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Χαιρετισμός Προέδρου ΕΛΨΕ
Αγαπητές (-οί) συναδέλφοί,
Το τέυχος του Ιουλίου που δίαβαζέτέ, πέρίέχέί τα νέα των Κλαδων της
Εταίρέίας, αλλα, θα έλέγα, αποτέλέί ένα έλαχίστο αφίέρωμα σέ δυο
σημαντίκές μορφές της έλληνίκης Ψυχολογίας που μας αφησαν στους
πρωτους μηνές του 2018: του Λαμπρου Χουσίαδα καί του Δημητρη Γέωργα.
Γία δίαφορέτίκους λογους, οί οποίοί έίναί μέν γνωστοί στους παλαίοτέρους,
αλλα πέρίγραφονταί πολυ έυστοχα στα αντίστοίχα κέίμένα καί γία τους
νέωτέρους, οί δυο αυτές μορφές σημαδέψαν την Ψυχολογία, θέτοντας
θέμέλία σέ αγνωστο έδαφος, οπως ο Λ. Χουσίαδας, η κτίζοντας σέ αυτα καί,
ταυτοχρονα, κανοντας γνωστη την Ψυχολογία της χωρας μας δίέθνως,
οπως ο Δ. Γέωργας. Δέ θα έπαναλαβω οσα γραφονταί, σας αφηνω να τα
δίαβασέτέ, οχί ομως χωρίς να έυχαρίστησω τίς/τους συναδέλφους που τα
έπίμέληθηκαν. Η αγαπη τους γία τους έκλίποντές έίναί έκδηλη. Ωστοσο, η
ζωη προχωραέί καί, μαζί της, η ΕΛΨΕ. Συντομα θα έχουμέ τη χαρα να σας
ανακοίνωσουμέ αλλαγές που αφορουν σέ βασίκα σημέία της λέίτουργίας
της Εταίρέίας, μίας καί, αυτο το Δίοίκητίκο Συμβουλίο, πίστο στην
παραδοση των προηγουμένων, προσπαθέί να έκσυγχρονίσέί ακομη
πέρίσσοτέρο την Εταίρέία. Μέχρί τοτέ, τίς θέρμοτέρές έυχές μου γία ένα
καλο καλοκαίρί!

Ο Προέδρος

Σπυρος Τανταρος

Σε αυτό το τεύχος
-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
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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,

Έχουν πέρασέί πέρίπου 40 ημέρές απο τοτέ που οί
ψηφίακές ζωές μας αλλαξαν ρίζίκα λογω της
έφαρμογης του GDPR. Όσοί θέλέτέ πέρίσσοτέρές
πληροφορίές γία το θέμα, αρκέί μία έπίσκέψη στο
αντίστοίχο λημμα της Wikipedia. Μέ δυο λογία, ο
κανονίσμος αυτος προβλέπέί πως ως χρηστές του
δίαδίκτυου έχουμέ τη δυνατοτητα να προσέχουμέ
καί να δίατηρουμέ κρυφα δίαφορα προσωπίκα
δέδομένα απο δίαδίκτυακους τοπους που δίατηρουν
αρχέία μέ πληροφορίές σχέτίκα μέ μας. Οί
πληροφορίές αυτές συλλέγονταί πολλές φορές
αθέλα μας, χωρίς να το ξέρουμέ. Μέ τίς πληροφορίές
αυτές, καποίοί μπορουν να δίαμορφωσουν ένα
προφίλ γία τον καθέ χρηστη. Ποσο κοντα η μακρία
έίναί το πραγματίκο απο αυτο το δίαμορφωμένο
προφίλ έξαρταταί (μέταξυ αλλων) καί απο την
γένίκοτέρη δίαδίκτυακη μας συμπέρίφορα.

Στην έπίθυμία μας γία να μαθουμέ πέρίσσοτέρα, να
δουμέ καί να γνωρίσουμέ αλλα πραγματα (έστω καί
μέσα απο το δίαδίκτυο), καταληξαμέ να δίνουμέ κί
έμέίς πολλα προσωπίκα, ίδίωτίκα στοίχέία καί
πληροφορίές. Ένας τίμίος συμβίβασμος; Θα δουμέ
στο έγγυς μέλλον.
Μέ την έυκαίρία αυτη, σας καλουμέ να ρυθμίσέτέ καί
έσέίς τα δίκα σας στοίχέία που δίαχέίρίζέταί η ΕΛΨΕ.
Καλο καλοκαίρί.

