίχέί α που δίαχέίρί ζέταί η ΕΛΨΕ.  

Καλο  καλοκαί ρί. 

 

Οί συντα κτές του δέλτί ου, 

Ιωα ννης Δημα κος 
Αλέ ξίος Αρβανί της 

 
 

Σημείωμα υπευθύνων σύνταξης 

2 

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation


 

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής 
Ψυχολογίας  με Διεθνή Συμμετοχή   

Ολοκληρω θηκέ μέ έπίτυχί α το  6ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας με Διεθνή 

Συμμετοχή.  Ήταν ένα συνέδρίο που όλα τα έίχέ 

πολλά: Υποβλήθηκαν καί παρουσίάστηκαν 

πολλές εργασίες (πάνω από 275), απο  πολλού ς 

ομιλητές, Έλληνές καί ξένους. Η πρωτοβουλία 

της Οργανωτίκη ς Επίτροπη ς να ανοί ξέί την 

προ σκληση γία συμμέτοχη  στη δίέθνη  κοίνο τητα 

στέ φθηκέ μέ έπίτυχί α, καθω ς στο συνέ δρίο 

παρουσία στηκαν πολλε ς εργασι ες στα αγγλικα  

(πέρί που 60) απο  ομίλητέ ς που προέ ρχονταν απο  

17 χώρες! Η πρό(σ)κληση σέ Δίέθνή Συμμέτοχή 

στο συνέ δρίο  μας στο χο έί χέ να προβληθέί  η 

έξωστρέ φέία που πρέ πέί να χαρακτηρί ζέί την 

έπίστη μη, την έ ρέυνα καί το πανέπίστη μίο. Μέ 

ίδίαί τέρη χαρα  δίαπίστω σαμέ ο τί τίς έργασί ές του 

συνέδρί ου παρακολου θησαν πολλοι  σύ νεδροι 

(πάνω από 1.000), οί οποίοί γέμίσαν τίς 

αί θουσές σέ ο λές τίς μέ ρές καί ω ρές δίέξαγωγη ς του 

συνέδρί ου. Απο  τίς 10 ως τίς 13 Μαί ου 2018, 

παρακολουθη σαμέ πολλα  θε ματα αναπτυξίακη ς 

ψυχολογί ας, αναπτυξίακη ς ψυχοπαθολογί ας καί 

πολλές εφαρμογές τους στην γένίκή 

έκπαί δέυση καί την έίδίκη  αγωγη .   

Εί χαμέ την έυχαρί στηση να παρακολουθη σουμέ τίς 

ομίλί ές έ ξί δίέθνω ς αναγνωρίσμέ νων 

προσκέκλημέ νων ομίλητω ν: Michael L. Wehmeyer 

(The University of Kansas), Konstantinos V. Petrides 

(University College London), Elena Grigorenko 

(Yale Medical School), Ζαΐρα Παπαληγούρα 

(Α.Π.Θ.), Δημη τρης Πνευματικο ς (Πανέπίστη μίο 

Δυτίκη ς Μακέδονί ας) καί Ελευθερι α Γωνι δα 

(Α.Π.Θ.). Τέ λος, σέ μία έίδίκη  έκδη λωση, τίμη θηκέ ο 

Καθηγητη ς Ανδρε ας Δημητρι ου γία την πλου σία 

προσφορα  του στην έπίστη μη καί την έλληνίκη  καί 

δίέθνη  ακαδημαί κη  κοίνο τητα.   

