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Χαιρετισμός της Προέδρου της
ΕΛΨΕ
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού μας Συμβουλίου, εύχομαι να έχουμε μια καλή ακαδημαϊκή χρονιά, με υγεία και ανανεωμένη διάθεση, ώστε να ανταπεξέλθουμε στις παλιές και νέες προκλήσεις με ανθεκτικότητα και δημιουργικότητα!

προσφέροντας τον καλύτερο εαυτό τους. Η συνεργασία
μας ήταν αρμονική, αποδοτική και πολύ ευχάριστη! Ευχαριστώ, επίσης, όλες και όλους που δραστηριοποιήθηκαν ως μέλη επιτροπών, στη συγγραφή επιστημονικών
κειμένων, στην προώθηση της εξωστρέφειας και της
επιστημονικής γνώσης μέσω της Εταιρείας. Τέλος, εκ
μέρους όλων μας, απευθύνω θερμές ευχαριστίες στον
Διευθυντή Σύνταξης, τους Αναπληρωτές Διευθυντές και
τη Βοηθό Σύνταξης του περιοδικού Ψυχολογία, καθώς με τον μεγάλο κόπο και την εξαιρετική τους δουλειά ανέβασαν σημαντικά το επίπεδο και την επιστημονική απήχηση του περιοδικού. Ευχαριστώ από καρδιάς
όλες/ους τους παραπάνω συνάδελφους για την διάθεσή
τους να προσφέρουν γενναιόδωρα χρόνο και ενέργεια
για να υπηρετήσουν, μέσα από συλλογικές προσπάθειες, τους στόχους της ΕΛΨΕ προς όφελος της ακαδημαϊκής και της ευρύτερης κοινότητας.

Θεού θέλοντος, σε λίγες ημέρες, πολλοί από εμάς
θα συναντηθούμε -επιτέλους!- από κοντά στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, μια γιορτή
της Εταιρείας μας αλλά και ολόκληρης της ακαδημαϊκής κοινότητας που ενδιαφέρεται για την ψυχολογική
έρευνα. Τα σχεδόν 3,5 χρόνια που πέρασαν από το
Θερμή ευχή μου είναι αυτή η συμμετοχική πορεία
προηγούμενο συνέδριο σηματοδοτούν και το μακροβιότης Εταιρείας μας να συνεχίσει, στο μέλλον, διαρκώς
τερο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΨΕ, αφού η χρονική
αυξανόμενη! Καλή αντάμωση, ελπίζω με πολλές/ούς
του διάρκεια παρατάθηκε εξαιτίας της πανδημίας.
από εσάς, τον Οκτώβριο στο συνέδριο!
Καθώς, λοιπόν, η θητεία του παρόντος Διοικητικού
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Συμβουλίου οδεύει προς την ολοκλήρωση, θέλω να ευΗ Πρόεδρος
χαριστήσω από καρδιάς όλες και όλους τις/τους συναδέλφους που συμπορεύτηκαν μαζί μου όλον αυτόν τον
Μαρία Πλατσίδου
καιρό, είτε ως μέλη του ΔΣ είτε ως Συντονιστές και
Πίσω στα Περιεχόμενα
Συντονίστριες των επιστημονικών κλάδων της ΕΛΨΕ,
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Για το Ενημερωτικό Δελτίο
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Έρευνας
Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας
Κλάδος Νευροψυχολογίας
Κλάδος Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας
Κλάδος Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
Κλάδος Πολιτικής Ψυχολογίας
Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας
Κλάδος Γνωστικής Ψυχολογίας
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Σημείωμα των Υπευθύνων
Σύνταξης
Καλωσορίσατε στο 40ο τεύχος του Ενημερωτικού
Δελτίου της ΕΛΨΕ. Αυτό είναι το τελευταίο τεύχος του
Ενημερωτικού Δελτίου που βγαίνει υπό την επίβλεψη
και εποπτεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας. Αυτό είναι και το τελευταίο Ενημερωτικό Δελτίο που επιμελούνται οι υπογράφοντες.
Όπως και στα προηγούμενα τεύχη, θα διαβάσετε
σημαντικά νέα που αφορούν στις δραστηριότητες της
Εταιρείας. Επίσης, υπάρχει ένας απολογισμός για το
περιοδικό ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (που αναδεικνύει την σταθερά
ανοδική του πορεία διεθνώς), πληροφορίες για το 18ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, αλλά και

νέα από τις δραστηριότητες των Κλάδων.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΨΕ,
σας περιμένουμε όλους στο πρώτο μετά την πανδημία
Συνέδριο της Εταιρείας (το πρόγραμμα του οποίου έχει
ήδη δημοσιοποιηθεί) όπου θα έχουμε την ευκαιρία να
ξανα-ανταμώσουμε, και να μιλήσουμε για την Ψυχολογία, κάτι που μας έχει λείψει τα τελευταία δύο χρόνια.
Οι Επιμελητές του Δελτίου
Γιάννης Δημάκος & Αμάντα Φιλιππάτου
Πίσω στα Περιεχόμενα