Οί συντακτές του δέλτίου,
Ιωαννης Δημακος
Αλέξίος Αρβανίτης

Ποσο έτοίμοί έίμαστέ γία να δέχθουμέ το γέγονος
πως καποίοί ξέρουν πολλα γία έμας; Συνηθέίές,
προτίμησέίς, έπίλογές που κανουμέ, φωτογραφίές
που μοίραζομαστέ, μηνυματα που στέλνουμέ, σχολία
που αφηνουμέ σέ κοίνωνίκα μέσα δίκτυωσης ολα
αποκαλυπτουν καί κατί γία μας. Πρίν λίγές ημέρές,
δίαβασαμέ πως ένα απο τα πλέον έυρέως
δίαδέδομένα συστηματα email (αναφέρομαστέ στο
gmail καί την Google αλλα καί έφαρμογές τρίτων)
μπορουν να δίαβαζουν τα μηνυματα που στέλνουμέ
μέταξυ μας καί θέωρουμέ έμπίστέυτίκα. Φυσίκα,
ολές αυτές οί πληροφορίές δέν σβηνονταί ποτέ. Τα
προφίλ μας γίνονταί καθέ φορα καλυτέρα καί
ακρίβέστέρα
έμπλουτίσμένα
μέ
νέοτέρές
πληροφορίές.
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Κλάδος αναπτυξιακής ψυχολογίας
Συντονίστριες: Ασημίνα Ράλλη και Κλεοπάτρα Διακογιώργη

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής
Ψυχολογίας με Διεθνή Συμμετοχή
Ολοκληρωθηκέ μέ έπίτυχία 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 πολλούς
ομιλητές, Έλληνές καί ξένους. Η πρωτοβουλία
της Οργανωτίκης Επίτροπης να ανοίξέί την
προσκληση γία συμμέτοχη στη δίέθνη κοίνοτητα
στέφθηκέ μέ έπίτυχία, καθως στο συνέδρίο
παρουσίαστηκαν πολλες εργασιες στα αγγλικα
(πέρίπου 60) απο ομίλητές που προέρχονταν απο
17 χώρες! Η πρό(σ)κληση σέ Δίέθνή Συμμέτοχή
στο συνέδρίο μας στοχο έίχέ να προβληθέί η
έξωστρέφέία που πρέπέί να χαρακτηρίζέί την
έπίστημη, την έρέυνα καί το πανέπίστημίο. Μέ
ίδίαίτέρη χαρα δίαπίστωσαμέ οτί τίς έργασίές του
συνέδρίου παρακολουθησαν πολλοι σύνεδροι
(πάνω από 1.000), οί οποίοί γέμίσαν τίς
αίθουσές σέ ολές τίς μέρές καί ωρές δίέξαγωγης του

συνέδρίου. Απο τίς 10 ως τίς 13 Μαίου 2018,
παρακολουθησαμέ πολλα θεματα αναπτυξίακης
ψυχολογίας, αναπτυξίακης ψυχοπαθολογίας καί
πολλές
εφαρμογές
τους
στην
γένίκή
έκπαίδέυση καί την έίδίκη αγωγη.

Είχαμέ την έυχαρίστηση να παρακολουθησουμέ τίς
ομίλίές
έξί
δίέθνως
αναγνωρίσμένων
προσκέκλημένων ομίλητων: Michael L. Wehmeyer
(The University of Kansas), Konstantinos V. Petrides
(University College London), Elena Grigorenko
(Yale Medical School), Ζαΐρα Παπαληγούρα
(Α.Π.Θ.), Δημητρης Πνευματικος (Πανέπίστημίο
Δυτίκης Μακέδονίας) καί Ελευθερια Γωνιδα
(Α.Π.Θ.). Τέλος, σέ μία έίδίκη έκδηλωση, τίμηθηκέ ο
Καθηγητης Ανδρεας Δημητριου γία την πλουσία
προσφορα του στην έπίστημη καί την έλληνίκη καί
δίέθνη ακαδημαίκη κοίνοτητα.
Ευχαρίστουμέ ολους τους συνέδρους απο την
Ελλαδα καί το έξωτέρίκο γία τη συμμέτοχη τους σέ
αυτο το ταξίδί που καναμέ μαζί στην έπίστημονίκη
έρέυνα, τη δία βίου αναπτυξη καί μαθηση αλλα καί
την κοίνωνίκη δίκτυωση. Σκοπος αυτου του
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Κλάδος αναπτυξιακής ψυχολογίας
Συντονίστριες: Ασημίνα Ράλλη και Κλεοπάτρα Διακογιώργη

ταξίδίου ηταν να αναδέίξέί τον Άνθρωπο που
ολοί μας απο δίαφορές θέσέίς υπηρέτουμέ, τον
μικρό, το μεγάλο, τον μέγα!
Εκ μέρους της Οργανωτίκης Επίτροπης,
Καθηγητρία Μαρία Πλατσίδου
Προέδρος του Συνέδρίου

Κλάδος γνωστικής ψυχολογίας
Συντονίστριες: Ελισάβετ Χρυσοχόου και Ειρήνη Σκοπελίτη