Ευχαρίστου μέ ο λους τους συνέ δρους απο  την 

Ελλα δα καί το έξωτέρίκο  γία τη συμμέτοχη  τους σέ 

αυτο  το ταξί δί που κα ναμέ μαζί  στην έπίστημονίκη  

έ ρέυνα, τη δία βί ου ανα πτυξη καί μα θηση αλλα  καί 

την κοίνωνίκη  δίκτυ ωση. Σκοπο ς αυτου  του 3 

Κλάδος αναπτυξιακής ψυχολογίας 

Συντονίστριες: Ασημίνα Ράλλη και Κλεοπάτρα Διακογιώργη 



5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακής Επιστήμης 

Η συντονί στρία του κλα δου Γνωστίκη ς Ψυχολογί ας 

Ειρήνη Σκοπελίτη, καθώς καί τα μέλη του 

κλα δου  Πέτρος Ρούσσος καί Σμαράγδα Καζή, 

συμμέτέί χαν στην οργα νωση του 5ου Πανέλλη νίου 

Συνέδρί ου Γνωσίακη ς Επίστη μης που έ λαβέ χω ρα 

στην Πα ρο στίς 17-20 Μαί ου 2018. Το συνέ δρίο 

δίοργανω θηκέ απο  την Ελληνίκη  Εταίρέί α 

Γνωσίακη ς Επίστη μης καί το Μέταπτυχίακο  

Προ γραμμα Γνωσίακη ς Επίστη μης του Εθνίκου  καί 

Καποδίστρίακου  Πανέπίστημί ου Αθηνω ν. Στα 

πλαί σία του ί δίου συνέδρί ου η Ελε νη Ζιω ρη, μέ λος 

του κλα δου Γνωστίκη ς Ψυχολογί ας έ δωσέ κέντρίκη  

ομίλί α μέ τί τλο "Implicit Learning: its nature, prop-

erties and measurement". Στην ίστοσέλί δα της 

Ελληνίκη ς Εταίρέί ας Γνωσίακη ς Επίστη μης 

φίλοξένέί ταί το προ γραμμα του συνέδρί ου καί το 

Βίβλί ο Πρακτίκω ν: 

http://helleniccognitivesciencesociety.gr  

Ημερίδα Εργαστηρίου «ΨΥΧΗ»  

Ένα νέ ο έργαστη ρίο, το έργαστη ρίο «ΨΥΧΗ» που 

στοχέυ έί στη μέλέ τη της ανα πτυξης καί της 

έκπαί δέυσης στην παίδίκη  ηλίκί α, «α νοίξέ» τίς 

πο ρτές του στο Τμη μα Επίστημω ν Προσχολίκη ς 

Αγωγη ς καί Εκπαί δέυσης της Παίδαγωγίκη ς Σχολη ς 

του Α.Π.Θ. 

Μέ αφορμη  τα έγκαί νία του Εργαστηρί ου 

Ψυχολογί ας καί Εκπαί δέυσης του Παίδίου  «ΨΥΧΗ» 

απο  τη Δίέυθυ ντρία του Εργαστηρί ου, Καθηγη τρία 

της Γνωστίκη ς Ψυχολογί ας Ζωη  Μπαμπλε κου, 

δίοργανω θηκέ στίς 10 Μαί ου του 2018 ημέρί δα μέ 

τον τί τλο "Πέδί α της ανα πτυξης στην παίδίκη  ηλίκί α: 

Επίτέλίκέ ς λέίτουργί ές & κοίνωνίκη  συναίσθηματίκη  

μα θηση", μέ την υποστη ρίξη της Επίτροπη ς Ερέυνω ν 

του Α.Π.Θ. Προσκέκλημέ νοί ομίλητέ ς η ταν ο Achilles 

Bardos (Professor of School Psychology, Depart-

ment of School Psychology, University of Nothern 

Collorado), ο οποί ος πραγματοποί ησέ ομίλί α μέ θέ μα 

“Social emotional learning: Best life skills for success 

in life begin in kindergarten» καί η Emma Blakey 

(Lecturer in Developmental Psychology, Department 

of Psychology, University of Sheffield), η οποί α 

πραγματοποί ησέ ομίλί α μέ θέ μα “The emergence 

and malleability of executive functions in childhood”.  
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Κλάδος γνωστικής ψυχολογίας 

Συντονίστριες: Ελισάβετ Χρυσοχόου και Ειρήνη Σκοπελίτη 

Κλάδος αναπτυξιακής ψυχολογίας 

Συντονίστριες: Ασημίνα Ράλλη και Κλεοπάτρα Διακογιώργη 

ταξίδίου  η ταν να αναδέί ξέί τον Άνθρωπο που 

ο λοί μας απο  δία φορές θέ σέίς υπηρέτου μέ, τον 

μικρό, το μεγάλο, τον μέγα!  

Εκ μέ ρους της Οργανωτίκη ς Επίτροπη ς, 

Καθηγη τρία Μαρί α Πλατσί δου 

Προ έδρος του Συνέδρί ου   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α. Νέα σχετικά με τον Κλάδο Εργασιακής και 

Οργανωσιακής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ: 

 

Η  Επιστημονικη  Ημερι δα  του κλα δου θα 

πραγματοποίηθέί  φέ τος στο Πανέπίστη μίο 

Πέίραίω ς, την Παρασκέυη  2 Νοέμβρί ου 2018. Η 

Ημέρί δα  θα δίοργανωθέί    σέ συνέργασί α μέ το 

Τμη μα Οργα νωσης καί Δίοί κησης Επίχέίρη σέων, 

της Σχολη ς Οίκονομίκω ν, Επίχέίρηματίκω ν καί 

Δίέθνω ν Σπουδω ν, του Πανέπίστημί ου Πέίραίω ς. 

Την οργα νωση της Ημέρί δας έ χουν αναλα βέί τα 

μέ λη του κλα δου, κκ. Νταλι ανης, Ξενικου , 

Παπαχριστόπουλος και Λεμονάκη. 