Για το Ενημερωτικό Δελτίο
Μετά από απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΨΕ, στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας θα δημοσιεύονται μόνο πληροφορίες σχετικές με τις επιστημονικές δραστηριότητες των Κλάδων της Εταιρείας (οργάνωση συνεδρίων,
ημερίδων, συμποσίων, δημοσιεύσεις, εκδόσεις των κλάδων). Επίσης, στο Ενημερωτικό Δελτίο δημοσιεύονται
πληροφορίες οι οποίες αφορούν σε επιστημονικές διακρίσεις μελών της εταιρίας (βραβεύσεις, νέες συμμετοχές σε ΔΣ επιστημονικών εταιρειών, σε συντακτικές
επιτροπές ελληνικών ή διεθνών επιστημονικών περιοδικών 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 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.
Πίσω στα Περιεχόμενα

Περιοδικό Ψυχολογία: 30 χρόνια ιστορίας
Νίκος Μακρής, Δ/ντής Σύνταξης

Το 1992, δύο χρόνια μετά την ίδρυση της Ελληνικής
Ψυχολογικής Εταιρίας, εκδόθηκε το πρώτο τεύχος του
περιοδικού ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Λ.Ψ.Ε. Από τότε έως σήμερα, όλες οι συντακτικές επιτροπές του περιοδικού εργάστηκαν με άξονα
την υλοποίηση ενός βασικού στόχου, την εδραίωση του
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Περιοδικού ως ένα από τα πιο σημαντικά μέσα διάχυσης της γνώσης που παράγεται από τα μέλη της ελληνικής επιστημονικής ψυχολογικής κοινότητας και το
οποίο, ταυτόχρονα, συνδράμει στη διαμόρφωση αλλά
και αναγνώριση του επιστημονικού προφίλ των μελών
της κοινότητας αυτής. Οι προσπάθειες αυτές αντανα-
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κλώνται σε σημαντικούς σταθμούς της πορείας του πεΣήμερα, το περιοδικό ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ υιοθετεί μία
ριοδικού κατά τα τελευταία 30 χρόνια.
πολιτική Platinum Open‐Access, ενώ όλες οι εργασίες
Το 2000 το περιοδικό καταλογραφείται για πρώτη δημοσιεύονται σε αυτό με βάση την άδεια ’Creative
φορά στη βιβλιογραφική βάση της Αμερικανικής Ψυχο- Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International’.
λογικής Εταιρείας (APA) PsycINFO.
Το 2015, η έντυπη μορφή του περιοδικού αντικαταστάθηκε από την ηλεκτρονική, με όλα τα τεύχη του να
αναρτώνται στο ιστότοπο που διαμορφώθηκε για αυτό
το σκοπό.
Το 2019, κατόπιν απόφασης της Συντακτικής επιτροπής και έγκρισης αυτής της απόφασης από τα μέλη
του ΔΣ της ΕΛ.Ψ.Ε., το ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ μετετράπη σε περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Το 2019, επίσης, το Περιοδικό επανεντάσσεται στη βιβλιογραφική βάση της
PsycINFO.

Οι σταθμοί αυτοί, τα επιτεύγματα αυτά, όπως και
κάθε επίτευγμα, είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς.
Προέρχονται από το έργο όλων των προηγούμενων
διευθυντών/ντριών σύνταξης και, γενικότερα, όλων των
Επιτροπών σύνταξης. Δίχως αυτό το έργο, κατά το παρελθόν, οι προσπάθειες της σημερινής συντακτικής επιτροπής θα ήταν ανεδαφικές και, πιθανότατα, να μην είχαν τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα. Ομαδικό
ήταν και το έργο αυτής της Συντακτικής επιτροπής.
για αυτό, ας μου επιτραπεί, για άλλη μία φορά, να ευχαριστήσω τις/ους αναπληρώτριες/ές διευθύντριες/ντές
σύνταξης του Περιοδικού για την καταλυτική συμβολή
τους στην ανέλιξη του Περιοδικού ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ στη
θέση που του αρμόζει. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα
να απευθύνω στην Αλεξία Καρούσου, βοηθό σύνταξης
του Περιοδικού, όχι μόνο για τη συμβολή της στη διαμόρφωση του οράματος μας για την πορεία του Περιοδικού, αλλά, κυρίως, για την ανεξάντλητη ενέργεια που
διοχέτευσε για την υλοποίηση αυτού του οράματος.

