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Χαιρετισμός Προέδρου ΕΛΨΕ
Αγαπητές (-οί) συναδέλφοί,
Το παρον τέυχος του Ενημέρωτίκου Δέλτίου της ΕΛΨΕ έίναί το πρωτο απο
τα τέυχη που θα έκδωσέί κατα τη δίέτία 2017-2019 το νέο Δίοίκητίκο
Συμβουλίο που προέκυψέ απο τίς έκλογές που δίέξηχθησαν τον πέρασμένο
Μαίο στη Θέσσαλονίκη, στο πλαίσίο του 16ου Πανέλληνίου Συνέδρίου
Ψυχολογίκης Έρέυνας. Μέ την έυκαίρία αυτου του χαίρέτίσμου, θα ηθέλα
να σας έυχαρίστησω γία την έμπίστοσυνη που δέίξατέ σέ ολα τα μέλη
του νέο-έκλέγέντος Δίοίκητίκου Συμβουλίου, αλλα καί προσωπίκα σέ έμένα.
Την έμπίστοσυνη σας αυτη θα προσπαθησουμέ να τίμησουμέ μέ τροπο που
να ένίσχυσέί ακομη πέρίσσοτέρο την Ελληνίκη Ψυχολογίκη Εταίρέία στα
έπομένα δυο χρονία. Στο τέυχος αυτο, πέρα απο τίς πληροφορίές που
αφορουν στίς δραστηρίοτητές των Κλαδων της Εταίρέίας, συνέχίζουμέ
την, τολμω να πω, παραδοση πλέον της δημοσίέυσης κέίμένων έκλέκτων
συναδέλφων, σχέτίκα μέ θέματίκές που αφορουν στο χωρο έρέυνας τους καί οχί μονο. Αυτη τη φορα φίλοξένουμέ κέίμένο του Νίκολα Χρηστακη,
Καθηγητη Κοίνωνίκης Ψυχολογίας, μέ θέμα “Επίστημονίκη αληθέία καί
πέίθω”. Θα ηθέλα, έπίσης, καθως βρίσκομαστέ μία ανασα πρίν απο
τίς έορτές των Χρίστουγέννων, να σας έυχηθω ο,τί καλυτέρο γία τίς ημέρές
αυτές. Είθέ το νέο Έτος να σας φέρέί υγέία, δημίουργία καί προσωπίκη
έπίτυχία.
Ο Προέδρος

Σπυρος Τανταρος
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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 δημοσιεύονται μόνο πληροφορίες οι οποίες αφορούν στις
επιστημονικές δραστηριότητες των Κλάδων της
Εταιρείας (οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων, 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 προκειμένου αυτές να εναρμονίζονται με το σύνολο.

Σημείωμα υπευθύνων σύνταξης
Αγαπητές καί αγαπητοί συναδέλφοί,
Σας καλωσορίζουμέ στο τέυχος 33 του
ένημέρωτίκου δέλτίου της ΕΛΨΕ. Το παρον
ένημέρωτίκο δέλτίο έίναί το πρωτο της δίέτίας
2017—2019 καί το πρωτο μέτα τίς έκλογές γία το
ΔΣ της Εταίρέίας που δίέξηχθησαν στο πέρίθωρίο
του προσφατου συνέδρίου της ΕΛΨΕ στη
Θέσσαλονίκη (Μαίος 2017). Αναλαμβανοντας την
έυθυνη της συνταξης του δέλτίου απο τους
προκατοχους μας, Νίκο Μακρη καί Κλέοπατρα
Δίακογίωργη, θέλουμέ να τους έυχαρίστησουμέ γία
το έργο που προσέφέραν τα προηγουμένα χρονία.
Ελπίζουμέ να μπορέσουμέ να φανουμέ ανταξίοί
συνέχίστές του έργου τους.

Η δημοσίέυση του 33ου τέυχους του ένημέρωτίκου
δέλτίου συμπίπτέί μέ τον έορτασμο των 30 χρονων
απο την ίδρυση του πρωτου Τμηματος Ψυχολογίας
στο Πανέπίστημίο Κρητης, που ηρθέ να καλυψέί ένα
μέγαλο κένο στον έλλαδίκο χωρο καί σηματοδοτησέ
την απαρχη των αυτοτέλων σπουδων Ψυχολογίας
στην Ελλαδα. Στην ίδρυση του τμηματος
πρωτοστατησέ η Μαρία Χουρδακη, στην μνημη της
οποίας ηταν αφίέρωμένη η ημέρίδα που έλαβέ χωρα
στο Ρέθυμνο καί γία την οποία μπορέίτέ να
δίαβασέτέ πέρίσσοτέρα στίς σέλίδές του δέλτίου.
Σκέπτομένοί την αξία της συνέίσφορας της Μαρίας
Χουρδακη,
δίαίσθανομαστέ
την
αξία
της
συνέίσφορας ολων των έπίστημονων που έχουν
συμβαλλέί στη δημίουργία καί την αναπτυξη της
ΕΛΨΕ. Πανω σέ αυτη την κληρονομία έχουμέ χρέος
να στηρίχθουμέ καί να προσθέσουμέ τη δίκη μας
συμβολη. Το ένημέρωτίκο δέλτίο της ΕΛΨΕ
έντασσέταί στην προσπαθέία της ένημέρωσης γία
τίς δραστηρίοτητές των Kλαδων καί της δημίουργίας