Ο συν-συντονίστη ς του κλα δου Κωνσταντι νος 

Παπαχριστόπουλος συμμέτέίχέ στο Constitu-

ent Council Μeeting του European Association of 

Work & Organizational Psychology (EAWOP) που 

έ λαβέ χω ρα στο Τορί νο στίς 4 Μαί ου 2018. Στη 

συνα ντηση συζητη θηκαν γένίκα  θέ ματα  του 

ΕAWOP (π.χ., δίοργανω σέίς, πέρίοδίκα , ομα δές 

έργασί ας), αλλα  καί έίδίκο τέρα ζητη ματα σχέτίκα  

μέ το έπο μένο συνέ δρίο του EAWOP (Τορί νο, 8-11 

Μαί ου 2019).   

Ο Αναπληρωτη ς Καθηγητη ς στο ΟΠΑ Ιωα ννης 

Νικολάου ως Δίέυθυντής του Μέταπτυχίακού 

Προγρα μματος Σπουδω ν στην Δίοί κηση 

Ανθρω πίνου Δυναμίκου  του Οίκονομίκου  

Πανέπίστημί ου Αθηνω ν δίοργανω νέί το «9ο 

συνέ δρίο ΔΑΔ-Μέ το Βλέ μμα στο Μέ λλον». 

Μέταξυ  των ομίλητω ν έί ναί ο Prof. John Antona-

kis & η Prof. Evangelia Demerouti. Πέρίσσο τέρές 

πληροφορί ές στην παρακα τω ίστοσέλί δα: 

 https://hrm2018.wordpress.com   

 

Β. Διακρίσεις Μελών 

Ο Αναπληρωτη ς Καθηγητη ς στο ΟΠΑ Ιωα ννης 

Νικολάου προσκλήθηκέ καί έδωσέ ομίλία ως 

έ νας απο  τους Keynote Speakers στο Advanced 

International Seminar μέ θέ μα «The future of 

work and organizational psychology: emerging 

issues and trends? που δίοργα νωσέ το Τμη μα 

Ψυχολογί ας του Universidad Complutense στη 

Μαδρί τη στίς 23-24 Απρίλί ου 2018. 

H συντονί στρία του κλα δου Δε σποινα 

Ξανθοπούλου έλαβέ το «Best Reviewer Award» 

απο  το Journal of Personnel Psychology γία το 

έ τος 2017.  
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Κλάδος εργασιακής και οργανωσιακής ψυχολογίας 

Συντονιστές: Δέσποινα Ξανθοπούλου και Κώστας Παπαχριστόπουλος 



Δραστηριότητες / Διακρίσεις μελών 

Ο κ. Φω της Αναγνωστο πουλος έί ναί απο  το 2018 

μέ λος στο Editorial Board του πέρίοδίκου  Journal of 

Clinical Psychology in Medical Settings (the offi-

cial journal of the Association of  Psychologists in Ac-

ademic Health Centers in the U.S., published  by 

Springer) 

Η κ. Αναστασι α Καλαντζη -Αζίζι ορίστηκέ 

Δίέυθυ ντρία Συ νταξης καί Έκδοσης 

του «Ελληνίκου  Πέρίοδίκου  Γνωσίακη ς καί 

Συμπέρίφορίστίκη ς Θέραπέί ας» του 

Ινστίτου του Έρέυνας καί Θέραπέί ας της 

Συμπέρίφορα ς καί της Ελληνίκη ς Εταίρέί ας Έρέυνας 

της Συμπέρίφορα ς 

Ο κ. Ευα γγελος Καραδη μας έί ναί μέ λος της Executive 

Committee της European Health Psychology Society 

(EHPS) – National Delegates Officer (2016- ) 

Ο κ. Ευα γγελος Καραδη μας ανέ λαβέ απο  το 2018 ως 

αναπληρωτη ς δίέυθυντη ς συ νταξης στο ξένο γλωσσο 

πέρίοδίκο  Translational Behavioral Medicine (Society 

of Behavioral Medicine, ΗΠΑ) 

Ο κ. Ευα γγελος Καραδη μας τίμη θηκέ το 2018 μέ τη 

σημαντίκο τέρη δία κρίση της European Health Psy-

chology Society (Honorary Fellow) 

O κ. Γιω ργος Κουλιερα κης έκλέ χθηκέ Προ έδρος του 

Δίοίκητίκου  Συμβουλί ου της Εταίρέί ας  

Ψυχοκοίνωνίκη ς Παρέ μβασης σέ Καταστα σέίς 

Μαζίκω ν Καταστροφω ν (2013-2019) 

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

sentative γία την Ευρω πη της 

ISIPAR: Ιnternational Society For Interpersonal Ac-

ceptance-Rejection (2016- ) 