To 2020, το περιοδικό εισήλθε σε μία νέα εποχή της
ιστορικής του διαδρομής, καθώς τότε εντάχθηκε στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και συγκεκριμένα στην υπηρεσία epublishing
του Κέντρου (Δείτε εδώ). Η ένταξη αυτή επέτρεψε την
μεταφόρτωση όλων των προηγούμενων τευχών του Περιοδικού και μάλιστα καθεμίας, ξεχωριστά, από τις εργασίες που είχαν δημοσιευτεί σε αυτά, καθιστώντας
Θα κλείσω το σημείωμα αυτό με μία πρόσκληση και
εύκολη την πρόσβαση σε αυτές. Έτσι, όλα τα προη- μία ευχή!
γούμενα 85 τεύχη του περιοδικού, όλες οι εργασίες,
περίπου 250, είναι πλέον διαθέσιμες στον επισκέπτη Η πρόσκληση
Σας προσκαλώ να παρακολουθήσετε, στο πλαίσιο του
της πλατφόρμας.
συνεδρίου της ΕΛ.Ψ.Ε., τον ερχόμενο μήνα στο Πάντειο
Επίσης, αμέσως μετά την ένταξη του περιοδικού Πανεπιστήμιο, τη στρογγυλή τράπεζα με τίτλο: «Μεταστην πλατφόρμα του ΕΚΤ, αποδόθηκαν αναδρομικά επιστημονικές προσεγγίσεις της παραγωγής και της
σε όλες τις εργασίες digital object identifiers (DOIs) δημοσίευσης επιστημονικής γνώσης. Εορτάζοντας τα
και ολοκληρώθηκε από το ΕΚΤ η αναδρομική ενεργο- 30 χρόνια του Περιοδικού Ψυχολογία», το οποίο είναι
ποίηση και ο ευρετηριασμός τους στη βάση CrossRef. αφιερωμένο στην επέτειο των 30 χρόνων έκδοσης του
Eκτός από την καταλογράφηση του περιοδικού στη Περιοδικού.
PsycInfo, οι εργασίες που δημοσιεύονται στο περιοδικό ευρετηριάζονται και στην OpenAIRE (European Η ευχή
Open Science Infrastructure), στο Google Scholar, στο Εύχομαι ο/η νέος/α διευθυντής/ύντρια Σύνταξης και η
Microsoft Academic, στο DOAJ (Directory of Open νέα Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού όχι μόνο να
Access Journals), στο ERIH PLUS (European Reference εδραιώσουν τη θέση που έχει κατακτήσει το ΨΥΧΟIndex for the Humanities and the Social Sciences), στο ΛΟΓΙΑ, αλλά και να το οδηγήσουν σε νέους σταθμούς
ROAD (Directory of Open Access Scholarly resources), αναδεικνύοντας το σε περιοδικό επιλογής και από μέλη
και, μόλις πριν λίγες ημέρες, στη Scopus, γεγονός που της διεθνούς ψυχολογικής κοινότητας για τη δημοσίθα επιτρέπει τον υπολογισμό του δείκτη απήχησης του ευση του επιστημονικού τους έργου.
περιοδικού.
Πίσω στα Περιεχόμενα
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18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
Πάνος Κορδούτης

«Τίποτα το ανθρώπινο δε μου είναι ξένο»
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχολογικής
Έρευνας (www.elpse2022.gr) της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, της ΕΛΨΕ, στην Αθήνα, στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη‐
μών από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου 2022. Στο συνέδριό μας, θα ανταμώσουμε ξανά στον οικείο και δραστήριο χώρο παραγωγής και μετάδοσης γνώσης του
δημόσιου Πανεπιστήμιου, μετά από μακρά και συνεχιζόμενη περίοδο δοκιμασίας, αβεβαιότητας, φανερών
και υποδόριων αλλαγών στη ζωή όλων. Η πανδημία
βάθυνε τις πληγές που έχει αφήσει η οικονομική και η
μεταναστευτική κρίση στην «ανθρώπινη κατάσταση»,
τις αξίες και τη συνοχή της κοινωνίας μας. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες και η Ψυχολογία μπορεί καίρια
να συμβάλει στην απόκρισή μας, για να κατανοήσουμε
όσα πάσχουμε και όσα έρχονται, για να παρέμβουμε,
στηρίξουμε, θεραπεύσουμε σε ατομικό, διαπροσωπικό
και κοινοτικό επίπεδο.