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακής Επιστήμης
Η συντονίστρία του κλαδου Γνωστίκης Ψυχολογίας
Ειρήνη Σκοπελίτη, καθώς καί τα μέλη του
κλαδου Πέτρος Ρούσσος καί Σμαράγδα Καζή,
συμμέτέίχαν στην οργανωση του 5ου Πανέλληνίου
Συνέδρίου Γνωσίακης Επίστημης που έλαβέ χωρα
στην Παρο στίς 17-20 Μαίου 2018. Το συνέδρίο
δίοργανωθηκέ απο την Ελληνίκη Εταίρέία
Γνωσίακης Επίστημης καί το Μέταπτυχίακο
Προγραμμα Γνωσίακης Επίστημης του Εθνίκου καί
Καποδίστρίακου Πανέπίστημίου Αθηνων. Στα
πλαίσία του ίδίου συνέδρίου η Ελενη Ζιωρη, μέλος
του κλαδου Γνωστίκης Ψυχολογίας έδωσέ κέντρίκη
ομίλία μέ τίτλο "Implicit Learning: its nature, properties and measurement". Στην ίστοσέλίδα της
Ελληνίκης
Εταίρέίας
Γνωσίακης
Επίστημης
φίλοξένέίταί το προγραμμα του συνέδρίου καί το
Βίβλίο Πρακτίκων:
http://helleniccognitivesciencesociety.gr
Ημερίδα Εργαστηρίου «ΨΥΧΗ»
Ένα νέο έργαστηρίο, το έργαστηρίο «ΨΥΧΗ» που
στοχέυέί στη μέλέτη της αναπτυξης καί της
έκπαίδέυσης στην παίδίκη ηλίκία, «ανοίξέ» τίς
πορτές του στο Τμημα Επίστημων Προσχολίκης
Αγωγης καί Εκπαίδέυσης της Παίδαγωγίκης Σχολης
του Α.Π.Θ.

Μέ αφορμη τα έγκαίνία του Εργαστηρίου
Ψυχολογίας καί Εκπαίδέυσης του Παίδίου «ΨΥΧΗ»
απο τη Δίέυθυντρία του Εργαστηρίου, Καθηγητρία
της Γνωστίκης Ψυχολογίας Ζωη Μπαμπλεκου,
δίοργανωθηκέ στίς 10 Μαίου του 2018 ημέρίδα μέ
τον τίτλο "Πέδία της αναπτυξης στην παίδίκη ηλίκία:
Επίτέλίκές λέίτουργίές & κοίνωνίκη συναίσθηματίκη
μαθηση", μέ την υποστηρίξη της Επίτροπης Ερέυνων
του Α.Π.Θ. Προσκέκλημένοί ομίλητές ηταν ο Achilles
Bardos (Professor of School Psychology, Department of School Psychology, University of Nothern
Collorado), ο οποίος πραγματοποίησέ ομίλία μέ θέμα
“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 οποία
πραγματοποίησέ ομίλία μέ θέμα “The emergence
and malleability of executive functions in childhood”.

4

Κλάδος εργασιακής και οργανωσιακής ψυχολογίας
Συντονιστές: Δέσποινα Ξανθοπούλου και Κώστας Παπαχριστόπουλος

Α. Νέα σχετικά με τον Κλάδο Εργασιακής και
Οργανωσιακής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ:
Η
Επιστημονικη Ημεριδα του κλαδου θα
πραγματοποίηθέί φέτος στο Πανέπίστημίο
Πέίραίως, την Παρασκέυη 2 Νοέμβρίου 2018. Η
Ημέρίδα θα δίοργανωθέί σέ συνέργασία μέ το
Τμημα Οργανωσης καί Δίοίκησης Επίχέίρησέων,
της Σχολης Οίκονομίκων, Επίχέίρηματίκων καί
Δίέθνων Σπουδων, του Πανέπίστημίου Πέίραίως.
Την οργανωση της Ημέρίδας έχουν αναλαβέί τα
μέλη του κλαδου, κκ. Νταλιανης, Ξενικου,
Παπαχριστόπουλος και Λεμονάκη.

Ο συν-συντονίστης του κλαδου Κωνσταντινος
Παπαχριστόπουλος συμμέτέίχέ στο Constituent Council Μeeting του European Association of
Work & Organizational Psychology (EAWOP) που
έλαβέ χωρα στο Τορίνο στίς 4 Μαίου 2018. Στη
συναντηση συζητηθηκαν γένίκα θέματα του
ΕAWOP (π.χ., δίοργανωσέίς, πέρίοδίκα, ομαδές
έργασίας), αλλα καί έίδίκοτέρα ζητηματα σχέτίκα
μέ το έπομένο συνέδρίο του EAWOP (Τορίνο, 8-11
Μαίου 2019).

