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Χαιρετισμός της Προέδρου της
ΕΛΨΕ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκ μέρους όλων

των μελών του νεο-
εκλεγέντος Διοι-
κητικού Συμβου-
λίου, θέλω να σας
ευχαριστήσω για
την εμπιστοσύνη
σας! Θέλω, ακόμη,
να ζητήσω την
ενεργό συμμετοχή
σας στις δράσεις
της ΕΛΨΕ, προκει-
μένου να ικανοποι-
ηθούν οι κοινοί μας
στόχοι.

Πιο συγκεκριμένα, ο οραματισμός μας για την επό-
μενη διετία (2019–2021), και οι δράσεις, οι οποίες θα
αναληφθούν, συνοψίζονται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος
αφορά στην ενίσχυση της επικοινωνίας της ΕΛΨΕ με το
ευρύ κοινό και της διάχυσης της επιστημονικής γνώσης,
αλλά και την ενίσχυση του ρόλου της ΕΛΨΕ στα δρώ-
μενα που αφορούν στην επιστήμη της Ψυχολογίας. Η
ιστοσελίδα της ΕΛΨΕ (με την απαραίτητη προσαρμογή
ή/και ανάπτυξη) θα αξιοποιηθεί ως το βασικό εργαλείο
για την εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων.

Ο δεύτερος αναφέρεται στην ανάληψη δράσεων,
οι οποίες θα διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή των
νέων - και δη των νεαρών - μελών στην ΕΛΨΕ, σε το-
μείς επιστημονικούς καθώς και διοικητικούς.

Ο τρίτος άξονας περιλαμβάνει ενέργειες για την
οργάνωση και τη διεξαγωγή της Καταστατικής Συνέ-
λευσης της Εταιρείας, η οποία ανατέθηκε στο παρόν
Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρόσφατη Γενική Συ-
νέλευση, στο πλαίσιο του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Ψυχολογικής Έρευνας στην Αλεξανδρούπολη. Η επι-
καιροποίηση του αρχείου των μελών της ΕΛΨΕ είναι
μια από τις πολλές ενέργειες που απαιτούνται για τον
σκοπό αυτό.

Έχοντας ως παρακαταθήκη τις δράσεις για τον εκ-
συγχρονισμό της ΕΛΨΕ, οι οποίες αναλήφθηκαν και
υλοποιήθηκαν από προηγούμενα Διοικητικά Συμβού-
λια, θα επιδιώξουμε να συνεχίσουμε την καλή παρά-
δοση. Η δουλειά είναι πολλή, αλλά όλες και όλοι στο
νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε έντονη διάθεση να
(συν)εργαστούμε. Η πρόσκληση για συμμετοχή στις
δράσεις απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Εταιρείας
μας που επιθυμούν να συμβάλουν στην προαγωγή των
παραπάνω στόχων, με σκοπό να ενισχυθεί περαιτέρω
η επιστημονική παρουσία της Ελληνικής Ψυχολογικής
Εταιρείας τα επόμενα χρόνια στην ελληνική και, γιατί
όχι, και στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Σας χαιρετώ και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι!
Η Πρόεδρος

Μαρία Πλατσίδου
Πίσω στα Περιεχόμενα
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Σημείωμα των Υπευθύνων
Σύνταξης

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στο τεύχος 36 του Ενημερωτικού
Δελτίου της ΕΛΨΕ. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο εί-
ναι το πρώτο της διετίας 2019–2021 και το πρώτο μετά
τις εκλογές για το Δ.Σ. της Εταιρείας που διεξήχθησαν
στο πλαίσιο του πρόσφατου 17ου συνεδρίου της ΕΛΨΕ
στην Αλεξανδρούπολη (15–19 Μαΐου 2019).

Το παρόν τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου έχει
υποστεί κάποιες αλλαγές σε σχέση με το Δελτίο του
Δεκεμβρίου 2018. Πρώτον, στη συντακτική ομάδα του
Ενημερωτικού Δελτίου η συνάδελφος Αμάντα Φιλιππά-
του αντικατέστησε τον Αλέξη Αρβανίτη που μαζί με τον
Γιάννη Δημάκο είχαν την επιμέλειά του την τελευταία
διετία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Αλέξη για την
πολύτιμη συμβολή του στην προετοιμασία του Ενημε-
ρωτικού Δελτίου τα προηγούμενα χρόνια και ελπίζουμε
ότι θα συνεχίσουμε να επιμελούμαστε το Δελτίο με την
ίδια φροντίδα. Δεύτερον, το τεύχος άλλαξε εμφάνιση,
όμως, θέλουμε να πιστεύουμε πως θα εξακολουθεί να
φτιάχνεται με την ίδια αγάπη και το ίδιο μεράκι για την
ενημέρωση των μελών της ΕΛΨΕ όπως και τα προη-
γούμενα Δελτία.

Στο παρόν δελτίο, εκτός από την ενημέρωση των
δραστηριοτήτων των Κλάδων της Εταιρείας, μπορείτε
να διαβάσετε έναν απολογισμό των όσων έγιναν στο
17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της
ΕΛΨΕ από τον Νίκο Μακρή, Πρόεδρο του Συνεδρίου.
Το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
(www.elpse2019.gr) έλαβε χώρα στην Αλεξανδρούπολη
στις 15–19 Μαΐου. Τριάντα χρόνια μετά το 1ο Συνέδριο
της Εταιρείας, το 1989 στη Θεσσαλονίκη, το 17ο Συ-
νέδριο διοργανώθηκε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία
σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ψυχολογική κοινότητα
στη χώρα μας με ραγδαίες αλλαγές στις ακαδημαϊκές
σπουδές ψυχολογίας και το επάγγελμα του ψυχολόγου
για τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε στο Δελτίο.

Δυστυχώς, η ΕΛΨΕ (ως εταιρεία) αλλά και η Ψυχο-
λογία βίωσαν πρόσφατα απώλειες ανθρώπων και συ-
ναδέλφων που τίμησαν την Εταιρεία και την επιστήμη
με την προσφορά τους. Ως ύστατο φόρο τιμής στους
συναδέλφους αυτούς, που δεν είναι πια μαζί μας, αφιε-
ρώνουμε λίγες σελίδες στη μνήμη τους στο παρόν Δελ-
τίο.

Η επόμενη επικοινωνία μας θα είναι πριν το τέ-
λος του έτους. Θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους τους
συναδέλφους καλό καλοκαίρι, γεμάτο ξεκούραση, χα-
λάρωση αλλά και δημιουργικότητα.

Οι Επιμελητές του Δελτίου
Γιάννης Δημάκος & Αμάντα Φιλιππάτου

Πίσω στα Περιεχόμενα

Για το Δελτίο

Μετά από απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΨΕ, στο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο της Εταιρείας θα δημοσιεύονται μόνο
πληροφορίες σχετικές με τις επιστημονικές δραστηριό-
τητες των Κλάδων της Εταιρίας (οργάνωση συνεδρίων,
ημερίδων, συμποσίων, δημοσιεύσεις, εκδόσεις των κλά-
δων). Επίσης, στο Ενημερωτικό Δελτίο δημοσιεύονται
πληροφορίες οι οποίες αφορούν σε επιστημονικές δια-
κρίσεις μελών της εταιρίας (βραβεύσεις, νέες συμμε-
τοχές σε ΔΣ επιστημονικών εταιριών, σε συντακτικές
επιτροπές ελληνικών ή διεθνών επιστημονικών περιοδι-
κών κλπ). 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 δημο-
σιεύονται εναπόκειται στους αποστέλλοντες. Οι συντά-
κτες διατηρούν το δικαίωμα φραστικής σύντμησης, σύ-
νοψης και αλλαγής του ύφους στις ανακοινώσεις προ-
κειμένου αυτές να εναρμονίζονται με το σύνολο.