της αίσθησης μίας ένίαίας ακαδημαίκης κοίνοτητας.
Ακομη κί αυτη η μίκρη συμβολη απαίτέί την
έπίκοίνωνία των συντακτων του δέλτίου μέ ολους
τους συντονίστές των Kλαδων καί μέ τη σέίρα τους,
των συντονίστων των Kλαδων μέ ολα τα μέλη της
ΕΛΨΕ. Μέ την έυθυνη του συντονίσμου αυτης της
προσπαθέίας έχουμέ τη χαρα να έχουμέ μία
συνολίκη έίκονα καί να παρατηρουμέ τη σθέναρη
συνέχίση του έργου της κοίνοτητας των
ακαδημαίκων ψυχολογων σέ δυσκολές έποχές.

Στο παρον δέλτίο έκτος απο τα νέα των Κλαδων της
Εταίρέίας μπορέίτέ να δίαβασέτέ καί το πολυ
ένδίαφέρον αρθρο μέ τίτλο «Επίστημονίκη Αληθέία
καί Πέίθω» του συναδέλφου Νίκολα Χρηστακη απο
το Τμημα Επίκοίνωνίας καί Μ.Μ.Ε του Εθνίκου καί
Καποδίστρίακου Πανέπίστημίου Αθηνων.
Παρακαλουμέ οποία η οποίος συναδέλφος θα
έπίθυμουσέ να συνέίσφέρέί ένα αρθρο στο έπομένο
τέυχος να έπίκοίνωνησέί μαζί μας. Το αρθρο θα
μπορουσέ να έίναί αμίγως έπίστημονίκο καί να
φωτίζέί πτυχές της έπίκαίροτητας (προσφατο έίναί
το παραδέίγμα του νομου γία την αναγνωρίση
ταυτοτητας φυλου οπου θα ηταν χρησίμη η
ψυχολογίκη οπτίκη) η να αναφέρέταί σέ
πέρίστατίκα καί προσωπα που έχουν σημαδέψέί την
πορέία της ΕΛΨΕ στο παρέλθον. Σκοπος αυτης της
στηλης θα έίναί να τίμα το παρέλθον, να αναλυέί το
παρον καί γίατί οχί, να προσφέρέί προτασέίς γία το
μέλλον.
Μέ την έλπίδα της συνέχίσης καί της έπέκτασης της
μέταξυ μας γονίμης έπίκοίνωνίας, έυχομαστέ καλές
γίορτές σέ ολους.

Οί συντακτές του δέλτίου,

Ιωαννης Δημακος
Αλέξίος Αρβανίτης
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Τακτική συνέλευση ΕΛΨΕ 2017

Στο πλαίσίο του 16ου Πανέλληνίου Συνέδρίου
Ψυχολογίκης Έρέυνας, στίς 13 Μαίου στη
Θέσσαλονίκη, έλαβέ χωρα η έκλογο-απολογίστίκη
συνέλέυση της ΕΛΨΕ.

Κλαδος Δίαπολίτίσμίκης Ψυχολογίας: Βασίλης
Παυλοπουλος καί Πέτρουλα Παναγίωτοπουλου

1) Γία το διοικητικο συμβουλιο έξέλέγησαν οί:

Κλαδος
Εργασίακης
καί
Οργανωσίακης
Ψυχολογίας: Κωστας Παπαχρίστοπουλος καί
Δέσποίνα Ξανθοπουλου

Σπυρος Τανταρος, Προέδρος

Κλαδος Θέτίκης Ψυχολογίας: Δέν έκπροσωπέίταί

Μαρίέττα Παπαδατου-Παστου, Γραμματέας

Κλαδος Κλίνίκης Ψυχολογίας καί Ψυχολογίας της
Υγέίας: Ευγένία Γέωργακα καί Ηλίας Κουρκουτας

Ελβίρα Μασουρα, Ταμίας

Κλαδος Κοίνωνίκης Ψυχολογίας:
Μπακα καί Τηλέμαχος Ιατρίδης

Μέλη:
Μαρία Πλατσίδου

Κλαδος Νέυροψυχολογίας: Μαρίέττα ΠαπαδατουΠαστου καί Στέλλα Γίακουμακη

Κωνσταντίνος Πέτρογίαννης
Δημητρης Πνέυματίκος

Κλαδος Πολίτίκης Ψυχολογίας: Ευαγγέλία Φίγγου
καί Ξένία Χρυσοχοου

Ιωαννης Δημακος
Αλέξης Αρβανίτης
2) Δίέυθυντης του περιοδικου «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»
έξέλέγη ο Νίκος Μακρης.
Αναπληρωτές Δίέυθυντές Συνταξης:

Μαρία-Ελένη Κοσμίδου

Κλαδος Συμβουλέυτίκης Ψυχολογίας: Χρίστίνα
Αθανασίαδου καί Καλλίοπη Κουνένου

Κλαδος Ψυχολογίας των ΜΜΕ καί Τέχνολογίας:
Αγγέλίκη Γαζη καί Αντωνης Γαρδίκίωτης

Ιωαννα Μπίμπου-Νακου
Βασίλης Παυλοπουλος
Βοηθος Συνταξης
Αλέξανδρα Καρουσου
3) Νέοί συντονιστες των Kλάδων έξέλέγησαν
οί:

Κλαδος Γνωστίκης Ψυχολογίας:
Χρυσοχοου καί Είρηνη Σκοπέλίτη

Κλαδος Ψυχολογίας της Προσωπίκοτητας: Δέν
έκπροσωπέίταί

Κλαδος Σχολίκης Ψυχολογίας: Είρηνη Δέρμίτζακη
καί Δίαμαντω Φίλίππατου

Ευαγγέλία Γαλανακη

Κλαδος Αναπτυξίακης Ψυχολογίας:
Ραλλη καί Κλέοπατρα Δίακογίωργη

Αφροδίτη

Ασημίνα
Ελίσαβέτ

Σημέίωνέταί οτί το 17ο Πανελληνιο Συνεδριο
Ψυχολογικής Έρευνας θα πραγματοποίηθέί
στίς 16-19 Μαίου 2019, σέ συνέργασία μέ τα δυο
Παίδαγωγίκα Τμηματα (Δημοτίκης Εκπαίδέυσης
καί
Νηπίαγωγων)
του
Δημοκρίτέίου
Πανέπίστημίου Θρακης. Το Συνέδρίο θα λαβέί
χωρα στο Ramada Plaza Thraki Hotel (πρωην
Thraki Palace). Προέδρος του Συνέδρίου καί της
Οργανωτίκης Επίτροπης θα έίναί ο κ. Νίκος
Μακρης. Η κ. Δέσποίνα Σακκα θα έίναί Προέδρος
της Επίστημονίκης Επίτροπης.
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Κλάδος αναπτυξιακής ψυχολογίας
Συντονίστριες: Ασημίνα Ράλλη και Κλεοπάτρα Διακογιώργη

Διοργανωση του 6ου Πανελληνιου
Συνεδρίου Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
με Διεθνή Συμμετοχή, μέ τίτλο
«Άνθρωπος μικρός, μεγάλος, μέγας!».
Στίς 10-13 Μαίου 2018 θα δίέξαχθέί το
έπομένο
συνέδρίο
του
κλαδου
Αναπτυξίακης
Ψυχολογίας,
σέ
συνδίοργανωση
μέ
το
Τμημα
Εκπαίδέυτίκης καί Κοίνωνίκης Πολίτίκης
του Πανέπίστημίου Μακέδονίας. Το
συνέδρίο θα γίνέί στη Θέσσαλονίκη, στο
Κέντρο
Δίαδοσης
Ερέυνητίκων
Αποτέλέσματων (ΚΕΔΕΑ).
Οί γλωσσές του συνέδρίου θα έίναί
έλληνίκα καί αγγλίκα καί αναμένέταί να
προσέλκυσέί πληθος έπίστημονων απο
την έλληνίκη καί τη δίέθνη έπίστημονίκη
κοίνοτητα.
Γία
πέρίσσοτέρές
πληροφορίές, μπορέίτέ να δέίτέ την
ίστοσέλίδα
του
συνέδρίου
στον
παρακατω συνδέσμο:
http://developmentalpsychology2018.gr

Ως
Οργανωτίκη
Επίτροπη
του
συνέδρίου, μέ ίδίαίτέρη χαρα σας
προσκαλουμέ να συμμέτασχέτέ στο
συνέδρίο καί να συμβαλέτέ σέ έναν
γονίμο έπίστημονίκο δίαλογο!
Η Πρόεδρος,
Μαρία Πλατσίδου
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Κλάδος γνωστικής ψυχολογίας
Κ

Συντονίστριες: Ελισάβετ Χρυσοχόου και Ειρήνη Σκοπελίτη

Το Σαββατο 16/9/2017 πραγματοποίηθηκέ μέ
μέγαλη έπίτυχία στο Αμφίθέατρο Δρακοπουλος
του Πανέπίστημίου Αθηνων, η ημέρίδα που
δίοργανωσέ ο Κλαδος Γνωστίκης Ψυχολογίας της
ΕΛΨΕ, το ΕΚΠΑ καί οί Εκδοσέίς Gutenberg προς
τίμην
της
Στέλλας
Βοσνίαδου,
Ομοτίμης
Καθηγητρίας του Τμηματος ΜΙΘΕ του ΕΚΠΑ, μέ
θέμα: "Νοηση καί μαθηση υπο το πρίσμα της
έννοίολογίκης αλλαγης". Την οργανωση της
ημέρίδας ανέλαβέ γία λογαρίασμο του Κλαδου η
οργανωτίκη έπίτροπη αποτέλουμένη απο τους
Ελίσαβέτ Χρυσοχοου, Είρηνη Σκοπέλίτη, Γίαννη
Δημακο καί Πέτρο Ρουσσο.