Η κα. Αντωνι α Πασχα λη έκλέ χθηκέ Εθνίκη  

Εκπρο σωπος (National Delegate) γία την Ελλα δα 

στην European Health Psychology Society (EHPS) 

(2016-2018) 

 

Η κα. Αντωνι α Πασχα λη έκλέ χθηκέ το 2018 μέ λος 

της νέ ας έπίτροπη ς της European Health Psychology 

Society (EHPS), γία την κατα ρτίση  σχέτίκα  μέ το 

έπα γγέλμα καί τίς έπαγγέλματίκέ ς ρυθμί σέίς της 

Ψυχολογί ας της Υγέί ας 

Η κα. Βαλε ρια Πομι νι υπη ρξέ προσκέκλημέ νη 

έπίμέλη τρία συ νταξης του έίδίκου  τέυ χους "Virtual 

relationships and systemic practice in the digital era" 

του Αμέρίκα νίκου πέρίοδίκου  Contemporary Family 

Therapy  vol. 39 (4) 2017 

Η κα. Βαλε ρια Πομι νι έί ναί μέ λος του νέ ου ΔΣ της 

ΕΘΟΣ - Ομοσπονδί α των Ελληνίκω ν Εταίρέίω ν 

Συστημίκη ς Οίκογένέίακη ς Ψυχοθέραπέί ας. Επί σης 

παραμέ νέί μέ λος του ΔΣ της ΕΕΣΣΚΕΨΟ - Ελλ. Ετ. 

Συστημίκη ς Σκέ ψης καί Ψυχοθέραπέί ας Οίκογέ νέίας, 

του νέ ου ΔΣ του ITACA - (Ουσίοέξαρτη σέίς) καί του 

ΔΣ της Δίαγνωστίκη ς καί Θέραπέυτίκη ς Μονα δας  

"Σπ. Δοξία δης" 

H κα. Αναστασι 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, Washing-

ton 

H κα. Ντια να Χαρι λα  έί ναί Προ έδρος της 

Οργανωτίκη ς Επίτροπη ς του δίέθνου ς συνέδρί ου 

50th Annual Congress of the European Association of 

Behavior and Cognitive Therapies (EABCT), Αθη να, 

2020 

H κα. Ντια να Χαρι λα  έί ναί Μέ λος του ΔΣ της 

Ελληνίκη ς Εταίρέί ας Έρέυνας της Συμπέρίφορα ς 

H κα. Ντια να Χαρι λα  έί ναί Οργανωτίκη  Γραμματέ ας 

στο ΔΣ του Ινστίτου του Έρέυνας καί Θέραπέί ας της 

Συμπέρίφορα ς 
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Κλάδος κλινικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της υγείας 

Συντονιστές: Ηλίας Κουρκούτας και Ευγενία Γεωργάκα 



 

Ο Κλα δος Νέυροψυχολογί ας της ΕΛΨΕ δίοργα νωσέ συμπο σίο μέ τί τλο «Ανάπτυξη και αξιολόγηση 

νευροψυχολογικών εργαλείων και νευροαπεικονιστικών τεχνικών. Κλάδος Νευροψυχολογίας της 

Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας» κατα  το 1ο Πανέλλη νίο Συνέ δρίο Νέυροψυχολογί ας. Στο συμπο σίο 

παρουσί ασαν νέ α έρέυνητίκα  δέδομέ να καί κατέυθυ νσέίς οί κ.κ. Αλέξα νδρα Οίκονο μου, Αμαρυλλί ς-Χρυση  

Μαλέγίαννα κη καί Μαρίέ ττα Παπαδα του Παστου .  Το φωτογραφίκο  υλίκο  που συνοδέυ έί το παρο ν έί ναί 

δημίουργί α του κ. Δ. Πατέρα κη (https://paterakisphoto.gr/). 

 

7 

Κλάδος νευροψυχολογίας 

Συντονίστριες: Στέλλα Γιακουμάκη και Μαριέττα Παπαδάτου-Παστού 
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Κλάδος συμβουλευτικής ψυχολογίας 

Συντονίστριες: Χριστίνα Αθανασιάδου και Καλλιόπη Κουνενού 

Απολογισμός δραστηριοτήτων Κλάδου 

Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της ΕΛ.Ψ.Ε. 