Πίσω στα Περιεχόμενα
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Τακτική Συνέλευση ΕΛΨΕ 2019

1. Κατά την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο
18 Μαΐου 2019 στην Αλεξανδρούπολη, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συγκρο-
τήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Μαρία Πλατσίδου
Γενική Γραμματέας: Αλεξάνδρα Καρούσου
Ταμίας: Ευγενία Γεωργάκα
Μέλη: Γιάννης Δημάκος

Παναγιώτης Κορδούτης
Νικόλαος Μακρής
Μπετίνα Ντάβου
Αναστάσιος Σταλίκας
Αμάντα Φιλιππάτου

2. Νέοι Συντονιστές των Κλάδων της Εταιρείας εξελέγησαν οι εξής:
Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας: Φαίη Αντωνίου & Γιώτα Δημητροπούλου
Κλάδος Γνωστικής Ψυχολογίας: Ειρήνη Σκοπελίτη & Αναστασία Κυριακοπούλου
Κλάδος Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας: Ευθύμιος Λαμπρίδης & Βασίλης Παυλόπουλος
Κλάδος Κοινωνικής Ψυχολογίας: Αφροδίτη Μπάκα & Πέννυ Παναγιωτοπούλου
Κλάδος Αναπτυξιακής Ψυχολογίας: Φάννυ Μπονώτη & Μαρία Μαρκοδημητράκη
Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας: Βασιλική Γιωτσίδη & Ηλίας Κουρκούτας
Κλάδος Νευροψυχολογίας: Μαριέττα Παπαδάτου-Παστού & Λάμπρος Μεσσήνης
Κλάδος Εργασιακής & Οργανωσιακής Ψυχολογίας: Κωνσταντίνος Παπαχριστόπουλος & Δέσποινα Ξαν-

θοπούλου
Κλάδος Πολιτικής Ψυχολογίας: Αντώνιος Σαπουντζής & Ευαγγελία Φίγγου
Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας: Καλλιόπη Κουνενού & Φιλία Ίσαρη
Κλάδος Ψυχολογίας των Μέσων & Τεχνολογίας: Αντώνης Γαρδικιώτης & Πάνος Κορδούτης
Κλάδος Θετικής Ψυχολογίας: Αναστάσιος Σταλίκας & Αγάθη Λακιώτη

3. Το 18o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο 2021 στην Αθήνα.
Την οργάνωση του συνεδρίου ανέλαβε το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Πρόεδρος του
Συνεδρίου θα είναι ο συνάδελφος Πάνος Κορδούτης.

Πίσω στα Περιεχόμενα

Προϋποθέσεις για την Ορθή Λειτουργία των Νέων Τμημάτων
Ψυχολογίας

Δελτίο Τύπου της ΕΛΨΕ

Τις επιστημονικές θέσεις της αναφορικά με τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών στην Ψυχολογία και κατ’ επέκταση την επιστημονική επάρκεια των απόφοιτων μελλοντικών
ψυχολόγων, τονίζει με επιστολή της προς τον υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, η Ελληνική Ψυχολογική
Εταιρεία, έπειτα από την πρόθεση του υπουργείου να διπλασιάσει τα Τμήματα Ψυχολογίας στα ελληνικά ΑΕΙ,
τα οποία θα ανέρχονται πλέον σε οκτώ, από τέσσερα που ήταν μέχρι σήμερα.

Η ΕΛΨΕ, η οποία αποτελεί τον επιστημονικό φορέα της Ψυχολογίας στην Ελλάδα, με πάνω από 700 μέλη,
στην πλειονότητά τους Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων της χώρας, επισημαίνει ότι αν και
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δεν κλήθηκε σε διάλογο αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ίδρυσης νέων Τμημάτων Ψυχολογίας,
-όπως άλλωστε δεν κλήθηκαν ούτε τα υπάρχοντα Πανεπιστημιακά Τμήματα Ψυχολογίας-, έστω και εκ των
υστέρων θεωρεί σημαντικό να εκφράσει τις θέσεις της. Μάλιστα, με την επιστολή της αυτή συντάσσεται και
συνυπογράφει την κοινή επιστολή των τεσσάρων εν λειτουργία Τμημάτων Ψυχολογίας, που έχει ήδη αποσταλεί
προς τον υπουργό Παιδείας.

Η Εταιρεία υπογραμμίζει, επίσης, ότι θεωρεί τη δημιουργία νέων Τμημάτων Ψυχολογίας ευκαιρία για την
ανάπτυξη των σπουδών και της πρακτικής της Ψυχολογίας στη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται
οι όροι επαρκούς κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της Ψυχολογίας. Αυτό απαιτεί αυξημένες εργαστηριακές
υποδομές και κατάλληλες υποδομές πρακτικής άσκησης. Για την επάρκεια στην άσκηση του επαγγέλματος,
σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, είναι απαραίτητες μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης, επιπλέον των
βασικών σπουδών. Είναι συνεπώς απαραίτητα:
• η παροχή επαρκούς υλικοτεχνικού εξοπλισμού και προσωπικού τόσο στα νέα όσο και στα υπάρχοντα
Τμήματα,

• ο περιορισμός του αριθμού των εισερχόμενων φοιτητών στο σύνολο των Τμημάτων,
• η ενίσχυση της δυνατότητας μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης.
«Η εξασφάλιση των παραπάνω συνθηκών», τονίζεται στην επιστολή, την οποία υπογράφουν εκ μέρους του

Δ.Σ. της ΕΛΨΕ η Πρόεδρός της, καθηγήτρια Μαρία Πλατσίδου και η Γενική Γραμματέας επίκουρη καθηγήτρια
Αλεξάνδρα Καρούσου, «είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ποιότητας των βασικών σπουδών στην Ψυ-
χολογία και την παροχή κατάλληλης εξειδίκευσης για την άσκηση του επαγγέλματος. Τα παραπάνω είναι, εν
τέλει, αναγκαία για την προστασία και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας».

Η επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας καταλήγει, τονίζοντας την αναγκαιότητα δημιουργίας Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου Ψυχολόγων, με θεσμικό ρόλο την πιστοποίηση των προσόντων των επαγγελματιών
Ψυχολόγων και των Ειδικεύσεών τους αλλά και τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων του επαγγέλματος όπως η
πιστοποίηση των φορέων της Πρακτικής Άσκησης Ψυχολογίας. H Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία είναι διατε-
θειμένη να συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις στη δημιουργία του φορέα αυτού.