αντανακλά την προσπάθεια, μέσα από την επιστήμη
μας, να συναντηθούμε και συμφιλιωθούμε με τον άγνωστο, συχνά ανέστιο κι αποκλεισμένο «ξένο», εκείνον
που βρίσκεται δίπλα μας αλλά κι εκείνον που έχουμε
μέσα μας, τη σκοτεινή πλευρά μας, τον άκρατο ατομικισμό, την παρορμητικότητα, το τραύμα, το αρνητικό
συναίσθημα, την άκαμπτη προκατάληψη, τους αυτόματους μεροληπτικούς μηχανισμούς της σκέψης μας… Συναντήσεις που μπορούν να μας κάνουν πιο ολοκληρωμένους και τις κοινότητές μας, κοινότητες πιο ενεργών
πολιτών, κατανόησης και αλληλεγγύης.
Το Συνέδριο επί πέντε ημέρες θα στεγάσει ομιλίες,
συμπόσια, συνεδρίες, εργαστήρια, και άλλες δραστηριότητες με γενικό στόχο την παρουσίαση, ενημέρωση
και κριτική συζήτηση της Ψυχολογικής έρευνας, στην
μεγάλη γκάμα των θεματικών ενοτήτων της Ψυχολογίας στις οποίες δραστηριοποιούνται οι ερευνητές στην
Ελλάδα σήμερα. Oμιλίες και συμπόσια θα αναδείξουν
το κεντρικό θέμα του συνεδρίου.
Προσκαλούμε ερευνητές Ψυχολόγους, ερευνητές
συγγενών επιστημών που εστιάζουν σε ψυχολογικά
ζητήματα, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, και όσους άλλους ασχολούνται με θέματα ψυχολογικού ενδιαφέροντος να υποβάλουν τις εργασίες τους.
Σας περιμένουμε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο!

Οι διοργανωτές,
Παναγιώτης Κορδούτης, Πρόεδρος του Συνεδρίου
Αργυρώ Βατάκη, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Σμαράγδα Καζή, Πρόεδρος της Επιστημονικής ΕπιτροΚεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι η ρήση “nihil πής
humanum, mihi alienum”, «τίποτα το ανθρώπινο δεν
μου είναι ξένο». Εμπνευσμένη από τον Ρωμαίο θεhttps://www.elpse2022.gr/
ατρικό συγγραφέα Τερέντιο (185-159 π.Χ.), η ρήση

Πίσω στα Περιεχόμενα
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Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας
Συντονίστριες: Φαίη Αντωνίου & Γιώτα Δημητροπούλου

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
σε συνεργασία με τον Κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Αισιοδοξούμε ότι θα
είμαστε σε θέση να χαρούμε ένα διά ζώσης συνέδριο στις 10–13 Νοεμβρίου 2022 μετά από τις πολλαπλές προκλήσεις της πανδημίας του κορωνοϊού οι οποίες οδήγησαν σε συνεχείς μεταθέσεις της ημερομηνίας διεξαγωγής
του συνεδρίου.
Θέμα του συνεδρίου «Το σχολείο (μάς) αλλάζει! Η συμβολή της Σχολικής Ψυχολογίας». Όλες οι σχετικές
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, https://www.schoolpsychology2022.gr/.
Σας περιμένουμε με χαρά στη Θεσσαλονίκη!
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Ελευθερία Ν. Γωνίδα
Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Συνεδρίου