Την ημέρίδα παρακολουθησαν μέλη ΔΕΠ απο
Πανέπίστημία της χωρας, έκπαίδέυτίκοί,
έπαγγέλματίές ψυχίκης υγέίας καί φοίτητές.
Χαίρομαστέ που η έπίθυμία των μέλων του
Κλαδου να τίμηθέί η έξαίρέτη ακαδημαίκος,
βραβέυμένη μέ σημαντίκές δίακρίσέίς καί
δίέθνη αναγνωρίση, καθηγητρία Στέλλα
Βοσνίαδου, υλοποίηθηκέ στο πλαίσίο μίας
ημέρίδας γία την Εννοίολογίκη Αλλαγη - το
έργο ζωης γία την κα Βοσνίαδου - έμπνέοντας,
έλπίζουμέ, μέσα απο τίς ομίλίές προς νέές
σχέτίκές αναζητησέίς.
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Κλάδος εργασιακής και οργανωσιακής ψυχολογίας
Κ

Συντονιστές: Δέσποινα Ξανθοπούλου και Κώστας Παπαχριστόπουλος

Α. Νέα σχετικά με τον Κλάδο Εργασιακής και
Οργανωσιακής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ:

Β. Συμμετοχή σε Συντακτικές Επιτροπές
Επιστημονικών Περιοδικών ή άλλες
επιτροπές

Ο Αναπληρωτης Καθηγητης Ιωαννης Νίκολαου
καί η Αναπληρωτρία Καθηγητρία Μαρία Βακολα
απο το Οίκονομίκο Παν/μίο Αθηνων ανέλαβαν
την δίοργανωση του 6ου EAWOP Early Career
Summer. Το Summer School απέυθυνέταί σέ
τέλέίοφοίτους δίδακτορίκους φοίτητές καί νέους
έρέυνητές της Οργανωσίακης Ψυχολογίας απο
ολη την Ευρωπη, πραγματοποίέίταί υπο την
αίγίδα καί την υποστηρίξη του EAWOP (European
Association of Work & Organizational Psychology)
καί του Οίκονομίκου Παν/μίου Αθηνων καί θα
δίέξαχθέί στο Ηρακλέίο, Κρητης μέταξυ 2-6
Ιουνίου
2018.
Μέταξυ των ομίλητων πέρίλαμβανονταί οί Freder
ik Anseel, Gilad Chen, Jose M. Cortina, Guido Hertel, Edwin A.J. van Hooft καί Δέσποίνα
Ξανθοπουλου.

Ο Ιωαννης Νίκολαου (Αναπλ. Καθηγητης, ΟΠΑ)
ανέλαβέ τη θέση του μέλους της Συντακτίκης
Επίτροπης του έπίστημονίκου πέρίοδίκου Journal
of Business and Psychology.
Ο Αλέξανδρος-Σταματίος Αντωνίου (Επίκουρος
Καθηγητης, ΕΚΠΑ) ανέλαβέ τη θέση του μέλους
της Συντακτίκης Επίτροπης του πέρίοδίκου Stress
and Health.

Πέρίσσοτέρές πληροφορίές στο
http://www.eawop.org/next-school2
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Κλάδος κλινικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της υγείας
Κ

Συντονιστές: Ηλίας Κουρκούτας και Ευγενία Γεωργάκα

Ημερίδες
Ο Κλαδος Κλίνίκης Ψυχολογίας καί Ψυχολογίας της
Υγέίας,
σέ
συνέργασία
μέ
τον
Κλαδο
Συμβουλέυτίκης Ψυχολογίας, οργανωσαν ημέρίδα
μέ θέμα «Η θέραπέυτίκη σχέση στην κλίνίκη καί
συμβουλέυτίκη ψυχολογία», που έλαβέ χωρα το
Σαββατο 21 Οκτωβρίου 2017 στην Αθηνα.
Συμμετοχή του Κλάδου σε συνέδρια
Ο Κλαδος συμμέτέίχέ στο 16ο Πανέλληνίο Συνέδρίο
Ψυχολογίκης Έρέυνας της ΕΛΨΕ (Θέσσαλονίκη, 1014 Μαίου 2017) μέ προσκέκλημένο συμποσίο μέ
τίτλο «Νέανίκη παραβατίκοτητα: Κλίνίκές καί
ψυχοκοίνωνίκές προσέγγίσέίς», που οργανωνέί η
κα. Ιωαννα Μπίμπου-Νακου. Πραγματοποίηθηκαν
έπίσης, υπο την αίγίδα του Κλαδου, τα παρακατω
έργαστηρία: α) απο τον κο. Ηλία Κουρκουτα μέ θέμα
«Ψυχοθέραπέυτίκές παρέμβασέίς σέ παίδία/
έφηβους καί οίκογένέίές μέ ίδίαίτέρές δυσκολίές/
δίαταραχές: Ένα ολίστίκο μοντέλο μέ βαση τη
συστημίκη ψυχοδυναμίκη προσέγγίση καί τη
θέωρία της ψυχίκης ανθέκτίκοτητας», β) απο την
κα. Αντωνία Πασχαλη καί τον κο. Γέωργίο Τσίτσα μέ
θέμα «Βασίκη έκπαίδέυση στίς τέχνίκές της
Συνέντέυξης Κίνητοποίησης (Μ.Ι.)», γ) απο την κα.
Έλένα Χαίντς μέ θέμα «Είκονα σωματος καί
δίατροφίκές
δίαταραχές:
Παρουσίαση
ένος
μοντέλου παρέμβασης, οπου συνδυαζέταί η
Γνωστίκη Συμπέρίφορίκη μέ τη Θέραπέία Σχηματων
καί Ασκησέίς Είκονας Σωματος», καί δ) απο την κα.
Ντίανα Χαρίλα μέ θέμα «Η σημασία της έποπτίκης
σχέσης στην κλίνίκη έποπτέία».
Ομάδες εργασίας
Στο πλαίσίο του Κλαδου συσταθηκέ τον Ιουνίο 2016
μία ομαδα έργασίας μέ θέμα την καθιέρωση δό κιμης
όρόλόγίας στην κλινική ψυχόλόγία και την ψυχόλόγία
της υγέίας. Επίσης τον Ιανουάρίο 6417 συστάθηκέ
ομαδα έργασίας μέ θέμα την έπέξέργασια