Πίσω στα Περιεχόμενα

Οι σημειώσεις του τυπογράφου

Το ενημερωτικό δελτίο της ΕΛΨΕ στοιχειοθετήθηκε με το σύστημα X ELATEX σε γραμματοσειρά GFS Didot
της Εταιρείας Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων (http://www.greekfontsociety-gfs.gr). Η γραμματοσειρά του
τίτλου του Δελτίου και των επιμέρους ενοτήτων στις δραστηριότητες των Κλάδων ονομάζεται Κέρκης και
προέρχεται από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://myria.math.aegean.gr/kerkis/). Η
ιδιαίτερη γραμματοσειρά του τίτλου κάθε άρθρου είναι ψηφιακή αναπαραγωγή της ιδιόχειρης γραφής του
μεγάλου Έλληνα ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη. Η αναπαραγωγή έγινε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση
που διαθέτει ολόκληρο το αρχείο του ποιητή. Η γραμματοσειρά είναι ελεύθερη προς χρήση και διατίθεται εδώ:
http://www.onassis.org/el/initiatives/cavafy-archive/cavafy-script. Το γραφικό της σελίδας αυτής προέρχεται από
την ελεύθερη εικονοθήκη pdclipart.

Πίσω στα Περιεχόμενα
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Απολογισμός 17ου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας

Το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρίας πραγμα-
τοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από τις 15 – 19 Μα-
ΐου 2019. Το θέμα του συνεδρίου βασίστηκε στη ρήση
«Νοερός οὖν καὶ ἔμψυχος ἐστίν ὁ κόσμος», του Ζή-
νωνα του Κιτιέα, θεμελιωτή της Στωικής φιλοσοφίας.
Η επιλογή του θέματος έγινε όχι, απλά, για να τιμη-
θεί το παρελθόν της ελληνικής σκέψης, αλλά, κυρίως,
γιατί η ρήση αυτή εκφράζει αρχές και ζητήματα που
απασχολούν τη σύγχρονη Ψυχολογία. Ο κόσμος είναι
έμψυχος και νοερός-λογικός. Το άτομο, άρρηκτα συν-
δεδεμένο με τον κόσμο, μοιράζεται τις ιδιότητες του.
Αποτελεί ζώσα οντότητα, βιώνει και εκφράζει συναι-
σθήματα, διαθέτει νόηση, διαμορφώνει αναπαραστά-
σεις, αλληλεπιδρά με τους άλλους μέσω του σώματος,
του λόγου και της δράσης του, γενικότερα. Τα χαρα-
κτηριστικά αυτά του ατόμου υποδηλώνουν τη δυνα-
μική σχέση μεταξύ σώματος και νου και τις πολλαπλές
επιδράσεις της στην εκδήλωση της ανθρώπινης συμπε-
ριφοράς και στο βίωμα της εμπειρίας.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν να αναλυθούν τα ζητήματα
αυτά· να διατυπωθούν προβληματισμοί και επιχειρή-
ματα, οι διαπιστώσεις στις οποίες η ενασχόλησή της ελ-
ληνικής ψυχολογικής κοινότητας με τα ζητήματα αυτά
έχει οδηγήσει για την ανάπτυξη, την προσαρμογή, τις

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, τη διαμόρφωση της προ-
σωπικότητας, τη βιολογική βάση της συμπεριφοράς, τη
νοημοσύνη, τα συναισθήματα του ατόμου· να μεταβι-
βαστεί η γνώση αυτή σε νέους επιστήμονες, σε επαγ-
γελματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις εφαρμογές
των αρχών και των θεωριών της Ψυχολογίας, αλλά και
στο ευρύ κοινό που αναρωτιέται για τις προεκτάσεις
αυτών των αρχών και θεωριών στην καθημερινή ζωή.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου φιλοξέ-
νησε 11 εργαστήρια σχετικά με διάφορα πεδία, όπως
αυτά της ψυχικής υγείας, της μάθησης, της διαμόρ-
φωσης ταυτότητας, της αντιμετώπισης του «άλλου»,
της εγκληματολογίας, της στατιστικής επεξεργασίας
δεδομένων. Παρουσιάστηκαν περισσότερες από 450
ανακοινώσεις οργανωμένες σε συμπόσια και θεματι-
κές συνεδρίες προφορικών και αναρτημένων ανακοινώ-
σεων. Συμμετείχαν τέσσερις προσκεκλημένοι/ες ομιλη-
τές/ήτριες:
1. η Martha Augoustinos από το Πανεπιστήμιο της
Αδελαΐδας,

2. η Beatriz Luna από το Πανεπιστήμιο Pittsburg,
3. ο Γιώργος Παξινός από το Πανεπιστήμιο Νέας
Νοτίου Ουαλίας, και

4. ο Κώστας Φάντη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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Όλοι οι κλάδοι της Εταιρίας εκπροσωπήθηκαν στο
συνέδριο είτε με συμπόσια είτε με στρογγυλά τραπέ-
ζια, ενώ ο κλάδος Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας αφιέ-
ρωσε το συμπόσιο του στη μνήμη του Ομότιμου Καθη-
γητή Δημήτρη Γεώργα και ο κλάδος Πολιτικής Ψυχο-
λογίας το συμπόσιο του στη μνήμη του Καθηγητή Παύ-
λου Πανταζή. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν, επίσης,
τέσσερα προσκεκλημένα συμπόσια στα οποία συζητη-
θήκαν θέματα σχετικά με τη θεματολογία του συνε-
δρίου και οργανώθηκαν από τον Αναστάσιο Σταλίκα
με συζητήτρια την Φρόσω Μόττη-Στεφανίδου, την Γε-
ωργία Παναγιώτου με συζητήτρια την ίδια, τον Στάμο
Παπαστάμου με συζητητή τον ίδιο, την Παναγιώτα
Μεταλλίδου με συζητήτρια την Ελευθερία Γωνίδα,
και την Ευαγγελία Γαλανάκη με συζητητή τον Ηλία
Μπεζεβέγκη. Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσό-
τεροι από 800 σύνεδροι, μέλη της ΕΛΨΕ, επαγγελμα-
τίες ψυχικής υγείας, νέοι επιστήμονες, εκπαιδευτικοί,
μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές.

Ο πρόεδρος του συνεδρίου, Νίκος Μακρής, ο πρόε-
δρος της οργανωτικής επιτροπής, Κωνσταντίνος Κόκ-
κινος και η πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής,
Δέσποινα Σακκά θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά
τον πρόεδρο, Σπύρο Τάνταρο, και τα μέλη του Διοι-
κητικού συμβουλίου της ΕΛΨΕ κατά τη διετία 2007–
2009, για τη στήριξή τους, όλα τα μέλη της οργανωτικής
και της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου, τους
προσκεκλημένους ομιλητές, τους συνέδρους, τους χορη-
γούς/υποστηρικτές της διοργάνωσης, την Μαρία Χα-
τζησάββα για την πολύτιμη βοήθεια της, όλους τους
εθελοντές – φοιτητές της Σχολής Επιστημών Αγωγής
του ΔΠΘ, και φυσικά την Εταιρία Praxicon για την
άψογη συνεργασία και την άρτια διοργάνωση.

Καλή αντάμωση τον Μάιο του 2021 στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο.