Προγραμματος
Σπουδων
στην
Δίοίκηση
Ανθρωπίνου
Δυναμίκου
του
Οίκονομίκου
Πανέπίστημίου Αθηνων δίοργανωνέί το «9ο
συνέδρίο ΔΑΔ-Μέ το Βλέμμα στο Μέλλον».
Μέταξυ των ομίλητων έίναί ο Prof. John Antonakis & η Prof. Evangelia Demerouti. Πέρίσσοτέρές
πληροφορίές στην παρακατω ίστοσέλίδα:
https://hrm2018.wordpress.com
Β. Διακρίσεις Μελών
Ο Αναπληρωτης Καθηγητης στο ΟΠΑ Ιωαννης
Νικολάου προσκλήθηκέ καί έδωσέ ομίλία ως
ένας απο τους Keynote Speakers στο Advanced
International Seminar μέ θέμα «The future of
work and organizational psychology: emerging
issues and trends? που δίοργανωσέ το Τμημα
Ψυχολογίας του Universidad Complutense στη
Μαδρίτη στίς 23-24 Απρίλίου 2018.
H
συντονίστρία
του
κλαδου
Δεσποινα
Ξανθοπούλου έλαβέ το «Best Reviewer Award»
απο το Journal of Personnel Psychology γία το
έτος 2017.

Ο Αναπληρωτης Καθηγητης στο ΟΠΑ Ιωαννης
Νικολάου ως Δίέυθυντής του Μέταπτυχίακού
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Κλάδος κλινικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της υγείας
Συντονιστές: Ηλίας Κουρκούτας και Ευγενία Γεωργάκα

Δραστηριότητες / Διακρίσεις μελών
Ο κ. Φωτης Αναγνωστοπουλος έίναί απο το 2018
μέλος στο Editorial Board του πέρίοδίκου Journal of
Clinical Psychology in Medical Settings (the official journal of the Association of Psychologists in Academic Health Centers in the U.S., published by
Springer)
Η κ. Αναστασια Καλαντζη-Αζίζι ορίστηκέ
Δίέυθυντρία
Συνταξης
καί
Έκδοσης
του «Ελληνίκου Πέρίοδίκου Γνωσίακης καί
Συμπέρίφορίστίκης
Θέραπέίας»
του
Ινστίτουτου
Έρέυνας
καί
Θέραπέίας
της
Συμπέρίφορας καί της Ελληνίκης Εταίρέίας Έρέυνας
της Συμπέρίφορας
Ο κ. Ευαγγελος Καραδημας έίναί μέλος της Executive
Committee της European Health Psychology Society
(EHPS) – National Delegates Officer (2016- )
Ο κ. Ευαγγελος Καραδημας ανέλαβέ απο το 2018 ως
αναπληρωτης δίέυθυντης συνταξης στο ξένογλωσσο
πέρίοδίκο Translational Behavioral Medicine (Society
of Behavioral Medicine, ΗΠΑ)
Ο κ. Ευαγγελος Καραδημας τίμηθηκέ το 2018 μέ τη
σημαντίκοτέρη δίακρίση της European Health Psychology Society (Honorary Fellow)
O κ. Γιωργος Κουλιερακης έκλέχθηκέ Προέδρος του
Δίοίκητίκου
Συμβουλίου
της
Εταίρέίας
Ψυχοκοίνωνίκης Παρέμβασης σέ Καταστασέίς
Μαζίκων Καταστροφων (2013-2019)
Ο κ. Ηλιας Κουρκουτας έκλέχθηκέ Regional Representative
γία
την
Ευρωπη
της
ISIPAR: Ιnternational Society For Interpersonal Acceptance-Rejection (2016- )
Η κα. Αντωνια Πασχαλη έκλέχθηκέ Εθνίκη
Εκπροσωπος (National Delegate) γία την Ελλαδα
στην European Health Psychology Society (EHPS)
(2016-2018)

Η κα. Αντωνια Πασχαλη έκλέχθηκέ το 2018 μέλος
της νέας έπίτροπης της European Health Psychology
Society (EHPS), γία την καταρτίση σχέτίκα μέ το
έπαγγέλμα καί τίς έπαγγέλματίκές ρυθμίσέίς της
Ψυχολογίας της Υγέίας
Η κα. Βαλερια Πομινι υπηρξέ προσκέκλημένη
έπίμέλητρία συνταξης του έίδίκου τέυχους "Virtual
relationships and systemic practice in the digital era"
του Αμέρίκανίκου πέρίοδίκου Contemporary Family
Therapy vol. 39 (4) 2017
Η κα. Βαλερια Πομινι έίναί μέλος του νέου ΔΣ της
ΕΘΟΣ - Ομοσπονδία των Ελληνίκων Εταίρέίων
Συστημίκης Οίκογένέίακης Ψυχοθέραπέίας. Επίσης
παραμένέί μέλος του ΔΣ της ΕΕΣΣΚΕΨΟ - Ελλ. Ετ.
Συστημίκης Σκέψης καί Ψυχοθέραπέίας Οίκογένέίας,
του νέου ΔΣ του ITACA - (Ουσίοέξαρτησέίς) καί του
ΔΣ της Δίαγνωστίκης καί Θέραπέυτίκης Μοναδας
"Σπ. Δοξίαδης"
H κα. Αναστασια Τσαμπαρλη απο τον Σέπτέμβρίο
του 2016 έίναί μέλος του δίδακτίκου σωματος του
Τμηματος Ψυχαναλυτίκης Ψυχοθέραπέίας Ζέυγους
του International Psychotherapy Institute, Washington
H κα. Ντιανα Χαριλα
έίναί Προέδρος της
Οργανωτίκης Επίτροπης του δίέθνους συνέδρίου
50th Annual Congress of the European Association of
Behavior and Cognitive Therapies (EABCT), Αθηνα,
2020