στρατηγικής για τόν πρόσδιόρισμό της ταυτότητας
και τόυ ρόλόυ τόυ ψυχόλόγόυ-ψυχόθέραπέυτή στην
Ελλάδα.
Δραστηριότητες / Διακρίσεις μελών
Η κα. Αθηνα Ανδρουτσοπουλου μαζί μέ την
συνέργατίδα της κ. Μαρία Βίου κέρδίσαν τον Ιουλίο
2017
το
πρωτο
βραβέίο
αναρτημένων
ανακοίνωσέων
στο
Παγκοσμίο
Συνέδρίο Ψυχοθέραπέίας (World Psychotherapy
Congress- WPC) στο Παρίσί.
Η κα. Παγωνα Ρουσση ανέλαβέ απο το 2016 ως
αναπληρωτρία
δίέυ-θυντρία
συνταξης
στο
ξένογλωσσο πέρίοδίκο Translational Behavioral
Medicine.
Η κα. Ευγένία Γέωργακα ανέλαβέ απο το 2012 ως
αναπληρωτρία
δίέυ-θυντρία
συνταξης
στο
ξένογλωσσο πέρίοδίκο International Journal of Dialogical Science.
Η κα. Αντωνία Πασχαλη έκλέχθηκέ Εθνίκη
Αντίπροσωπος (National Delegate) γία την Ελλαδα
στην European Health Psychology Society (EHPS)
Ο κ. Ευαγγέλος Καραδημας έίναί μέλος της Executive Committee της European Health Psychology Society (EHPS) – National Delegates Officer (2016- ).
Ο κ. Ηλίας Κουρκουτας έκλέχθηκέ Regional Representative
γία
την
Ευρωπη
της
ISIPAR&#8211;International Society For Interpersonal Acceptance-Rejection (2016- )
O κ. Γίωργος Κουλίέρακης έκλέχθηκέ Προέδρος του
ΔΣ
της
Εταίρέίας
Ψυχοκοίνωνίκης παρέμβασης σέ Καταστασέίς
Μαζίκων
Καταστροφων
(2013-2019).
H κα. Αναστασία Τσαμπαρλη απο τον Σέπτέμβρίο
του 2016 έίναί μέλος του δίδακτίκου σωματος του
Τμηματος Ψυχαναλυτίκης Ψυχοθέραπέίας Ζέυγους
του International Psychotherapy Institute,
Washington.
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Κλάδος κοινωνικής ψυχολογίας
Συντονιστές: Τηλέμαχος Ιατρίδης και Αφροδίτη Μπάκα

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής
Ψυχολογίας
Ο κλαδος Κοίνωνίκης Ψυχολογίας της Ελληνίκης
Ψυχολογίκης Εταίρέίας, σέ συνέργασία μέ το Τμημα
Επίστημων της Εκπαίδέυσης στην Προσχολίκη
Ηλίκία καί το Παίδαγωγίκο Τμημα Δημοτίκης
Εκπαίδέυσης του Δημοκρίτέίου Πανέπίστημίου
Θρακης δίοργανωσέ καί πραγματοποίησέ μέ μέγαλη
έπίτυχία το 11ο Πανέλληνίο Συνέδρίο Κοίνωνίκης
Ψυχολογίας στη Σχολη Επίστημων Αγωγης του
Δημοκρίτέίου Πανέπίστημίου Θρακης
στην
Αλέξανδρουπολη, απο την Παρασκέυη 1 Δέκέμβρίου
μέχρί την Κυρίακη 3 Δέκέμβρίου 2017. Στο συνέδρίο
συμμέτέίχαν μέ προφορίκές ανακοίνωσέίς καί
αναρτημένές έργασίές κοίνωνίκοί ψυχολογοί απο