O Πρόεδρος του Συνεδρίου
Νίκος Μακρής

Πίσω στα Περιεχόμενα

Βραβείο <<Αριστοτέλης>>

Το βραβείο Ψυχολογίας «Αριστοτέλης» θεσπίστηκε το
1995 χάρη στην πρωτοβουλία του αείμνηστου καθηγητή
Δημήτρη Γεώργα και απονέμεται από την Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Συλλόγων των Ψυχολόγων (EFPA) σε συνερ-
γασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων και την Ελ-
ληνική Ψυχολογική Εταιρεία σε έναν/μία διακεκριμένο/η
επιστήμονα από την Ευρώπη για τη συμβολή του/της στο
χώρο της Ψυχολογίας. Διεθνής Επιτροπή της EFPA απο-
φασίζει, μετά από προτάσεις, σε ποιον/αν θα απονεμηθεί
και ο ΣΕΨ με την ΕΛΨΕ δωρίζουν στην EFPA το βραβείο.
Το βραβείο απονέμεται κατά την έναρξη του Ευρωπαϊκού
Συνεδρίου Ψυχολογίας που γίνεται κάθε διετία.

Στο πρόσφατο XVI European Congress of Psychology
που έγινε στη Μόσχα στις 2–5 Ιούλιου 2019, το βραβείο
«Αριστοτέλης» απονεμήθηκε στην Naomi Ellemers, Καθη-
γήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ου-
τρέχτης στην Ολλανδία. Την απονομή του βραβείου έκανε
η Πρόεδρος του ΣΕΨ κα Βασιλική Μπουκουβάλα, εκπρο-
σωπώντας και τους δύο Συλλόγους. Στη συνέχεια, η τιμώ-
μενη έδωσε προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «The importance
of identities for families, organizations, and communities».

Πίσω στα Περιεχόμενα

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΛΨΕ m www.elpse.gr Σελίδα 6

http://www.elpse.gr


Κλάδος Κοινωνικής Ψυχολογίας

Συντονίστριες: Αφροδίτη Μπάκα & Πέννυ Παναγιωτοπούλου

Συμπόσια του Κλάδου στο Συνέδριο της
ΕΛΨΕ

Ο Κλάδος συμμετείχε στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ με δύο προσκεκλη-
μένα συμπόσια:

• «Κατασκευές της ετερότητας και των δικαιωμά-
των: Ιδεολογικές και πολιτικές προκλήσεις» με
διοργανώτρια και πρόεδρο την Ειρήνη Καδια-
νάκη (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και συζητητή τον
Νίκο Μποζατζή (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

• «Συλλογικές δράσεις και κοινωνική αλλαγή»
με διιοργανώτρια και πρόεδρο την Αφροδίτη
Μπάκα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης) και συζητήτρια την Ξένια Χρυσοχόου (Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών).

Επόμενο Συνέδριο του Κλάδου

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε
ότι ο Κλάδος Κοινωνικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ και
το Εργαστήριο Πειραματικής Κοινωνικής Ψυχολογίας
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτι-
κών Επιστημών οργανώνουν το 12ο Πανελλήνιο Συ-
νέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας στην Παλαιοκερασιά
Φθιώτιδας, από την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου μέχρι την
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019.

Σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
του συνεδρίου στην οποία έχουν αναρτηθεί οι απαραί-
τητες πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες εγγρα-
φής, υποβολής εργασιών, το κόστος εγγραφής και τον
τόπο διαμονής.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Καθηγητής Στάμος Παπαστάμου

Πίσω στα Περιεχόμενα

Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας

Συντονιστές: Φαίη Αντωνίου & Γιώτα Δημητροπούλου

Συμπόσιο του Κλάδου στο Συνέδριο της
ΕΛΨΕ

Ο Κλάδος συμμετείχε στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ με το προσκεκλημένο
συμπόσιο: «Εκπαίδευση και ρόλος των σχολικών ψυχο-
λόγων: Σύγχρονες τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές»
που διοργάνωσε η Σίσσυ Χατζηχρήστου (Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) με συζητήτρια
την Αμάντα Φιλιππάτου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

Διακρίσεις Μελών του Κλάδου

Η Σίσσυ Χατζηχρήστου (Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) εξελέγη στη θέση της
President-Elect της International School Psychology
Association (ISPA) για τη διετία 2019-2021.

Η Σίσσυ Χατζηχρήστου (Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) τιμήθηκε από την ISPA
για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στο χώρο της
Σχολικής Ψυχολογίας διεθνώς (Distinguished Services
Award) στο 41ο συνέδριο της ISPA, που έλαβε χώρα
στη Βασιλεία της Ελβετίας 9–12 Ιουλίου 2019.

Η Γιώτα Δημητροπούλου (Πανεπιστήμιο
Κρήτης) ορίστηκε από τον Ευρωπαϊκό διε-
πιστημονικό ερευνητικό Οργανισμό European
Association for Research on Adolescence (EARA)
ως Young scholar national representative for
Greece (www.earaonline.org/committees/national-
representatives/).

Πίσω στα Περιεχόμενα
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Κλάδος Πολιτικής Ψυχολογίας

Συντονιστές: Ευαγγελία Φίγγου & Αντώνιος Σαπουντζής

Συμπόσιο του Κλάδου στο Συνέδριο της ΕΛΨΕ

Ο κλάδος συμμετείχε στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ με το προσκεκλημένο
συμπόσιο με θέμα: «Μετανάστευση, ταυτότητες και διεκδικήσεις: Το πολιτικό στο Λόγο και στην προφορική
ιστορία». Το συμπόσιο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Παύλου Πανταζή, ιδρυτικού μέλους του κλάδου. Διορ-
γανώτριες και Πρόεδροι του συμποσίου ήταν οι Ευαγγελία Φίγγου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
& Ξένια Χρυσοχόου (Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών) με συζητήτρια την Μαρία
Δικαίου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Πίσω στα Περιεχόμενα

Κλάδος Εργασιακής & Οργανωσιακής Ψυχολογίας

Συντονιστές: Κωνσταντίνος Παπαχριστόπουλος & Δέσποινα Ξανθοπούλου

Συμπόσια του Κλάδου στο Συνέδριο της
ΕΛΨΕ

Ο Κλάδος Εργασιακής & Οργανωσιακής Ψυχολο-
γίας συμμετείχε στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχο-
λογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ με δύο προσκεκλημένα
συμπόσια: α) «Σύγχρονες Ψυχομετρικές προσεγγίσεις
και Οργανωσιακή Συμπεριφορά» με οργανωτή και
Πρόεδρο τον Ιωάννη Τσαούση (Πανεπιστήμιο Κρή-
της) και συζητήτρια την Δέσποινα Ξανθοπούλου (Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), και β) «Ηγε-
σία και Οργανωσιακή/Κοινωνική Κουλτούρα» με Ορ-
γανωτή και Πρόεδρο την Αθηνά Ξενικού (Σχολή Ικά-
ρων & Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών) και συζητητή τον Κωνσταντίνο Καφέτσιο (Πανε-
πιστήμιο Κρήτης).