H κα. Ντιανα Χαριλα έίναί Μέλος του ΔΣ της
Ελληνίκης Εταίρέίας Έρέυνας της Συμπέρίφορας
H κα. Ντιανα Χαριλα έίναί Οργανωτίκη Γραμματέας
στο ΔΣ του Ινστίτουτου Έρέυνας καί Θέραπέίας της
Συμπέρίφορας
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Κλάδος νευροψυχολογίας
Συντονίστριες: Στέλλα Γιακουμάκη και Μαριέττα Παπαδάτου-Παστού

Ο Κλαδος Νέυροψυχολογίας της ΕΛΨΕ δίοργανωσέ συμποσίο μέ τίτλο «Ανάπτυξη και αξιολόγηση
νευροψυχολογικών εργαλείων και νευροαπεικονιστικών τεχνικών. Κλάδος Νευροψυχολογίας της
Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας» κατα το 1ο Πανέλληνίο Συνέδρίο Νέυροψυχολογίας. Στο συμποσίο
παρουσίασαν νέα έρέυνητίκα δέδομένα καί κατέυθυνσέίς οί κ.κ. Αλέξανδρα Οίκονομου, Αμαρυλλίς-Χρυση
Μαλέγίαννακη καί Μαρίέττα Παπαδατου Παστου. Το φωτογραφίκο υλίκο που συνοδέυέί το παρον έίναί
δημίουργία του κ. Δ. Πατέρακη (https://paterakisphoto.gr/).
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Κλάδος συμβουλευτικής ψυχολογίας
Συντονίστριες: Χριστίνα Αθανασιάδου και Καλλιόπη Κουνενού

Απολογισμός
δραστηριοτήτων
Κλάδου
Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της ΕΛ.Ψ.Ε.
Γία το δίαστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018
Η συναδέλφος Αντωνια Πασχαλη, Επίκουρος
Καθηγητρία στο Τμημα Νοσηλέυτίκης του
Πανέπίστημίου Αθηνων, έχέί έκλέγέί Εθνίκη
Εκπροσωπος της Ελλαδας (National Delegate)
στην ακολουθη Εταίρέία: European Health Psychology Society (EHPS) (https://www.ehps.net/
content/greece). Επίσης, δίατέλέί μέλος της
Επίτροπης της European Health Psychology Society (EHPS) οσον αφορα την καταρτίση σχέτίκα μέ
το έπαγγέλμα καί τίς έπαγγέλματίκές ρυθμίσέίς
γία τον Κλαδο της Ψυχολογίας της Υγέίας στην
Ευρωπη. Σέ σχέση μέ τα παραπανω, συμμέτέίχέ
στην ακολουθη δημοσίέυση: Mc Sharry, J., Chater,
A., Lucanin, J., Hofer, S., Paschali, A & Warner, L.
(2017). Education and Training in EHPS countries,
Health Psychology Education and Training Countries Represented in the EHPS. The European
Health Psychologist, Bulletin of the European
Health Psychology Society, 19(6), pp. 375-381.
Το ακολουθο αρθρο το οποίο συνυπογραφουν
δυο μέλη του Κλαδου, ο Ανδρεας Μπρουζος,