Γία το δία στημα Ιανουαρί ου-Ιουνί ου 2018 

Η συνα δέλφος Αντωνι α Πασχα λη, Επί κουρος 

Καθηγη τρία στο Τμη μα Νοσηλέυτίκη ς του 

Πανέπίστημί ου Αθηνω ν, έ χέί έκλέγέί  Εθνίκη  

Εκπρο σωπος της Ελλα δας (National Delegate) 

στην ακο λουθη Εταίρέί α: European Health Psy-

chology Society (EHPS) (https://www.ehps.net/

content/greece). Επί σης, δίατέλέί  μέ λος της 

Επίτροπη ς της European Health Psychology Socie-

ty (EHPS) ο σον αφορα  την κατα ρτίση σχέτίκα  μέ 

το έπα γγέλμα καί τίς έπαγγέλματίκέ ς ρυθμί σέίς 

γία τον Κλα δο της Ψυχολογί ας της Υγέί ας στην 

Ευρω πη. Σέ σχέ ση  μέ τα παραπα νω, συμμέτέί χέ 

στην ακο λουθη δημοσί έυση: Mc Sharry, J., Chater, 

A., Lucanin, J., Ho fer, S., Paschali, A & Warner, L. 

(2017). Education and Training in EHPS countries, 

Health Psychology Education and Training Coun-

tries Represented in the EHPS. The European 

Health Psychologist, Bulletin of the European 

Health Psychology Society, 19(6), pp. 375-381. 

Το ακο λουθο α ρθρο το οποί ο συνυπογρα φουν 

δυ ο μέ λη του Κλα δου, ο Ανδρε ας Μπρου ζος, 

Καθηγητη ς στο ΠΤΔΕ του Πανέπίστημί ου 

Ιωαννί νων, καί ο Στε φανος Βασιλο πουλος, 

Αναπληρωτη ς Καθηγητη ς στο ΠΤΔΕ του 

Πανέπίστημί ου Πατρω ν, απέ σπασέ το βραβέί ο 

“Best Group Research Article of the Year Award”, 

στο έτη σίο συνέ δρίο της Αμέρίκα νίκης Ένωσης 

των Είδίκω ν στην Ομαδίκη  Εργασί α (Association 

for Specialists in Group Work Conference, Savan-

nah, GA, February 2, 2018). 

Brouzos, A., Vassilopoulos, S. P., & Tassi, C. (2017). 

A Psychoeducational Group Intervention for Sib-

lings of Children with Autism Spectrum Disorder. 

Journal for Specialists in Group Work, 42, 274-

298.    

Το έπο μένο, 7ο Πανελλη νιο Συνε δριο 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, στον 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/ 



Μέ βαθία  θλί ψη η πανέπίστημίακη  κοίνο τητα 

αποχαίρέ τησέ στίς 23-4-2018 τον ομο τίμο 

καθηγητη  Ψυχολογί ας του Τμη ματος Ψυχολογί ας 

της Φίλοσοφίκη ς Σχολη ς του Εθνίκου  καί 

Καποδίστρίακου  Πανέπίστημί ου Αθηνω ν 

Δημη τρίο Γέω ργα που έ φυγέ ξαφνίκα  απο  τη ζωη  

στίς 20-5-2018 στην Αθη να. Ο Δημη τρης Γέω ργας 

συνέ βαλέ τα μέ γίστα στη θέμέλί ωση καί την 

ανα πτυξη της έπίστημονίκη ς Ψυχολογί ας στην 

Ελλα δα καί έ τυχέ δίέθνου ς αναγνω ρίσης.  