Διακρίσεις Μελών του Κλάδου

Το μέλος του Κλάδου Ροδάνθη Λεμονάκη έλαβε
το βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής «Μα-
ρία Νασιάκου» για το 2019, στο πλαίσιο του 17ου Πα-
νελληνίου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ.
Ο τίτλος της διατριβής είναι «Επαγγελματική εξουθέ-
νωση, εργασιακή δέσμευση και εργασιακή απόδοση:
Ο διαμεσολαβητικός ρόλος των γνωστικών λειτουρ-
γιών» και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής ήταν οι
κκ. Ευάγγελος Χ. Καραδήμας (Πανεπιστήμιο Κρή-
της), Δέσποινα Ξανθοπούλου (Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης) και Παναγιώτης Γ. Σίμος (Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης).

Πίσω στα Περιεχόμενα
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Κλάδος Γνωστικής Ψυχολογίας

Συντονίστριες: Ειρήνη Σκοπελίτη & Νατάσσα Κυριακοπούλου

Συμπόσια του Κλάδου στο Συνέδριο της
ΕΛΨΕ

Ο Κλάδος Γνωστικής Ψυχολογίας συμμετείχε στο
17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της
ΕΛΨΕ με δύο προσκεκλημένα συμπόσια: α) «Επιτε-
λικές Λειτουργίες στο Κοινωνικοπολιτισμικό Πλαίσιο»
με Διοργανώτρια και Πρόεδρο την Ελισάβετ Χρυσο-
χόου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και
συζητητή τον Πέτρο Ρούσσο (Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και β) «Μάθηση Αντι-
Διαισθητικών Εξηγήσεων σε Φυσικές Επιστήμες και
Μαθηματικά» με Διοργανώτρια και Πρόεδρο την Ει-
ρήνη Σκοπελίτη (Πανεπιστήμιο Πατρών) και συζητητή
τον Νίκο Μακρή (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης).

Νέα Συλλογική Έκδοση

Τον Απρίλιο 2019 εκδόθηκε από τις Εκδόσεις
Gutenberg ο συλλογικός τόμος με τίτλο «Νόηση και
Μάθηση υπό το Πρίσμα της Εννοιολογικής Αλλα-
γής: Σύγχρονες έρευνες και προβληματισμοί». Επι-
μελητές της έκδοσης είναι οι συντονίστριες του Κλά-
δου Γνωστικής Ψυχολογίας Νατάσσα Κυριακοπούλου
(Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και
Ειρήνη Σκοπελίτη (Πανεπιστήμιο Πατρών). Στον τόμο
αυτό παρουσιάζονται σημαντικές μελέτες που διεξή-
χθησαν στο πεδίο της γνωστικής ψυχολογίας και ειδι-
κότερα της εννοιολογικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια
στην Ελλάδα και διατυπώνονται κρίσιμοι προβληματι-
σμοί για το μέλλον.

Ένας Νους - Πολλές Προσεγγίσεις

Oι Κλάδοι Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας διοργανώνουν και σας προσκαλούν στο 5ο Πανελλή-
νιο Συνέδριο του κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας και το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του κλάδου Νευροψυχολογίας
της ΕΛΨΕ με τίτλο: Γνωστική Ψυχολογία & ΝευροΨυχολογία: Ένας Νους - Πολλές Προσεγγίσεις.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2020.
Αυτή τη φορά, δύο Κλάδοι της Ψυχολογίας, ο Κλαδος της Γνω-
στικής Ψυχολογίας και ο Κλάδος της Νευροψυχολογίας, συνα-
ντιούνται για να προσεγγίσουν από κοινού τον Νου και τις λει-
τουργίες του. Στόχος αυτού του Διακλαδικού Συνεδρίου είναι να
αναδείξει πώς ο κάθε Κλάδος ξεχωριστά προσεγγίζει ζητήματα
για τη μελέτη του Νου, αλλά και να εντοπίσει κοινά μονοπάτια
αυτής της μελέτης ενισχύοντας την συνεργασία και το διάλογο.
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου φιλοδοξεί να φιλοξενή-
σει την ελληνική επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με τη
μελέτη του νου, των γνωστικών διεργασιών και των εφαρμογών
της έρευνας σε σχετικούς επιστημονικούς τομείς, προκειμένου
να αναδείξει την επιστημονική έρευνα που πραγματοποιείται
σήμερα στην Ελλάδα στις περιοχές της Γνωστικής Ψυχολογίας
και της Νευροψυχολογίας, καθώς και να προάγει την ανταλλαγή
ιδεών, τον προβληματισμό και τη συζήτηση γύρω από τον νου.
Σας περιμένουμε στην Πάτρα!

Οι Πρόεδροι του Συνεδρίου

Ειρήνη Σκοπελίτη Λάμπρος Μεσσήνης
Εκ μέρου του Εκ μέρους του

Κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας Κλάδου Νευροψυχολογίας

Πίσω στα Περιεχόμενα

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΛΨΕ m www.elpse.gr Σελίδα 9

http://www.elpse.gr


Κλάδος Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
Συντονίστριες: Φάννυ Μπονώτη & Μαρία Μαρκοδημητράκη

Συμπόσιο του Κλάδου στο Συνέδριο της
ΕΛΨΕ

Ο Κλάδος Αναπτυξιακής Ψυχολογίας συμμετείχε
στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
της ΕΛΨΕ με το προσκεκλημένο συμπόσιο: «Ο ρόλος
των ατομικών και κοινωνικο-γνωστικών χαρακτηριστι-
κών στην επιθετικότητα των παιδιών, εφήβων και νέων:
Ευρήματα από ποικίλα πλαίσια κοινωνικής αλληλεπί-
δρασης» με οργανωτή, πρόεδρο και συζητητή τον Κων-
σταντίνο Κόκκινο (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά-
κης).

Διακρίσεις Μελών του Κλάδου

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Αν-
δρέας Δημητρίου εξελέγη ιδρυτικό μέλος της
της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμ-
μάτων και Τεχνών στην Τάξη των Ηθικών, Οι-
κονομικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
(www.moec.gov.cy/kypriaki_akadimia_epistimon_gram-
maton_technon.html). Επίσης ο κ. Δημητρίου εξελέξη
και Πρόεδρος της Τάξης αυτής.

Πίσω στα Περιεχόμενα

Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
Συντονίστριες: Κάλλια Κουνενού & Φιλία Ίσαρη

Συμπόσιο του Κλάδου στο Συνέδριο της ΕΛΨΕ

Ο Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας συμμετείχε στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της
ΕΛΨΕ με συμπόσιο με τίτλο «Παράγοντες που Συμβάλλουν στην Ευημερία και την Ποιότητα Ζωής στο Άτομο
και την Ομάδα: Προς Μία Διευρυμένη Οπτική της Υγείας και του Ρόλου της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας» που
διοργάνωσε η Βασιλική Γιωτσίδη (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και συζητητή τον Τάσο
Σταλίκα (Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών).