Καθηγητης στο ΠΤΔΕ του Πανέπίστημίου
Ιωαννίνων, καί ο Στεφανος Βασιλοπουλος,
Αναπληρωτης Καθηγητης στο ΠΤΔΕ του
Πανέπίστημίου Πατρων, απέσπασέ το βραβέίο
“Best Group Research Article of the Year Award”,
στο έτησίο συνέδρίο της Αμέρίκανίκης Ένωσης
των Είδίκων στην Ομαδίκη Εργασία (Association
for Specialists in Group Work Conference, Savannah, GA, February 2, 2018).
Brouzos, A., Vassilopoulos, S. P., & Tassi, C. (2017).
A Psychoeducational Group Intervention for Siblings of Children with Autism Spectrum Disorder.
Journal for Specialists in Group Work, 42, 274298.
Το έπομένο, 7ο Πανελληνιο Συνεδριο του Κλαδου,
μέ τίτλο «Συμβουλέυτίκη Ψυχολογία καί
Κοίνωνίκα Ευαλωτές Ομαδές: Κανοντας το
Αορατο Ορατο», θα πραγματοποίηθέί στο
Πανέπίστημίο Θέσσαλίας, στον Βολο, στίς 8-11
Νοέμβρίου 2018. Προέδρος της Οργανωτίκης
Επίτροπης έίναί ο συναδέλφος Γίωργος
Κλέφταρας, καθηγητης στο Τμημα Είδίκης
Αγωγης. Πέρίσσοτέρές πληροφορίές έίναί
δίαθέσίμές
στην
ίστοσέλίδα:
https://
www.counsellingpsychology2018.gr/
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Μέ βαθία θλίψη η πανέπίστημίακη κοίνοτητα
αποχαίρέτησέ στίς 23-4-2018 τον ομοτίμο
καθηγητη Ψυχολογίας του Τμηματος Ψυχολογίας
της Φίλοσοφίκης Σχολης του Εθνίκου καί
Καποδίστρίακου
Πανέπίστημίου
Αθηνων
Δημητρίο Γέωργα που έφυγέ ξαφνίκα απο τη ζωη
στίς 20-5-2018 στην Αθηνα. Ο Δημητρης Γέωργας
συνέβαλέ τα μέγίστα στη θέμέλίωση καί την
αναπτυξη της έπίστημονίκης Ψυχολογίας στην
Ελλαδα καί έτυχέ δίέθνους αναγνωρίσης.
Έλαβέ το δίδακτορίκο του δίπλωμα απο το Loyola
University of Chicago, USA. Υπηρέτησέ ως
Καθηγητης στον Τομέα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ
(1981-2002), ως Δίέυθυντης του Τομέα
Ψυχολογίας καί ως Δίέυθυντης του Προγραμματος
Μέταπτυχίακων Σπουδων Κλίνίκης Ψυχολογίας
(1996-2001). Κατα τη δίαρκέία της πολυέτους
ακαδημαίκης πορέίας του μέ τίς πολυαρίθμές
δημοσίέυσέίς, την αξίοζηλέυτη ακαδημαίκη
καρίέρα καί την πολυχρονη καί σέ βαθος έρέυνα
στη Ελλαδα καί στο έξωτέρίκο, πρωτοστατησέ
στην προοδο καί προωθηση της Ψυχολογίας καί
έίδίκοτέρα
της
Κοίνωνίκης
καί
της
Δίαπολίτίσμίκης Ψυχολογίας στην Ελλαδα καί
δίέθνως. Ήταν παντοτέ δίπλα σέ καθέ νέα
πρωτοβουλία που αφορα στην ψυχολογία καί
στους νέους ψυχολογους καί αποτέλέσέ έναν απο
τους πρωτέργατές της Ευρωπαίκης Πίστοποίησης
του έπαγγέλματία Ψυχολογου. Συνέγραψέ στα

έλληνίκα το πρωτο δίτομο έγχέίρίδίο Κοίνωνίκης
Ψυχολογίας το οποίο έίσηγαγέ τους φοίτητές
πολλων Τμηματων Πανέπίστημίων της χωρας καί
γία πολλα χρονία στο γνωστίκο αυτο πέδίο, ένω
έπίμέληθηκέ την έκδοση στα έλληνίκα του βίβλίου
«Δίαπολίτίσμίκη Ψυχολογία» των Seagall, Dasen,
Berry & Poortinga (1993) μέ το οποίο έπίσης
έίσηγαγέ μία ολοκληρη γένία στο νέο γία την
έποχη έκέίνη πέδίο της Δίαπολίτίσμίκης
Ψυχολογίας.
Ήταν ίδρυτίκο μέλος της Ελληνίκης Ψυχολογίκης
Εταίρέίας την οποία καί υπηρέτησέ ως προέδρος
(1995-1999) καί έκτοτέ ως έπίτίμος προέδρος μέ
γνωμονα την αξίοκρατία καί το συναίνέτίκο
πνέυμα. Χαρίν στη δίκη του αποφασίστίκη
συμβολη οργανωθηκέ σέ συνέργασία μέ το
Συλλογο Ελληνων Ψυχολογων το 4th European
Congress of Psychology το 1995, ένω υπηρξέ
προέδρος καί του 26th International Congress of
Applied Psychology το 2006 στην Αθηνα καί
έπίτίμος προέδρος του 18th International Congress
of Cross Cultural Psychology το 2006 στίς Σπέτσές.
Υπηρέτησέ μέ συνέπέία τους στοχους της International Association for Cross Cultural Psychology ως
Regional Representative γία την Ευρωπη (19861988, 1994-1996), ως μέλος του Δίοίκητίκου
Συμβουλίου, ως Γένίκος Γραμματέας (1996-2000)
καί ως προέδρος (2006-2008) της έταίρίας απο
την οποία του απονέμηθηκέ το Honorary Fellow
Award το 2012.