Έλαβέ το δίδακτορίκο  του δί πλωμα απο  το Loyola 

University of Chicago, USA. Υπηρέ τησέ ως 

Καθηγητη ς στον Τομέ α Ψυχολογί ας του ΕΚΠΑ 

(1981-2002), ως Δίέυθυντη ς του Τομέ α 

Ψυχολογί ας καί ως Δίέυθυντη ς του Προγρα μματος 

Μέταπτυχίακω ν Σπουδω ν  Κλίνίκη ς Ψυχολογί ας 

(1996-2001). Κατα  τη δία ρκέία της πολυέτου ς 

ακαδημαί κη ς πορέί ας του μέ τίς πολυα ρίθμές 

δημοσίέυ σέίς, την αξίοζη λέυτη ακαδημαί κη  

καρίέ ρα καί την πολυ χρονη καί σέ βα θος έ ρέυνα 

στη Ελλα δα καί στο έξωτέρίκο , πρωτοστα τησέ 

στην προ οδο καί προω θηση της Ψυχολογί ας καί 

έίδίκο τέρα της Κοίνωνίκη ς καί της 

Δίαπολίτίσμίκη ς Ψυχολογί ας στην Ελλα δα καί 

δίέθνω ς. Ήταν πα ντοτέ δί πλα σέ κα θέ νέ α 

πρωτοβουλί α που αφορα  στην ψυχολογί α καί 

στους νέ ους ψυχολο γους καί αποτέ λέσέ έ ναν απο  

τους πρωτέργα τές της Ευρωπαί κη ς Πίστοποί ησης 

του έπαγγέλματί α Ψυχολο γου. Συνέ γραψέ στα 

έλληνίκα  το πρω το δί τομο έγχέίρί δίο Κοίνωνίκη ς 

Ψυχολογί ας το οποί ο έίση γαγέ τους φοίτητέ ς 

πολλω ν Τμημα των Πανέπίστημί ων της χω ρας καί 

γία πολλα  χρο νία στο γνωστίκο  αυτο  πέδί ο, ένω  

έπίμέλη θηκέ την έ κδοση στα έλληνίκα  του βίβλί ου 

«Δίαπολίτίσμίκη  Ψυχολογί α» των Seagall, Dasen, 

Berry & Poortinga (1993) μέ το οποί ο έπί σης 

έίση γαγέ μία ολο κληρη γένία  στο νέ ο γία την 

έποχη  έκέί νη πέδί ο της Δίαπολίτίσμίκη ς 

Ψυχολογί ας.  

Ήταν ίδρυτίκο  μέ λος της Ελληνίκη ς Ψυχολογίκη ς 

Εταίρέί ας την οποί α καί υπηρέ τησέ ως προ έδρος 

(1995-1999) καί έ κτοτέ ως έπί τίμος προ έδρος μέ 

γνω μονα την αξίοκρατί α καί το συναίνέτίκο  

πνέυ μα. Χα ρίν στη δίκη  του αποφασίστίκη  

συμβολη  οργανω θηκέ σέ συνέργασί α μέ το 

Συ λλογο Ελλη νων Ψυχολο γων το 4th European 

Congress of Psychology το 1995, ένω  υπη ρξέ 

προ έδρος καί του 26th International Congress of 

Applied Psychology το 2006 στην Αθη να καί 

έπί τίμος προ έδρος του 18th International Congress 

of Cross Cultural Psychology το 2006 στίς Σπέ τσές. 

Υπηρέ τησέ μέ συνέ πέία τους στο χους της Interna-

tional Association for Cross Cultural Psychology ως 

Regional Representative γία την Ευρω πη (1986-

1988, 1994-1996), ως μέ λος του Δίοίκητίκου  

Συμβουλί ου, ως Γένίκο ς Γραμματέ ας (1996-2000) 

καί ως προ έδρος (2006-2008) της έταίρί ας απο  

την οποί α του απονέμη θηκέ το Honorary Fellow 

Award το 2012. 

Ο καθηγητη ς Δημη τρίος Γέω ργας, ο πως 

παραδέ χονταί συνα δέλφοί καί μαθητέ ς του, η ταν 

μί α λαμπέρη  προσωπίκο τητα μέ έ μφυτη έυγέ νέία 

καί έ νας προίκίσμέ νος ακαδημαί κο ς δα σκαλος που 

γνω ρίζέ πα ντα πω ς καί πο τέ να κίνητοποίέί  καί να 

παρακίνέί  τους α λλους, να τους στηρί ζέί καί να 

τους καθοδηγέί . Το πα θος του γία τίς 

ακαδημαί κέ ς του δραστηρίο τητές σημα δέψέ το 
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Για τον εκλιπόντα καθηγητή Δ. Γεώργα 



έ ργο ο λων, κέρδί ζοντας έ τσί το σέβασμο  καί την 

έυγνωμοσυ νη τους. Το τέλέυταί ο σημαντίκο  έ ργο 

του, το βίβλί ο Families Across Cultures: A 30-

nation Psychological Study (James Georgas, John 

Berry, Fons van de Vijver, Cigdem Kagitcibasi, & 

Ype Poortinga), η ταν ο λο γος που βραβέυ τηκέ μέ 

το Ursula Gielen Global Psychology Book Award 

της American Psychological Association – Interna-

tional Psychology Division. Αυτη  ακρίβω ς η 

δουλέία  αποκαλυ πτέί έ ναν ακο μη στο χο της ζωη ς 

του, την αφοσί ωση  του στους αγαπημέ νους του. 

Οδη γησέ τα βη ματα πολλω ν απο  έμα ς στον τρο πο 

σκέ ψης καί στη ζωη  μέ έπίτυχί α καί α φησέ, 

αναμφί βολα, έ να ίσχυρο  αποτυ πωμα καί μία 

ανα μνηση που δέν θα σβη σέί ποτέ .* 

Απο  τίς 31-03-2018 ο ομο τίμος καθηγητη ς του 

Αρίστοτέ λέίου Πανέπίστημί ου Θέσσαλονί κης 

Λα μπρος Χουσία δας δέν έί ναί πία κοντα  μας. 

‘Εκοίμη θη’ πλη ρης ημέρω ν, αφη νοντας τη φη μη 

του καθοδηγητη  δασκα λου, του πρωτοπορίακου  

καθηγητη  καί έπίστη μονα καί του έ ντίμου 

ανθρω που.  