Πίσω στα Περιεχόμενα

Κλάδος Θετικής Ψυχολογίας
Αναστάσιος Σταλίκας & Αγάθη Λακιώτη

Συμπόσιο του Κλάδου στο Συνέδριο της ΕΛΨΕ

Ο Κλάδος Θετικής Ψυχολογίας συμμετείχε στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΛΨΕ με το προσκεκλημένο
συμπόσιο «Ιστορική πορεία, θεωρητικές διαστάσεις, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, πρακτικές εφαρμογές και
μελλοντικές φιλοδοξίες της θετικής ψυχολογίας» με οργανωτή και Πρόεδρο τον Αναστάσιο Σταλίκα (Πάντειο
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών) και συζητητή τον Μιχάλη Γαλανάκη (Πάντειο Πανεπι-
στήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών).
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Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας

Συντονιστές: Ηλίας Κουρκούτας & Βασιλική Γιωτσίδη

Συμπόσιο του Κλάδου στο Συνέδριο της
ΕΛΨΕ

Ο Κλάδος συμμετείχε στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ με συμπόσιο με τί-
τλο: «Θέτοντας τις ακούσιες ψυχιατρικές νοσηλείες στο
προσκήνιο: Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμμα-
τος “Μελέτη των Ακούσιων Νοσηλειών στην Ελλάδα”»,
με οργανωτή και πρόεδρο την Ευγενία Γεωργάκα
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και συζη-
τήτρια την Μαρία Σαμακουρή (Δημοκρίτειο Πανεπι-
στήμιο Θράκης).

Διοργάνωση Ημερίδας του Κλάδου

Ο Κλάδος διοργανώνει Ημερίδα για τη «Θεραπευ-
τική Σχέση & Εργασία σε διάφορα πλαίσια με Παιδιά
και Εφήβους με συμπεριφορικές-συναισθηματικές και
αναπτυξιακές διαταραχές», το Σάββατο 9 Νοεμβρίου
2019 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Στην ημερίδα θα τι-
μηθεί η Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθη-
νών κα Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι για την προσφορά
της στην ΕΛΨΕ και στο πεδίο της Κλινικής Ψυχολο-
γίας. Η ημερίδα οργανώνεται από τους Ηλία Κουρ-
κούτα και Αγγελική Γενά.

Διακρίσεις Μελών του Κλάδου

Η Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι τιμήθηκε για την
προσφορά της στη διάδοση της Γνωσιοσυμπεριφοριστι-
κής Θεραπείας στην Ελλάδα, στα πλαίσια του 4ου Πα-
νελλήνιου Συνεδρίου Γνωσιακών-Συμπεριφοριστικών
προσεγγίσεων σε παιδιά και εφήβους (Αθήνα, 30-
31/3/2019). Το έργο της παρουσίασαν η Επίκουρη Κα-
θηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών Ιωάννα Γιαννοπούλου και η Κατερίνα
Αγγελή, Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας. Ο τίτλος της ομιλίας
της τιμώμενης ήταν «1969-2019: Η εξέλιξη της Γνω-
σιοσυμπεριφοριστικής Θεραπείας παιδιών και εφήβων
μέσα από προσωπικά βιώματα».

Η Ευγενία Γεωργάκα ορίστηκε Συν-Πρόεδρος (Co-
Chair) του 1ου συνεδρίου του Association of European
Qualitative Researchers in Psychology (EQuiP), Θεσσα-
λονίκη, 18-20 Ιουνίου 2020.

Ο Ηλίας Κουρκούτας προσκλήθηκε ως κύριος
Ομιλητής (Key Note Speaker) στο 2nd International

Summit: Child Abuse/Maltreatment: Screening,
Detection, and Assessment που διοργανώνεται από το
Πανεπιστήμιο της Χάιφα στο Ισραήλ, 4-6 Αυγούστου
2019.

Ο Ηλίας Κουρκούτας οργάνωσε Προσκεκλη-
μένο Συμπόσιο με τίτλο «Issues in childhood
and adolescence psychopathology: findings from
innovative approaches and practices in diagnosis and
intervention», με συμμετοχή μελών της ΕΛΨΕ, στο
12th International Congress and 17th National of Clinical
Psychology, Santander Spain, 13-16 November 2019.

Η Ντιάνα Χαρίλα είναι Πρόεδρος της Οργανωτι-
κής Επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου 50th Annual
Congress of the European Association of Behavior and
Cognitive Therapies (EABCT), Αθήνα, 2020.

H Ντιάνα Χαρίλα εκλέχθηκε Πρόεδρος του Ινστι-
τούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς και
Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της
Συμπεριφοράς το Φεβρουάριο 2019.

Το βιβλίο των
Κατερίνας Μα-
νιαδάκη και Ευ-
θύμιου Κάκου-
ρου «The complete
guide to ADHD.
Nature, Diagnosis,
and Treatment», το
οποίο εκδόθηκε το
2018 από τον διε-
θνή εκδοτικό οίκο
Routledge, Taylor
and Francis, επιλέ-
χθηκε για βιβλιο-
κριτική και παρου-
σιάστηκε με ιδιαί-
τερα θετικό τρόπο
στο Scandinavian
Journal of Child
and Adolescent
Psychiatry and

Psychology από τον Διευθυντή Σύνταξης του περιο-
δικού, Sven Bolte (doi:10.21307/sjcapp-2019-005).
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Αποχαιρετισμοί μελών μας

Όπως αναφέραμε και στην αρχή του παρόντος δελτίου, η Ψυχολογία και η Εταιρεία βίωσαν πρόσφατα
απώλειες ανθρώπων και διακεκριμένων επιστημόνων που τίμησαν με τη συνολική παρουσία τους την Εταιρεία
και την Επιστήμη γενικότερα. Οι επομένες σελίδες αποτελούν έναν ύστατο φόρο τιμής προς αυτούς.

Πίσω στα Περιεχόμενα

Για την Κατερίνα Μαριδάκη-Κασσωτάκη

Το κείμενο που ακολουθεί είναι ο επικήδειος λόγος που εκφωνήθηκε στην εξόδιο ακολουθία της εκλιπούσας.

Αγαπημένη μας Κατερίνα,
Όσο γλυκιά, τρυφερή και αγαπητική ήταν η παρουσία σου ανάμεσά μας, τόσο

μεγάλη είναι η οδύνη που έφερε σε όλους μας η είδηση της αναχώρησής σου. Η
παρουσία σου στο πανεπιστήμιο, στον ακαδημαϊκό χώρο και στα κοινωνικά δρώ-
μενα απέπνεε πάντοτε αξιοπρέπεια και καλοσύνη, ακεραιότητα και γλυκύτητα,
προσήνεια και γενναιοδωρία.

Ως επιστήμονας αξιόλογη, ως μέλος της ακαδημαϊκής μας κοινότητας διαρ-
κώς παρούσα, δραστήρια και δημιουργική, ως άνθρωπος ταπεινή και χρήσιμη.
Αυτό που σε διέκρινε, αγαπημένη μας Κατερίνα, ήταν η ενθουσιώδης προθυμία
σου να συμβάλεις στο κοινό καλό για την επιστήμη και τον άνθρωπο, να κάνεις
και το έξτρα μίλι για να ικανοποιήσεις την ανάγκη που έβλεπες. Δε νομίζω ότι
υπάρχει ακαδημαϊκός χώρος ή θεσμός στον οποίο δεν προσέφερες απλόχερα και
αποτελεσματικά τις υπηρεσίες σου.
Μεταξύ άλλων, υπηρέτησες και την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία με διάφορους

τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρω δύο: παλιότερα, διετέλεσες μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου της ΕΛΨΕ
και, μάλιστα, Γενική Γραμματέας της. Πρόσφατα, το 2018, οργάνωσες με μεράκι και επιτυχία το 6ο Φοιτητικό
Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, όλα τα μέλη της ΕΛΨΕ, όλοι οι συνάδελφοι στο πανεπιστήμιο και στο πεδίο της ψυχολογίας είμαστε
βαθιά λυπημένοι που σε χάνουμε τόσο νωρίς.
Αγαπημένη μας Κατερίνα,

Έφυγες αναπάντεχα όμως δεν θα ξεχαστείς. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και χαρά, γιατί αυτά είναι
τα κύρια συναισθήματα που απέπνεες πάντοτε και προς όλους. Θα σε θυμόμαστε για το φως και την καλοσύνη
που σκόρπισες στο πέρασμά σου από αυτόν τον κόσμο.