Ο καθηγητης Δημητρίος Γέωργας, οπως
παραδέχονταί συναδέλφοί καί μαθητές του, ηταν
μία λαμπέρη προσωπίκοτητα μέ έμφυτη έυγένέία
καί ένας προίκίσμένος ακαδημαίκος δασκαλος που
γνωρίζέ παντα πως καί ποτέ να κίνητοποίέί καί να
παρακίνέί τους αλλους, να τους στηρίζέί καί να
τους καθοδηγέί. Το παθος του γία τίς
ακαδημαίκές του δραστηρίοτητές σημαδέψέ το
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έργο ολων, κέρδίζοντας έτσί το σέβασμο καί την
έυγνωμοσυνη τους. Το τέλέυταίο σημαντίκο έργο
του, το βίβλίο Families Across Cultures: A 30nation Psychological Study (James Georgas, John
Berry, Fons van de Vijver, Cigdem Kagitcibasi, &
Ype Poortinga), ηταν ο λογος που βραβέυτηκέ μέ
το Ursula Gielen Global Psychology Book Award
της American Psychological Association – International Psychology Division. Αυτη ακρίβως η
δουλέία αποκαλυπτέί έναν ακομη στοχο της ζωης
του, την αφοσίωση του στους αγαπημένους του.
Οδηγησέ τα βηματα πολλων απο έμας στον τροπο
σκέψης καί στη ζωη μέ έπίτυχία καί αφησέ,
αναμφίβολα, ένα ίσχυρο αποτυπωμα καί μία
αναμνηση που δέν θα σβησέί ποτέ.*

*Το κέίμένο γία το Δημητρη Γέωργα συνταχθηκέ
απο μέλη του κλαδου δίαπολίτίσμίκης ψυχολογίας

Για τον εκλιπόντα καθηγητή Λ. Χουσιάδα
Απο τίς 31-03-2018 ο ομοτίμος καθηγητης του
Αρίστοτέλέίου Πανέπίστημίου Θέσσαλονίκης
Λαμπρος Χουσίαδας δέν έίναί πία κοντα μας.
‘Εκοίμηθη’ πληρης ημέρων, αφηνοντας τη φημη
του καθοδηγητη δασκαλου, του πρωτοπορίακου
καθηγητη καί έπίστημονα καί του έντίμου
ανθρωπου.
Ο καθηγητης Λαμπρος Χουσίαδας γέννηθηκέ στίς
18-04-1925 στην Αγία Τρίαδα Ευρυτανίας. Το
1943, μέτα απο έίσαγωγίκές έξέτασέίς, γραφτηκέ
στη Φίλοσοφίκη Σχολη του Πανέπίστημίου
Θέσσαλονίκης, απο την οποία πηρέ το πτυχίο του
μέ βαθμο «αρίστα» το 1950. To 1958, υστέρα απο
συστηματίκη έρέυνα του συνθέτου προβληματος
της αντίληψης της αίτίοτητας, έλαβέ το
δίδακτορίκο του δίπλωμα απο το Τμημα του
Πανέπίστημίου του Leeds.
Ακολουθως έπέστρέψέ στην Ελλαδα καί το 1960
δίορίσθηκέ έπίμέλητης στο Ψυχολογίκο Εργαστη-

ρίο της Φίλοσοφίκης του Α.Π.Θ. To 1961
παραίτηθηκέ απο τη θέση αυτη γία να αναλαβέί
καθηκοντα έπίκουρου καθηγητη το Πανέπίστημίο
της Αδέλαίδας της Αυστραλίας. Γία τίς έρέυνητίκές
του δραστηρίοτητές το Πανέπίστημίο της
Αυστραλίας του χορηγησέ τίμητίκα δίδακτορίκο
δίπλωμα Ad Eundem Gradum το 1961 καί τον
ορίσέ μέλος του Συμβουλίου Θέωρητίκων Σχολων
γία το ακαδημαίκο έτος 1965. Το 1961 έκλέχθηκέ
τακτίκο μέλος της Βρέτανίκης Ψυχολογίκης
Εταίρέίας του Τμηματος Αυστραλίας, ένω το 1963
έκλέχθηκέ αντίπροέδρος της Εταίρέίας αυτης.
Το Μαρτίο του 1965 ο τίμωμένος παραίτηθηκέ
απο το Πανέπίστημίο της Αδέλαίδας γία να
έπίστρέψέί στην Ελλαδα, έπέίδη στο μέταξυ
δέχθηκέ τη θέση του «καθηγητη μέ αναθέση» στην
έδρα της Γένίκης Ψυχολογίας του νέοίδρυθέντος
Παραρτηματος της Φίλοσοφίκης Σχολης του
Πανέπίστημίου Θέσσαλονίκης στα Ιωαννίνα.
Εκέί προσφέρέ τίς υπηρέσίές του έως τον Ιουνίο
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του 1966.
Το Νοέμβρίο του 1965 ο Λαμπρος Χουσίαδας
έκλέχθηκέ παμψηφέί τακτίκος καθηγητης στην
έδρα της Γένίκης Ψυχολογίας της Φίλοσοφίκης
Σχολης του Πανέπίστημίου Θέσσαλονίκης. Μέ
δίαφορές δραστηρίοτητές ο Λαμπρος Χουσίαδας
έπέτυχέ να τη φέρέί σέ έπαφη μέ την ψυχολογίκη
θέωρία καί έρέυνα των αναπτυγμένων χωρων.
Κατ’ αρχην δίοργανωσέ μέ τη συνέργασία
δίακέκρίμένων ψυχολογων στο Πανέπίστημίο
Θέσσαλονίκης τρία δίέθνη συνέδρία, αρχης
γένομένης το 1967. Αυτα τα τρία δίέθνη συνέδρία,
στα οποία έλαβαν μέρος κορυφαίοί έίδίκοί απο
πολλα μέρη του κοσμου, έίναί δυνατον να
θέωρηθουν καθορίστίκα, καθως ανοίξαν τίς πυλές
της χωρας μας σέ μία έπίστημη που της ηταν πολυ
λίγο γνωστη.
Η σημαντίκοτέρη προσφορα του Λ. Χουσίαδα στο
Αρίστοτέλέίο Πανέπίστημίο θα μπορουσέ να
θέωρηθέί ο μακροχρονος αγωνας του γία τη
δημίουργία ανέξαρτητου Τμηματος Ψυχολογίας
οπως καί γία την κατοχυρωση του έπαγγέλματος
του ψυχολογου. Ας σημέίωθέί οτί απο το 1977 έως
το 1991 υπηρξέ αντίπροέδρος της Επίτροπης του
τοτέ Υπουργέίου Κοίνωνίκων Υπηρέσίων, η οποία
έπέξέργαστηκέ το νομο 991/79 γία την
κατοχυρωση του έπαγγέλματος του ψυχολογου
στην Ελλαδα, καθως καί τα σχέτίκα προέδρίκα
δίαταγματα.
Το έρέυνητίκο καί συγγραφίκο έργο του Λαμπρου
Χουσίαδα έχέί δίέθνως αναγνωρίσθέί, οπως
δέίχνουν οί πολλές αναφορές στο έργο του η τα
βίογραφίκα λέξίκα προσωπίκοτητων καί οί έίδίκές
δίακρίσέίς που του έχουν αποδοθέί (Επίσκέπτης
Καθηγητης στο Πανέπίστημίο της Αδέλαίδας, Fellow του Andrus Gerontology Center του
Πανέπίστημίου της Νοτίας Καλίφορνίας κ.α.).
Πολλές έπίστημονίκές έταίρέίές τον τίμησαν γία το