Ο καθηγητη ς Λα μπρος Χουσία δας γέννη θηκέ στίς 

18-04-1925 στην Αγί α Τρία δα Ευρυτανί ας. Το 

1943, μέτα  απο  έίσαγωγίκέ ς έξέτα σέίς, γρα φτηκέ 

στη Φίλοσοφίκη  Σχολη  του Πανέπίστημί ου 

Θέσσαλονί κης, απο  την οποί α πη ρέ το πτυχί ο του 

μέ βαθμο  «α ρίστα» το 1950. To 1958, υ στέρα απο  

συστηματίκη  έ ρέυνα του συ νθέτου προβλη ματος 

της αντί ληψης της αίτίο τητας, έ λαβέ το 

δίδακτορίκο  του δί πλωμα απο  το Τμη μα του 

Πανέπίστημί ου του Leeds.  

Ακολου θως έπέ στρέψέ στην Ελλα δα καί το 1960 

δίορί σθηκέ έπίμέλητη ς στο Ψυχολογίκο   Εργαστη - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Το κέί μένο γία το Δημη τρη Γέω ργα συντα χθηκέ 

απο  μέ λη του κλα δου δίαπολίτίσμίκη ς ψυχολογί ας 

ρίο της Φίλοσοφίκη ς του Α.Π.Θ. To 1961 

παραίτη θηκέ απο  τη θέ ση αυτη  γία να αναλα βέί 

καθη κοντα έπί κουρου καθηγητη  το Πανέπίστη μίο 

της Αδέλαί δας της Αυστραλί ας. Γία τίς έρέυνητίκέ ς 

του δραστηρίο τητές το Πανέπίστη μίο της 

Αυστραλί ας του χορη γησέ τίμητίκα  δίδακτορίκο  

δί πλωμα Ad Eundem Gradum το 1961 καί τον 

ο ρίσέ μέ λος του Συμβουλί ου Θέωρητίκω ν Σχολω ν 

γία το ακαδημαί κο  έ τος 1965. Το 1961 έκλέ χθηκέ 

τακτίκο  μέ λος της Βρέτανίκη ς Ψυχολογίκη ς 

Εταίρέί ας του Τμη ματος Αυστραλί ας, ένω  το 1963 

έκλέ χθηκέ αντίπρο έδρος της Εταίρέί ας αυτη ς. 

Το Μα ρτίο του 1965 ο τίμω μένος παραίτη θηκέ 

απο  το Πανέπίστη μίο της Αδέλαί δας γία να 

έπίστρέ ψέί στην Ελλα δα, έπέίδη  στο μέταξυ  

δέ χθηκέ τη θέ ση του «καθηγητη  μέ ανα θέση» στην 

έ δρα της Γένίκη ς Ψυχολογί ας του νέοί δρυθέ ντος 

Παραρτη ματος της Φίλοσοφίκη ς Σχολη ς του 

Πανέπίστημί ου Θέσσαλονί κης στα Ιωα ννίνα. 

Εκέί  προ σφέρέ τίς υπηρέσί ές του έ ως τον Ιου νίο 10 

Για τον εκλιπόντα καθηγητή Δ. Γεώργα 
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του 1966. 

Το Νοέ μβρίο του 1965 ο Λα μπρος Χουσία δας 

έκλέ χθηκέ παμψηφέί  τακτίκο ς καθηγητη ς στην 

έ δρα της Γένίκη ς Ψυχολογί ας της Φίλοσοφίκη ς 

Σχολη ς του Πανέπίστημί ου Θέσσαλονί κης. Μέ 

δία φορές δραστηρίο τητές ο Λα μπρος Χουσία δας 

έπέ τυχέ να τη φέ ρέί σέ έπαφη  μέ την ψυχολογίκη  

θέωρί α καί έ ρέυνα των αναπτυγμέ νων χωρω ν. 

Κατ’ αρχη ν δίοργα νωσέ μέ τη συνέργασί α 

δίακέκρίμέ νων ψυχολο γων στο Πανέπίστη μίο 

Θέσσαλονί κης τρί α δίέθνη  συνέ δρία, αρχη ς 

γένομέ νης το 1967. Αυτα  τα τρί α δίέθνη  συνέ δρία, 

στα οποί α έ λαβαν μέ ρος κορυφαί οί έίδίκοί  απο  

πολλα  μέ ρη του κο σμου, έί ναί δυνατο ν να 

θέωρηθου ν καθορίστίκα , καθω ς α νοίξαν τίς πυ λές 

της χω ρας μας σέ μία έπίστη μη που της η ταν πολυ  

λί γο γνωστη .  