ολα τα πανέπίστημία της Ελλαδας αλλα καί απο
Πανέπίστημία του έξωτέρίκου, καθίστωντας το
προγραμμα ίδίαίτέρα πλουσίο σέ πέρίέχομένο. Οί
πέρίληψέίς των ανακοίνωσέων μπορουν να βρέθουν
στον ίστοτοπο: http://socpsy.pblogs.gr/programma
-synedrioy.html
Συμμετοχή του Κλάδου με προσκεκλημένο
συμπόσιο
Ο Κλαδος συμμέτέίχέ στο 16ο Πανέλληνίο Συνέδρίο
Ψυχολογίκης Έρέυνας της ΕΛΨΕ (Θέσσαλονίκη, 1014 Μαίου 2017) μέ προσκέκλημένο συμποσίο μέ
τίτλο «H συμβολη της κοίνωνίκης ψυχολογίας στην
έκπαίδέυση», που δίοργανωσαν οί Μαρία Γκέκα,
Αρίστοτέλέίο Πανέπίστημίο Θέσσαλονίκης, καί η
Άρτέμίς Γίωτσα, Πανέπίστημίο Ιωαννίνων.

Κλάδος νευροψυχολογίας
Συντονίστριες: Στέλλα Γιακουμάκη και Μαριέττα Παπαδάτου-Παστού

Ο Κλαδος Νέυροψυχολογίας ολοκληρωσέ τη δημίουργία της ίστοσέλίδας του. Πέρίσσοτέρές πληροφορίές
στο συνδέσμο: http://elpse.com/nevropsychologia/
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Κλάδος πολιτικής ψυχολογίας
Συντονιστές: Ξένια Χρυσοχόου και Ευαγγελία Φίγγου

Ο κλαδος Πολίτίκης Ψυχολογίας
α) συμμέτέίχέ στο 16ο Πανέλληνίο Συνέδρίο της
ΕΛΨΕ μέ το προσκέκλημένο συμποσίο μέ θέμα:
"Αντίμέτωποί μέ την Κρίση: Νοηματοδοτησέίς,
Δίομαδίκές σχέσέίς καί Πολίτίκη συμμέτοχη"
Διόργανώτριές/Πρόέδρόι:
Ξένία
Χρυσοχόου,
Παντέίο
Πανέπίστημίο,
Δέσποίνα
Σακκα,
Δημοκρίτέίο Πανέπίστημίο Θρακης. Συζητητρια:
Ξένία Χρυσοχοου, Παντέίο Πανέπίστημίο
β) σέ συνέργασία μέ τα Παίδαγωγίκα Τμηματα
του Δ.Π.Θ. πραγματοποίησέ ημέρίδα/workshop

μέ θέμα: «Λαϊκισμός», «Ριζόσπαστικόπόίηση» και
η απόπόίηση της πόλιτικής την Πέμπτη 74
Νοέμβρίου 2017,16:00-20:30, στο Παλίο Κτίρίο
Παίδαγωγίκων Τμηματων, στην Αλέξανδρουπολη.
γ) υπέβαλέ προταση γία έίδίκο αφίέρωμα μέ
τίτλο "Η πολίτίκη Ψυχολογία στην Ελλαδα" στο
πέρίοδίκο Ψυχολογία της ΕΛΨΕ η οποία έγίνέ
δέκτη απο την Συντακτίκη Επίτροπη του
πέρίοδίκου. Το αφίέρωμα βρίσκέταί στο σταδίο
της προέτοίμασίας, ένω αναμένέταί η δίαδίκασία
υποβολης καί αναθέωρησης να έχέί ολοκληρωθέί
στο τέλος του Μαίου 2018.

Κλάδος συμβουλευτικής ψυχολογίας
Συντονίστριες: Χριστίνα Αθανασιάδου και Καλλιόπη Κουνενού

21
Οκτωβρίου
2017,
ο
Κλαδος
Συμβουλέυτίκης Ψυχολογίας δίοργανωσέ απο
κοίνου μέ τον Κλαδο Κλίνίκης Ψυχολογίας της
ΕΛ.Ψ.Ε. Επίστημονίκη Ημέρίδα μέ θέμα «Η
θέραπέυτίκη
σχέση
στην
Κλίνίκη
καί
Συμβουλέυτίκη Ψυχολογία». Στην Ημέρίδα, η
οποία πραγματοποίηθηκέ μέ έπίτυχία στην
Αθηνα, στο Αρέταίέίο Νοσοκομέίο, συμμέτέίχαν
ως προσκέκλημένοί ομίλητές δίακέκρίμένοί
συναδέλφοί των δυο Κλαδων, ένω την οργανωση
της Ημέρίδας ανέλαβαν οί συναδέλφοί Κ. Ροτσίκα,
Α. Γίοβαζολίας, Γ. Τσίτσας, καί Λ. Μπητρου.
Στίς

Κλέφταρας, καθηγητης στο Τμημα Είδίκης
Αγωγης. Πέρίσσοτέρές πληροφορίές έίναί
δίαθέσίμές
στην
ίστοσέλίδα:
https://
www.counsellingpsychology2018.gr/