Επιστημονικές Συναντήσεις του Κλάδου
1η Επιστημονική Συνάντηση του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας
«Αναδυόμενες προκλήσεις σε καιρούς πανδημίας: Η αξιολόγηση των δυσκολιών μάθησης»
Ο Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας διοργάνωσε την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 την 1η Επιστημονική Συνάντηση του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας με τίτλο «Αναδυόμενες προκλήσεις σε καιρούς πανδημίας: Η αξιολόγηση των δυσκολιών μάθησης» διαδικτυακά.
Σκοπός της Επιστημονικής Συνάντησης ήταν η ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στον τρόπο αξιολόγησης
των μαθητών μετά την αναστολή των εκπαιδευτικών διαδικασιών λόγω Covid19, η ανάδειξη του ρόλου της
Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης και της σημασίας της Ανταπόκρισης στη Διδασκαλία για τη Διάγνωση.
Για το λόγο αυτό οι προσκεκλημένοι ομιλητές κ. Κωτούλας Βασίλειος,
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, κ. Μπουσδούνης Ιωάννης, Προϊστάμενος του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ΄ Αθήνας, και η κα Παντελιάδου Σουζάνα,
Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής – Μαθησιακών Δυσκολιών στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
επιχείρησαν μέσω της εξειδίκευσής τους να προσφέρουν τις πολύτιμες γνώσεις τους στα παραπάνω ερωτήματα.
2η Επιστημονική Συνάντηση του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας
«Αναδυόμενες προκλήσεις σε καιρούς πανδημίας: Το ψυχολογικό αποτύπωμα στο σχολείο και την οικογένεια»
Ο Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας διοργάνωσε τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 την 2η Επιστημονική Συνάντηση
του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας με τίτλο ”Αναδυόμενες προκλήσεις σε καιρούς πανδημίας: Το ψυχολογικό
αποτύπωμα στο σχολείο και την οικογένεια”.
Στόχος της Επιστημονικής Συνάντησης ήταν η ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στις ψυχοσυναισθηματικές
επιπτώσεις κατά την περίοδο που διανύουμε, όπως αυτές εκδηλώνονται στο σύστημα του σχολείου και της
οικογένειας. Επιμέρους στόχοι των προσκεκλημένων ομιλιών ήταν: α) να γίνουν κατανοητές οι συμπεριφορές και
οι δυσκολίες που τυχόν προκαλούνται σε επαγγελματικό αλλά και διαπροσωπικό επίπεδο, β) να παρουσιαστούν
οι πρακτικές που ενδυναμώνουν την ανθεκτικότητα των ατόμων και γ) να αναδειχθούν ζητήματα που αφορούν
στην οικογένεια και στον τρόπο που ανταποκρίνεται σε κρίσεις.
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Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν οι ακόλουθοι:
• κα Έφη Λάγιου-Λιγνού (Ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων, BSc,
DipSW, ACSW, MPsychPsych) με την εισήγηση «Μαθαίνοντας από την
εμπειρία σε συνθήκες πρωτόγνωρα απειλητικές»
• κος Δημήτρης Μαγριπλής (Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Διευθυντής
Ε.Σ.Υ. ΚΨΥ Χαλανδρίου) με την εισήγηση «Διαδοχικές Κρίσεις στην
Ελληνική Οικογένεια: Παράγοντες Κίνδυνου και Ανθεκτικότητα»
• κα Μίνα Τοδούλου-Πολέμη (Ph.D., C.G.P., E.C.P. Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Ομάδας και Οικογένειας, Σύμβουλος Οργανισμών. Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου) με την εισήγηση «Η Σχολική Κοινότητα εκπέμπει SOS: ανάγκη για
νέες Συνδέσεις και ουσιαστικότερες Σχέσεις»

Ανανέωση Συνδρομής ISPA
Ανανεώθηκε η συνδρομή του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας ως National Affiliate Organization Affiliation με
το International School Psychology Association (ISPA).
Πίσω στα Περιεχόμενα

Κλάδος ΝευροΨυχολογίας
Συντονιστές: Λάμπρος Μεσσήνης & Μαριέττα Παστού-Παπαδάτου

Ιστοδιάλεξη του Κλάδου
Ο Κλάδος Νευροψυχολογίας διοργάνωσε ιστοδιάλεξη με θέμα: «Από την έμμεση στην άμεση μέτρηση της
ευαισθησίας στην παιδική ηλικία: Νευρογνωστικές συνιστώσες» το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022. Στόχος της
ιστοδιάλεξης ήταν η ανάδειξη των παραγόντων που συμβάλουν στον προσδιορισμό της ευαισθησίας αισθητηριακής επεξεργασίας νωρίς στη ζωή, τόσο με παραδοσιακές, έμμεσες μετρήσεις ευαισθησίας (π.χ. ιδιοσυγκρασία,
στυλ γονεϊκότητας), όσο και με πιο σύγχρονες, άμεσες προσεγγίσεις, βάσει τρέχουσας εμπειρικής έρευνας,
με την χρήση νευρογνωστικών μετρήσεων (βιολογικοί παράγοντες, εγκέφαλος, νευροφυσιολογία). Το θέμα εισηγήθηκε το μέλος του Κλάδου, Αντώνιος Χρήστου, Επίκουρος Καθηγητής Νευρογνωστικής Ανάπτυξης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ομιλία είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΕΛΨΕ στο youtube ακολουθώντας τον εξής
σύνδεσμο: https://youtu.be/6OrnzKS9u_k.

Διακρίσεις Μελών
Ο συντονιστής του Κλάδου, Λάμπρος Μεσσήνης, ήταν Keynote Speaker στο Hellenic Initiative Against Alzheimers Disease την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022. Το HIAAD είναι μια σημαντική σειρά διαλέξεων/σεμιναρίων με
σκοπό τον χειρισμό της Νόσου Alzheimer και συναφών Διαταραχών αλλά και αλλων σχετικών δραστηριοτήτων.
Διοργανώνεται απο το John Hopkins και υπάρχει δυναμική Ελληνική πρωτοβουλία και συμμετοχή. Η διάλεξη
είναι διαθέσιμη ακολουθώντας τον εξής σύνδεσμο: https://youtube.com/watch?v=fkVh4_I_K-E.
Πίσω στα Περιεχόμενα
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Κλάδος Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας
Συντονιστές: Ευθύμιος Λαμπρίδης & Βασίλειος Παυλόπουλος