Στην οικογένειά σου και τους δικούς σου ανθρώπους, ευχόμαστε να τους παρηγορεί η ίδια πίστη στον Θεό
και τους ανθρώπους που ήταν και για σένα στήριγμα και δύναμη, όπως και η ελπίδα της συνάντησης μαζί σου
σε έναν κόσμο μελλοντικό.

Προσωρινά, αντίο αγαπημένη μας Κατερίνα!

Η Πρόεδρος της ΕΛΨΕ,
Μαρία Πλατσίδου

Πίσω στα Περιεχόμενα
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Για τη Θεώνη Βελλή

Το κείμενο που ακολουθεί είναι ο επικήδειος λόγος που εκφωνήθηκε στην εξόδιο ακολουθία της εκλιπούσας.

Δε γνωρίζω ούτε
καν πώς αξίζει να
σε προσφωνήσουμε
σε αυτή την ύστατη
και κορυφαία στιγμή
της πορείας σου στον
επίγειο κόσμο. Ως
εκπρόσωπος του ΔΣ
της ΕΛΨΕ, θα ταί-
ριαζε να σε προ-
σφωνώ ως κυρία Θε-
ώνη Βελλή. Ωστόσο,
ως απλοί συνάδελφοι

και άνθρωποι νομίζω πως όλοι όσοι παρευρισκόμαστε
σε αυτή την τελετή, σου οφείλουμε να σε προσφωνούμε
και να σου απευθυνόμαστε ως Θεώνη.

Επομένως, συνεχίζω τον τελευταίο μου χαιρετισμό
προς εσένα Θεώνη, μια μεγάλη κυρία που πρόσφερες
τα μέγιστα σε όσους είχαν την τύχη να σε γνωρίσουμε,
είτε ως επιστήμονα είτε ως άνθρωπο. Η 80χρονη δια-
δρομή σου ήταν πολυκύμαντη. Ένας μεγάλος άνθρω-
πος, ένας ισχυρός νους, μια γενναιόδωρη καρδιά δεν θα
μπορούσε να έχει μια συμβατική και φιλήσυχη ζωή. Για
την προσωπική και επιστημονική σου διαδρομή στις
ΗΠΑ γνωρίζουμε μόνο όσα εσύ επέτρεπες να μας γνω-
στοποιήσεις, αν και το πέρασμα σου και από εκεί ήταν
πάρα πολύ δυναμικό. Έλαβες το μεταπτυχιακό σου δί-
πλωμα από το New School της New York, το διδακτο-
ρικό σου δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Rudgers, δίδα-
ξες στο Queen’s College. Επέστρεψες στην Ελλάδα το
1983, εργάστηκες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Δημο-
κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Πάντειο Πανεπι-
στήμιο. Υπήρξες μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΛΨΕ, μία από τις πρώτες συντονίστριες του κλάδου
γνωστικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ και αναπληρώτρια
Δ/ντρια σύνταξης του Περιοδικού Ψυχολογία.
Αξιότιμη Θεώνη,

Δεν θα ήσουν σημαντική επιστήμονας εάν πρωτί-
στως δεν ήσουν ένας σπουδαίος και αξιόλογος άνθρω-
πος. Οι περισσότεροι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι συνο-
μήλικοι μου, σου οφείλουμε πάρα πολλά. Υπήρξες δα-
σκάλα μας, όχι με την τυπική σημασία του όρου, αλλά
με την ουσιαστική. Μας ενέπνευσες όταν εκπονούσαμε
τις διδακτορικές μας διατριβές, ώστε μέσω αυτής της
προσπάθειάς μας να μην ικανοποιήσουμε απλώς προ-
σωπικές μας φιλοδοξίες, αλλά περισσότερο να φροντί-
σουμε και να προσπαθήσουμε με όλο μας το είναι να

υπηρετήσουμε την επιστήμη της ψυχολογίας και να κα-
ταβάλλουμε συνεχή προσπάθεια ώστε η ψυχολογία στη
χώρα μας να αποκτήσει ένα αξιοσέβαστο επιστημονικό
επίπεδο και να χαίρει διεθνούς αναγνώρισης.
Ακριβή μας Θεώνη,

Όσοι είχαμε την τύχη να συζητήσουμε μαζί σου
σε ένα καφέ, σε μία ελληνική ταβέρνα, να χαλαρώ-
σουμε και να μιλήσουμε για την ψυχολογία αλλά και
για εμάς, αληθινά αισθανθήκαμε ότι ήσουν μοναδική,
αυθεντική. ότι είχες μια ελληνικότητα συνταιριασμένη
με έναν έντονο κοσμοπολιτισμό. ότι όσα χρόνια έζη-
σες και έδρασες στο εξωτερικό ήσουν πρέσβειρα της
ελληνικής κουλτούρας και ότι όταν επανήλθες στην γε-
νέτειρά σου, δεν επέτρεψες στην ελληνική επιστημο-
νική κοινότητα και σε εμάς τους νεώτερους επιστήμο-
νες να λιμνάσουμε στα κακώς κείμενα της ελληνικής
νοοτροπίας. Επαναστάτρια στη ζωή και στην επιστήμη,
ωραίος άνθρωπος που μας προσέλκυες με την ελευθε-
ροστομία σου, είχες μία μαγική ικανότητα να ισορρο-
πείς τα «όχι» σου με μία γόνιμη αμφισβήτηση και να
μας ωθείς να βλέπουμε πως η πραγματικότητα δεν εί-
ναι μία και ότι οφείλουμε να δώσουμε πολύ μεγάλο
αγώνα για να βρούμε την θέση μας σε αυτήν.
Αγαπημένη μας Θεώνη,

Η διαίσθηση που σε χαρακτήριζε σε κάθε δράση σου
σφράγισε ακόμη και το τελευταίο διάστημα της ζωής
σου. Τους τελευταίους τρεις μήνες, συνεχώς, αναρτού-
σες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες των
αναμνήσεων σου από τα πολλά και αντισυμβατικά τα-
ξίδια που έκανες στη ζωή σου σε μέρη όπου δεν συ-
νηθίζουν να τα επισκέπτονται οι πολλοί. Θαρρείς και
έκανες μια αναδρομή στο παρελθόν σου και έναν απο-
λογισμό της ζωής σου, χωρίς να στέκεσαι σε ό,τι σε
πίκρανε αλλά κυρίως σε ό,τι σε βοήθησε να γευτείς τη
ζωή στα μικρά και στα μεγάλα της.
Θεώνη,

Βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ, συγγενείς, φίλοι, συ-
νάδελφοι, για να σου πούμε το τελευταίο αντίο και να
ευχηθούμε η πορεία σου μετά τη ζωή σου στη γη να
είναι αυτή που αξίζει σε μια αληθινή κυρία.
Καλό σου ταξίδι!