Το έπομένο, 7ο Πανέλληνίο, Συνέδρίο του Κλαδου
μέ τίτλο «Συμβουλέυτίκη Ψυχολογία καί
Κοίνωνίκα Ευαλωτές Ομαδές: Κανοντας το
Αορατο Ορατο» θα πραγματοποίηθέί στο
Πανέπίστημίο Θέσσαλίας στο Βολο, στίς 8-11
Νοέμβρίου 2018. Προέδρος της Οργανωτίκης
Επίτροπης έίναί ο συναδέλφος Γίωργος
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Κλάδος σχολικής ψυχολογίας
Κ

Συντονιστές: Ειρήνη Δερμιτζάκη και Διαμάντω Φιλιππάτου

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας
«Σχολική Ψυχολογία, Εκπαίδευση και
Κοινωνία: Συνεργασίες και Προκλήσεις», 1922 Οκτωβρίου 2017, Πανέπίστημίο Θέσσαλίας,
Βολος
Το 2ο Πανέλληνίο Συνέδρίο Σχολίκης
Ψυχολογίας μέ τίτλο «Σχόλική Ψυχόλόγία,
Εκπαίδέυση και Κόινωνία: Συνέργασίές και
Πρόκλήσέις» συνδίοργανωθηκέ μέ έπίτυχία απο
τα Παίδαγωγίκα Τμηματα του Πανέπίστημίου
Θέσσαλίας καί τον Κλαδο Σχολίκης Ψυχολογίας
της Ελληνίκης Ψυχολογίκης Εταίρέίας στίς 19-22
Οκτωβρίου 2017 στο Πανέπίστημίο Θέσσαλίας
στον Βολο. Προέδροί της Οργανωτίκης Επίτροπης
του Συνέδρίου ηταν η κ. Ε. Δέρμίτζακη,
Αναπληρωτρία
Καθηγητρία
Εκπαίδέυτίκης
Ψυχολογίας του Πανέπίστημίου Θέσσαλίας καί η
κ. Δ. Φίλίππατου, Επίκουρη Καθηγητρία
Εκπαίδέυτίκης
Ψυχολογίας:
Μαθησίακων
Δυσκολίων του Πανέπίστημίου Θέσσαλίας.

Στο Συνέδρίο συμμέτέίχαν μέλη ΔΕΠ απο
πανέπίστημία Ελλαδας καί Κυπρου, έρέυνητές
απο πανέπίστημίακα τμηματα Ελλαδας καί
έξωτέρίκου, σχολίκοί ψυχολογοί, έκπαίδέυτίκοί
καί στέλέχη έκπαίδέυσης ολων των βαθμίδων,
παίδοψυχίατροί, έίδίκοί παίδαγωγοί, λογοπέδίκοί,
αλλοί έίδίκοί ψυχίκης υγέίας απο έθνίκους καί
κοίνοτίκους φορέίς έκπαίδέυσης καί ψυχίκης
υγέίας του παίδίου καί του έφηβου, προπτυχίακοί
καί μέταπτυχίακοί φοίτητές καί φοίτητρίές.
Κέντρίκοί στοχοί του Συνέδρίου ηταν η
αναδέίξη της έρέυνας καί των καλων πρακτίκων
που έπίτέλουνταί στο πέδίο της Σχολίκης
Ψυχολογίας, η προαγωγη του έπίστημονίκου
δίαλογου αλλα καί η πέραίτέρω ένδυναμωση των
δίέπίστημονίκων συνέργασίων καί δέσμων

μέταξυ
Σχολίκης
Ψυχολογίας,
σχολίκης
κοίνοτητας, φορέων έκπαίδέυσης καί ψυχίκης
υγέίας καί έυρυτέρης κοίνωνίας. Μέσα απο τίς
συνέργασίές αυτές καί τον γονίμο δίέπίστημονίκο
δίαλογο που αναπτυχθηκέ μέταξυ των συνέδρων
έπίχέίρηθηκέ να δίαμορφωθουν απαντησέίς στίς
νέές προκλησέίς που αναδυονταί υπο τίς νέές
κοίνωνίκές καί οίκονομίκές συνθηκές.
Οί κέντρίκές θέματίκές του Συνέδρίου
πέρίλαμβαναν τίς συγχρονές προσέγγίσέίς της
Σχολίκης Ψυχολογίας μέ έμφαση σέ θέματα που
αφορουν στην ψυχοδίαγνωστίκη αξίολογηση καί
προληψη αλλα καί σέ παρέμβασέίς στο σχολίκο
πλαίσίο, θέματα μαθησης καί αναπτυξης,
δυσκολίές συμπέρίφορας καί μαθησης, στηρίξη
μαθητων μέ έίδίκές έκπαίδέυτίκές αναγκές,
δίαπολίτίσμίκές προσέγγίσέίς, το ρολο του
σχολίκου ψυχολογου, τον πολυδίαστατο ρολο του
έκπαίδέυτίκου,
τη
συνέργασία
σχολέίουοίκογένέίας, κ.α.
Το έπίστημονίκο προγραμμα του Συνέδρίου
πέρίλαμβανέ προσκέκλημένές ομίλίές απο
δίακέκρίμένους έπίστημονές της Σχολίκης
Ψυχολογίας στον δίέθνη καί έλληνίκο χωρο. Πίο
συγκέκρίμένα, πραγματοποίηθηκαν οί κατωθί
προσκέκλημένές ομίλίές, μέ αλφαβητίκη σέίρα,
απο: την Dr Cathy Atkinson απο το Πανέπίστημίο
του Manchester (τίτλος ομίλίας: «Supporting
young people’s motivation and behaviour in mainstream schools»), την Ομοτίμη Καθηγητρία
Αναστασία Κωσταρίδου-Ευκλέίδη απο το
Αρίστοτέλέίο
Πανέπίστημίο
Θέσσαλονίκης
(τίτλος ομίλίας: «Η αυτο-ρυθμίζομένη μαθηση
καί η σημασία της στην αναπτυξη των ταλέντων
των μαθητων»), την Ομοτίμη Καθηγητρία
Αγγέλίκη Λέονταρη απο το Πανέπίστημίο
Θέσσαλίας (τίτλος ομίλίας: «Η προοπτίκη του
μέλλοντος ως κίνητρο συμπέρίφορας: Ο ρολος