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας
Ο κλάδος Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας και το Τμήμα Ιστορίας και
Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλούν στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας.
Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν στις 10 και 11 Μαρτίου 2023, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος
Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Κομοτηνή.
Το συνέδριο θα φιλοξενήσει προσκεκλημένες ομιλίες, συμπόσια, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις.
Σκοπό έχει να αποτελέσει ένα πλαίσιο γόνιμου διαλόγου ανάμεσα σε ερευνήτριες και ερευνητές που μελετούν
τη διάδραση μεταξύ πολιτισμού και συμπεριφοράς παρέχοντας ένα επιστημονικό βήμα για την παρουσίαση
και συζήτηση των πρόσφατων ευρημάτων της σύγχρονης διαπολιτισμικής έρευνας στην ψυχολογία, αλλά και
ευρύτερα στις κοινωνικές επιστήμες και στις επιστήμες της αγωγής.
Αναλυτικές πληροφορίες για το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας (οργάνωση, προσκεκλημένες ομιλίες, εγγραφή, υποβολή εισήγησης, σημαντικές ημερομηνίες, κλπ.) είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
του συνεδρίου: ελληνική έκδοση και αγγλική έκδοση. Επικοινωνία: ccpsy.hps@gmail.com.
Πίσω στα Περιεχόμενα

Κλάδος Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
Συντονίστριες: Φωτεινή Μπονότη & Μαρία Μαρκοδημητράκη

Διακρίσεις Μελών
O κ. Σπύρος Τάνταρος, Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, εξελέγη
President-elect στο European Association of Developmental Psychology.
Η κα. Ασημίνα Ράλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του
ΕΚΠΑ, ορίσθηκε Αssociate Εditor στο Frontiers in Psychology: Developmental Psychology.

Υποτροφία του Κλάδου
Με απόφαση του Κλάδου προκηρύχθηκε υποτροφία για πρωτότυπη δημοσιευμένη επιστημονική εργασία (για
τα έτη 2020-2021) με σκοπό να αναδειχθεί το πρωτότυπο έργο που παράγεται στο πεδίο της Αναπτυξιακής
Ψυχολογίας από νέες Ελληνίδες και νέους Έλληνες διδάκτορες και μεταδιδακτορικές/ούς ερευνήτριες/τές. Την
υποτροφία για πρωτότυπη δημοσιευμένη επιστημονική εργασία διεκδίκησαν τρεις υποψηφιότητες, οι οποίες
πληρούσαν τα κριτήρια που είχαν τεθεί.
Για την αξιολόγηση των εργασιών που υποβλήθηκαν συγκροτήθηκε 3μελής επιτροπή αποτελούμενη από τους:
1) Δημήτριο Πνευματικό, Καθηγητή Εξελικτικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 2) Αικατερίνη
Κορνηλάκη, Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, και 3) Γεώργιο Βλειώρα, Επίκουρο
Καθηγητή Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Η επιτροπή αξιολόγησης αφού μελέτησε το έργο των υποψηφίων και με γνώμονα τα κριτήρια της προκήρυξης, δηλαδή τη συνάφεια της δημοσιευμένης εργασίας και την απήχηση του περιοδικού, το σύνολο του
δημοσιευμένου έργου σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή περιοδικά, τη διεθνή παρουσία και αναγνωσιμότητα, τις
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διακρίσεις και υποτροφίες και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αξιολόγησε ομόφωνα ως επικρατέστερη την υποψηφιότητα του κ. Στέφανου Μαστροθεόδωρου, Επίκουρου Καθηγητή Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Ο κ. Μαστροθεόδωρος υπέβαλε στην κρίση της επιτροπής τη δημοσιευμένη εργασία:
Mastrotheodoros, S., Van der Graaff, J., Dekovic, M., Meeus, W. H. J., & Branje, S. (2020). Parent-adolescent
conflict across adolescence: Trajectories of informant discrepancies and associations with personality types. Journal
of Youth and Adolescence, 49, 119–135.
Στην εργασία αυτή εξετάζονται οι διαφορές ανάμεσα στα άτομα που παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με
τις διαμάχες γονέων και εφήβων, καθώς και οι συσχετίσεις αυτών των διαφορών με τους τύπους της προσωπικότητας των γονέων και των εφήβων.
Πίσω στα Περιεχόμενα

Κλάδος Πολιτικής Ψυχολογίας
Συντονιστές: Αντώνης Σαπουντζής & Λία Φίγγου

Διακρίσεις Μελών
Η Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας και Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος Ψυχολογίας, Ντιάνα Χαρίλα επανεξελέγη Πρόεδρος
του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (Φεβρουαριος 2022) και εξελέγη Γραμματέας του
ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς (Ιούνιος 2021)
Πίσω στα Περιεχόμενα

Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας
Συντονιστές: Ηλίας Κουρκούτας & Βασιλική Γιωτσίδη