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΨΕ,
Νίκος Μακρής

Πίσω στα Περιεχόμενα
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Για τον Χάρη Τριάντη

Το κείμενο που ακολουθεί επιμελήθηκαν οι συντονιστές του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ.

Η International Association for Cross-Cultural Psychology και ο κλάδος Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας της
Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας πενθούν την απώλεια του ομότιμου καθηγητή Χαράλαμπου Τριάντη, ο οποίος
έφυγε ειρηνικά στις 1/6/2019, σε ηλικία 92 ετών, στο Carlsbad της Καλιφόρνια.

Ο Χαράλαμπος Θεόδωρος Τριάντης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1926. Έζησε τα παιδικά του χρόνια σε Θεσ-
σαλονίκη, Αθήνα, Κέρκυρα, και ξανά στην Αθήνα, όπου έλαβε πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού από το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 1948 έφυγε για το Μόντρεαλ του Καναδά, όπου φοίτησε στα κολέγια Dawson και
McGill. Στη διάρκεια ενός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στο Εμπόριο, στο Πανεπιστήμιο του Το-
ρόντο, τον κέρδισε ένα μάθημα ψυχολογίας και έστρεψε προς αυτή την κατεύθυνση το ενδιαφέρον του για να
λάβει διδακτορικό στην Κοινωνική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Cornell, το 1958. Έναν δεύτερο διδακτορικό
τίτλο απόκτησε πολύ αργότερα, το 1987, όταν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τον έχρισε
επίτιμο διδάκτορα.

Το 1958 ο Τριάντης αποδέχτηκε θέση στο Πανεπιστήμιο
Illinois και ξεκίνησε μια μακρά συναρπαστική καριέρα. Ακο-
λουθώντας τα ενδιαφέροντά του για το πώς οι άνθρωποι δια-
φορετικών πολιτισμών μπορούν να ζήσουν με ειρηνικό, βιώσιμο
τρόπο, υπήρξε πρωτοπόρος στη Διαπολιτισμική Ψυχολογία, της
οποίας θεωρείται «πατέρας» εξαιτίας του εξάτομου ομώνυμου
εγχειριδίου που επιμελήθηκε το 1981. Επειδή η έρευνά του απαι-
τούσε συνεργασία με συναδέλφους από διαφορετικούς πολιτι-
σμούς, στα ταξίδια του διένυσε απόσταση που ισοδυναμεί με
τέσσερις φορές τον γύρο της γης, ενώ δίδαξε σε σχεδόν 40 χώ-
ρες.

Ο Τριάντης έλαβε πολλές υποτροφίες για το διδακτικό του
έργο. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, υπότροφος στο Τμήμα Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Cornell, υπότροφος των ιδρυμά-
των Ford και Guggenheim, επίτιμος υπότροφος της International

Association for Cross-Cultural Psychology, διακεκριμένος υπότροφος Fulbright στην Ινδία και μέλος της American
Association for the Advancement of Science, η οποία απονέμει ανά διετία το βραβείο Harry and Pola Triandis στην
καλύτερη διδακτορική διατριβή στη Διαπολιτισμική Ψυχολογία. Ένας ηγέτης στον τομέα του, ο Τριάντης υπη-
ρέτησε πρόεδρος έξι ψυχολογικών εταιρειών, των Interamerican Society of Psychology, International Association
for Cross-Cultural Psychology, Society for Personality and Social Psychology, Society for the Psychological Study
of Social Issues, Society for Cross¬-Cultural Research και International Association of Applied Psychology.

Ο Τριάντης υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγικός συγγραφέας, δημοσιεύοντας περισσότερες από 200 εργασίες με
τη μορφή αυτοτελών τόμων, κεφαλαίων ή άρθρων. Μόνο το σύγγραμμά του, New Directions in Social Psychology:
Individualism and Collectivism (1995) έχει λάβει σχεδόν 12.500 ετεροαναφορές. Από την πιο πρόσφατη δουλειά
του ξεχωρίζει ο τόμος Fooling Ourselves: Self-Deception in Politics, Religion, and Terrorism (2009), ο οποίος έλαβε
το βραβείο William James από την American Psychological Association. Το δημοσιευμένο έργο του, διατρέχοντας
60 έτη, έχει μεταφραστεί στα κινέζικα, γερμανικά, ιαπωνικά, ρωσικά, ισπανικά και φαρσί. Ανάμεσα στις πολλές
τιμητικές διακρίσεις του ξεχωρίζουν οι βραβεύσεις από την American Psychological Association για τη συμβολή
του στην καθιέρωση του κλάδου της Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας (1992), για τη σημαντική συμβολή του στη
διεθνή ψυχολογία (1994), για τη διακεκριμένη διδασκαλία του (1994), και για τη διεθνή επιστημονική παρουσία
του (2002). Το 1994, έλαβε το βραβείο Otto Klineberg από τη Society for the Psychological Study of Social
Issues. Δύο χρόνια αργότερα, η American Psychology Society του απένειμε το βραβείο James Cattell Fellow. Η
Federation of Associations in the Behavioral and Brain Sciences τον συμπεριέλαβε στον κατάλογο των τιμηθέντων
επιστημόνων, ο οποίος αριθμεί λιγότερους από 100 ψυχολόγους. Η International Academy for Intercultural
Research του απένειμε βραβείο για τη συνολική προσφορά του έργου του το 2004, ενώ η Society for Personality
and Social Psychology του απένειμε το βραβείο Career Contributions Award το 2012.

Για τους ανθρώπους που τον γνώρισαν, μεταξύ των οποίων πολλοί Έλληνες ψυχολόγοι που είχαν την τιμή να
συνεργαστούν μαζί του, ο Τριάντης θα αποτελεί πρότυπο για την απλότητα των τρόπων του, την ευγένεια και το
ειλικρινές ενδιαφέρον με το οποίο αντιμετώπιζε τους νέους συναδέλφους, την ασίγαστη αγάπη του για ταξίδια
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και ανακαλύψεις στη ζωή και στην επιστήμη. Η αρχετυπική μορφή του Οδυσσέα αποτέλεσε για εκείνον πρό-
τυπο που του άρεσε να επικαλείται στις διαλέξεις, αλλά και στην αυτοβιογραφία του (διαθέσιμη σε αγγλικά
και ελληνικά, προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο δώρισε την προσωπική του βιβλιοθήκη). Το πολυσέλιδο αυτό κείμενο συμπυ-
κνώνει γλαφυρά το αποτύπωμα μιας συναρπαστικής ζωής και μιας ολόκληρης εποχής, ενώ είναι σίγουρο ότι θα
συνεχίζει να εμπνέει τους νέους επιστήμονες για πολλά χρόνια ακόμα.

Βασίλης Παυλόπουλος & Μάκης Λαμπρίδης
Συντονιστές Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας

Πίσω στα Περιεχόμενα
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