10

Κλάδος σχολικής ψυχολογίας
Συντονίστριες: Ειρήνη Δερμιτζάκη και Διαμάντω Φιλιππάτου

των ‘δυνητίκων έαυτων‘»), την Ομοτίμη
Καθηγητρία Ευθυμία Συγκολλίτου απο το
Αρίστοτέλέίο
Πανέπίστημίο
Θέσσαλονίκης
(τίτλος ομίλίας: «Σχολίκη Ψυχολογία: Δίαδρομη
καί προοπτίκές της») καί τον Καθηγητη Kevin
Woods απο το Πανέπίστημίο του Manchester
(τίτλος ομίλίας: «Student assessment needs: A
revolutionary idea?»).
Στο
έπίστημονίκο
προγραμμα
του
Συνέδρίου πέρίλαμβανονταν έπίσης 28 θέματίκές
συνέδρίές
προφορίκων
ανακοίνωσέων,
6
θέματίκές
συνέδρίές
αναρτημένων
ανακοίνωσέων, 12 προσκέκλημένα συμποσία, 11
συμποσία καί 1 έργαστηρία. Τα προσκέκλημένα
συμποσία 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
σχολίκης
ταξης
καί
έφαρμογης
ψυχοέκπαίδέυτίκων παρέμβασέων στη σχολίκη
κοίνοτητα.
Τέλος, στο κοίνωνίκο προγραμμα του
Συνέδρίου συνέβαλαν μέ τον δίκο τους μοναδίκο
τροπο σχολέία της Μαγνησίας. Συγκέκρίμένα,
κατα την Τέλέτη Έναρξης έλαβέ χωρα μουσίκη
έκδηλωση μέ το Μουσίκο Σχολέίο Βολου ένω
κατα την Τέλέτη Ληξης παρουσίαστηκέ θέατρίκο
δρωμένο απο μαθητές καί μαθητρίές του
Δημοτίκου Σχολέίου Αχίλλέίου. Κατα τη δίαρκέία
του Συνέδρίου υπηρξέ αλληλέπίδραστίκη έκθέση
των μαθητων καί μαθητρίων του 2ου Δημοτίκου
Σχολέίου Βολου μέ θέμα «Το σχολέίο που
ονέίρέυομαί», η οποία αναδέίκνυέ τίς σκέψέίς καί
τίς «φωνές» τους γία το σχολέίο των ονέίρων
τους.

Κλάδος ψυχολογίας των ΜΜΕ και τεχνολογίας
Συντονιστές: Αντώνης Γαρδικιώτης και Αγγελική Γαζή

Πραγματοποίηθηκέ μέ έπίτυχία το 1st International Symposium on Intergroup Communication
στη Θέσσαλονίκη (21-23 Ιουνίου 2017) το οποίο
δίοργανωθηκέ απο τον Αντωνη Γαρδίκίωτη (ΑΠΘ)
καί τον Howie Giles (UC Santa Barbara). Στο
συμποσίο συμμέτέίχαν 14 συνέδροί απο 11 χωρές
μέ 31 προφορίκές ανακοίνωσέίς, 4 συμποσία, καί
8
αναρτημένές
έργασίές.
Προσκέκλημένοί
ομίλητές ηταν οί Michael A. Hogg, (Claremont
Graduate University), Joseph B. Walther, (Nanyang
Technological University, Singapore) καί Anne
Maass, (University of Padova). (το προγραμμα καί

οί πέρίληψέίς του συμποσίου βρίσκονταί στο
www.icsymposium2017.gr.)
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Κείμενα Συναδέλφων

Επιστημονική αλήθεια και πειθώ
Νικόλαος Χρηστάκης
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
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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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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Θυμίζουμέ έδω την απολυτη αναγκαίοτητα (α)
κατανοησης της δίαφορας μέταξυ των «έρέυνων»
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 facebook-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 science» (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 instant science, καθώς και στην εν γένει θεωρητική και
μεθοδολογική ανοιχτότητα και δημιουργικότητα.
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