Διακρίσεις Μελών
Η κα Ευγενία Γεωργαντά συμμετείχε ως κεντρική ομιλήτρια (keynote speaker) στο 4ο Ευρωπαικό Συνέδριο
Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Τel Aviv, στις 19 και 20 Μαΐου 2022.
Η κα Αλεξάνδρα Πάλλη, μέλος του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας, εκλέχθηκε το
Φεβρουάριο 2022 Πρόεδρος του Ελληνικού Κλάδου της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
WAPR (World Association for Psychosocial Rehabilitation).
Ο κ. Αντώνης Πούλιος βραβεύτηκε για το έτος 2022 με το διεθνές βραβείο Symonds του κληροδοτήματος
του Ιδρύματος Alexandra and Martin Symonds της Νέας Υόρκης, για την εργασία του με τιτλο ”Chemsex:
reintroducing sexuality in the pleasure and pain of the infans”, η οποία θα δημοσιευτεί μέσα στους επόμενους
μήνες (Poulios, A. (forthcoming). Chemsex: Reintroducing sexuality in the pleasure and pain of the infans. Studies
in Gender and Sexuality). Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται ετησίως μετά από τυφλή κρίση εκ μέρους
της συνταντικής επιτροπής του περιοδικού Studies in Gender and Sexuality για την εξέχουσα συμβολή στη
διαθεματική προσέγγιση της σεξουαλικότητας από ψυχαναλυτική και πολιτισμική σκοπιά.
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Ειδικό Τεύχος του Περιοδικού ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Εκδόθηκε τον Ιούνιο 2021 το ειδικό τεύχος του περιοδικού Ψυχολογία με βάση τις εισηγήσεις στην Ημερίδα
με θέμα «Η θεραπευτική σχέση στην Κλινική και Συμβουλευτική ψυχολογία», που συνδιοργανώθηκε από τον
Κλάδο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας και τον Κλάδο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στις 21
Οκτωβρίου 2017. Τη συνεπιμέλεια της έκδοσης ανέλαβαν οι κκ. Μαρία Μαλικιώση-Λοϊζου και Βασιλική Ρότσικα.
Πίσω στα Περιεχόμενα

Κλάδος Γνωστικής Ψυχολογίας
Συντονίστριες: Ειρήνη Σκοπελίτη & Αναστασία Κυριακοπούλου

Διακρίσεις Μελών
Η κα. Στέλλα Βοσνιάδου, μέλος του Κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας, Ομότιμη Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Flinders, τιμήθηκε στο πλαίσιο του 19ου Συνεδρίου
του EARLI (Αύγουστος 2021) με το Βραβείο Oeuvre (Outstanding Contributions to the Science of Learning and
Instruction) για την εξαιρετική συνεισφορά της στην Επιστήμη της Μάθησης και της Διδασκαλίας. Το βραβείο
αυτό απονέμεται από τον οργανισμό EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction)
σε ερευνητές ως αναγνώριση ενός ευρέος φάσματος επιτευγμάτων τους στον τομέα της μάθησης και της διδασκαλίας.

Δημοσιεύσεις
Την επιστημονική επιμέλεια τεύχους της Σειράς Εκπαιδευτικών Πρακτικών της Διεθνούς Ακαδημίας της
Εκπαίδευσης (International Academy of Education) και του Διεθνούς Γραφείου Εκπαίδευσης (International
Bureau of Education) της UNESCO ανέλαβε η ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και μέλος του Κλάδου Γνωστικής
Ψυχολογίας, Στέλλα Βοσνιάδου σε συνεργασία με τους Michael Lawson, Helen Stephenson και Erin Bodner.
Ο τίτλος του τεύχους είναι ”Teaching students how to learn: Setting the stage for lifelong learning”. To τεύχος
δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο 2021 και έχει μεταφραστεί στα Ισπανικά, τα Ιταλικά, τα Κινέζικα, τα Φαρσί και
τα Ελληνικά. Την επιμέλεια της μετάφρασης στα Ελληνικά έκαναν οι δύο συντονίστριες του Κλάδου Γνωστικής
Ψυχολογίας, Ειρήνη Σκοπελίτη και Νατάσσα Κυριακοπούλου.
Πίσω στα Περιεχόμενα
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Νέα Μέλη της Εταιρείας
Συνεχίζουμε και στο παρόν τεύχος την παρουσίαση νέων μελών της Εταιρείας μας και προσκαλούμε τα
νέα μέλη να μας στείλουν ένα σύντομο βιογραφικό προς δημοσίευση στα επόμενα τεύχη του ΕΔ.