Η σημαντίκο τέρη προσφορα  του Λ. Χουσία δα στο 

Αρίστοτέ λέίο Πανέπίστη μίο θα μπορου σέ να 

θέωρηθέί  ο μακρο χρονος αγω νας του γία τη 

δημίουργί α ανέξα ρτητου Τμη ματος Ψυχολογί ας 

ο πως καί γία την κατοχυ ρωση του έπαγγέ λματος 

του ψυχολο γου. Ας σημέίωθέί  ο τί απο  το 1977 έ ως 

το 1991 υπη ρξέ αντίπρο έδρος της Επίτροπη ς του 

το τέ Υπουργέί ου Κοίνωνίκω ν Υπηρέσίω ν, η οποί α 

έπέξέργα στηκέ το νο μο 991/79 γία την 

κατοχυ ρωση του έπαγγέ λματος του ψυχολο γου 

στην Ελλα δα, καθω ς καί τα σχέτίκα  προέδρίκα  

δίατα γματα. 

Το έρέυνητίκο  καί συγγραφίκο  έ ργο του Λα μπρου 

Χουσία δα έ χέί δίέθνω ς αναγνωρίσθέί , ο πως 

δέί χνουν οί πολλέ ς αναφορέ ς στο έ ργο του η  τα 

βίογραφίκα  λέξίκα  προσωπίκοτη των καί οί έίδίκέ ς 

δίακρί σέίς που του έ χουν αποδοθέί  (Επίσκέ πτης 

Καθηγητη ς στο Πανέπίστη μίο της Αδέλαί δας, Fel-

low του Andrus Gerontology Center του 

Πανέπίστημί ου της Νο τίας Καλίφο ρνίας κ.α .). 

Πολλέ ς έπίστημονίκέ ς έταίρέί ές τον τί μησαν γία το 

έ ργο του. Η Ελληνίκη  Ψυχολογίκη  Εταίρέί α του 

απέ νέίμέ τίμητίκη  δία κρίση το 1991 «σέ 

αναγνω ρίση της συμβολη ς του στην έδραί ωση της 

έπίστη μης της Ψυχολογί ας στην Ελλα δα».  

Η αγγέλί α του θανα του του Λα μπρου Χουσία δα 

σκο ρπίσέ βαθία  θλί ψη σέ ο λους τους συναδέ λφους 

του Τμη ματος Ψυχολογί ας, αλλα  πίο πολυ  σέ μας, 

τους πρω τους μαθητέ ς του, τα πρω τα παίδία  του 

ο πως έ λέγέ, καί τους πρω τους συνέργα τές του. 

Εί χα την τυ χη καί την τίμη  να έί μαί απο  τίς 

φοίτη τρίές των πρω των του χρο νων στο 

Πανέπίστη μίο  μας, αλλα  καί απο  τίς πρω τές 

συνέργα τίδέ ς του. Μέ ντορας γία ο λους έμα ς τους 

πρω τους συνέργα τές, ακαδημαί κο ς συ μβουλος, μέ 

αρχέ ς που χαρακτη ρίζαν τον ί δίο καί προσπα θησέ 

να μας μέταλαμπαδέυ σέί, ο πως η αυστηρη  

έπίστημονίκη  μέ θοδος, το να έί σαί αδέ καστος σέ 

κρί σέίς καί έκλογέ ς ακο μη καί των "αντίπα λων" 

σου, καί η...μνη μη. Δέν μπορέί ς, έ λέγέ, τη μία μέ ρα 

να υποστηρί ζέίς μία α ποψη η  καί να ψηφί ζέίς κα τί 

η  κα ποίον μέ βα ση ορίσμέ να κρίτη ρία, καί την 

α λλη μέ τα ακρίβω ς αντί θέτα.  

Το ο νομα «Εργαστη ρίο Λα μπρος Χουσία δας», που 

πολλα  χρο νία πρίν έί χαμέ δω σέί στην Αί θουσα του 

Εργαστηρί ου Ψυχολογί ας, στο Τμη μα Ψυχολογί ας, 

έί ναί απο  τίς λί γές φορέ ς που σέ τέ τοίές 

πέρίπτω σέίς δέν έί ναί μία τυπίκη  τίμη , αλλα  έ να 

απο  καρδία ς έυχαρίστω  γία την παρακαταθη κη 

που α φησέ ο Λ. Χουσία δας στο Τμη μα Ψυχολογί ας, 

καί γία το δρο μο που α νοίξέ γία την Ψυχολογί α 

στην Ελλα δα. Το Τμη μα Ψυχολογί ας του ΑΠΘ θέ λω 

να πίστέυ ω ο τί θα έ χέί γία συ μβολο τίς αρχέ ς που 

μας α φησέ έκέί νος.  

Έφη Συγκολλί του  

Ομο τίμη Καθηγη τρία Ψυχολογί ας  

Αρίστοτέ λέίου Πανέπίστημί ου Θέσσαλονί κης  
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Για τον εκλιπόντα καθηγητή Λ. Χουσιάδα 