έργο του. Η Ελληνίκη Ψυχολογίκη Εταίρέία του
απένέίμέ τίμητίκη δίακρίση το 1991 «σέ
αναγνωρίση της συμβολης του στην έδραίωση της
έπίστημης της Ψυχολογίας στην Ελλαδα».
Η αγγέλία του θανατου του Λαμπρου Χουσίαδα
σκορπίσέ βαθία θλίψη σέ ολους τους συναδέλφους
του Τμηματος Ψυχολογίας, αλλα πίο πολυ σέ μας,
τους πρωτους μαθητές του, τα πρωτα παίδία του
οπως έλέγέ, καί τους πρωτους συνέργατές του.
Είχα την τυχη καί την τίμη να έίμαί απο τίς
φοίτητρίές των πρωτων του χρονων στο
Πανέπίστημίο μας, αλλα καί απο τίς πρωτές
συνέργατίδές του. Μέντορας γία ολους έμας τους
πρωτους συνέργατές, ακαδημαίκος συμβουλος, μέ
αρχές που χαρακτηρίζαν τον ίδίο καί προσπαθησέ
να μας μέταλαμπαδέυσέί, οπως η αυστηρη
έπίστημονίκη μέθοδος, το να έίσαί αδέκαστος σέ
κρίσέίς καί έκλογές ακομη καί των "αντίπαλων"
σου, καί η...μνημη. Δέν μπορέίς, έλέγέ, τη μία μέρα
να υποστηρίζέίς μία αποψη η καί να ψηφίζέίς κατί
η καποίον μέ βαση ορίσμένα κρίτηρία, καί την
αλλη μέ τα ακρίβως αντίθέτα.
Το ονομα «Εργαστηρίο Λαμπρος Χουσίαδας», που
πολλα χρονία πρίν έίχαμέ δωσέί στην Αίθουσα του
Εργαστηρίου Ψυχολογίας, στο Τμημα Ψυχολογίας,
έίναί απο τίς λίγές φορές που σέ τέτοίές
πέρίπτωσέίς δέν έίναί μία τυπίκη τίμη, αλλα ένα
απο καρδίας έυχαρίστω γία την παρακαταθηκη
που αφησέ ο Λ. Χουσίαδας στο Τμημα Ψυχολογίας,
καί γία το δρομο που ανοίξέ γία την Ψυχολογία
στην Ελλαδα. Το Τμημα Ψυχολογίας του ΑΠΘ θέλω
να πίστέυω οτί θα έχέί γία συμβολο τίς αρχές που
μας αφησέ έκέίνος.
Έφη Συγκολλίτου
Ομοτίμη Καθηγητρία Ψυχολογίας
Αρίστοτέλέίου Πανέπίστημίου Θέσσαλονίκης
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