Αικατερίνη Βάσιου
Η Αικατερίνη
Βάσιου είναι μέλος ΕΔΙΠ Σχολικής
Ψυχολογίας
και
Πρακτικής Άσκησης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διδάκτωρ
Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του ίδιου τμήματος.
Στο πλαίσιο υποτροφίας Αριστείας, εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στη Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Έχει συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα Πειραματικής Μελέτης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε ερευνητικά προγράμματα Ψυχικής Υγείας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει δημοσιεύσει άρθρα
σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και έχει κάνει ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια ψυχολογίας και εκπαιδευτικά συνέδρια. Στα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ηθική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων, τα
κίνητρα στη μάθηση των μαθητών και στην εργασία
των εκπαιδευτικών, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών,
οι συναισθηματικές ικανότητες στη διοίκηση της εκπαίδευσης, στη διδασκαλία και στη μάθηση, οι δεξιότητες συμβουλευτικής και η συμβουλευτική διαδικασία
σε περιβάλλοντα μάθησης.

Ευδοκία Ντάλη
Η Ευδοκία Ντάλη είναι διδάκτωρ του Τμήματος
Επικοινωνίας & ΜΜΕ, ΕΚΠΑ με εξειδίκευση στην ψυχολογία της επικοινωνίας, και εργάζεται ως αξιωματικός ψυχολόγος στην Πολεμική Αεροπορία. Το θέμα της
διατριβής της ήταν «Μια διαδικτυακή ομάδα υποστήριξης ως τόπος αφήγησης και συλλογικής επεξεργασίας
εμπειριών απιστίας».
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Οι βασικές της σπουδές πραγματοποιήθηκαν στο
Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έπειτα στο Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές
πραγματοποιήθηκαν αρχικά στο πεδίο της Αθλητικής Ψυχολογίας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και έπειτα
στο πεδίο Κλινικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Ανήκει στο επιστημονικό προσωπικό της Ψυχιατρικής
Κλινικής του 251 Γ.Ν.Α., είναι μέλος της επιστημονικής ομάδας Διασυνδετικής Ψυχιατρικής του 251
Γ.Ν.Α και του Κέντρου Υποστήριξης, Εκπαίδευσης
& Έρευνας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.
Παράλληλα, είναι εκπαιδευόμενο μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ομάδος.
Τα ερευνητικά
της
ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη
της βίωσης κρίσιμων
μεταβατικών καταστάσεων
(όπως καταστάσεις
ανεργίας, σχεσιακής ρήξης, σοβαρών ασθενειών) και
του τρόπου με τον
οποίο οι νέες τεχνολογίες διαμεσολαβούν σε αυτή τη
διαδικασία. Έχει παρουσιάσει το ερευνητικό και κλινικό της έργο σε επιστημονικά συνέδρια, βιβλία και
περιοδικά, καθώς και σε καλλιτεχνικές εκθέσεις. Τα
τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει ερευνητικό
έργο και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που εστιάζουν
στον πληθυσμό των εφήβων και νέων ενηλίκων επιβιωσάντων από νεοπλασματικές νόσους.

Μάριος Παππάς
Ο Μάριος Παππάς είναι απόφοιτος του Τμήματος
Μαθηματικών, της σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το 2021 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Ανάπτυξη
ενός Ηλεκτρονικού Εργαλείου Αξιολόγησης των Δυσκολιών στα Μαθηματικά για παιδιά σχολικής ηλικίας»
στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Τα τελευταία έτη
εργάζεται ως εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, ενώ
από το 2014 είναι
ερευνητικός συνεργάτης του εργαστηρίου Net Media
Lab - Brain & Mind
R&D του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας
και Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» όπου έχει συμμετάσχει σε
εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Τα
ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του κινούνται μεταξύ άλλων στο χώρο της Γνωστικής Ψυχολογίας, των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, των
Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση και της Ενταξιακής Εκπαίδευσης.

Κατερίνα Σπετσιώτου
Η Κατερίνα Σπετσιώτου είναι πιστοποιημένη ψυχοθεραπεύτρια (European Certificate of Psychotherapy)
ατόμου και οικογένειας. Έχει πιστοποιημένη ειδίκευση
στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία απο την EFTA
(European Family Therapy Association) και το Εργαστηριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων. Έχει επίσης
εκπαιδευτεί στη Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία
(EFΤ), στις Βασικές Αρχές Διεργασίας Ομάδας και
Ρόλο του Συντονιστή με την οπτική του Process Work

και στη Συστημική θεωρία και θεραπεία οικογένειας
στο Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής- Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Νέας Σμύρνης.
Είναι διδάκτωρ του Τμήματος ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ με
εξειδίκευση στην ψυχολογία της επικοινωνίας (2013).
Η διδακτορική της διατριβή αφορά στην ποιότητα
της σχέσης γονιού παιδιού και τη χρήση των μέσων επικοινωνίας και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.
Έχει εργασθεί
στον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων
της Σιβιτανιδείου
Σχολής, κάνοντας
ομαδική και ατομική συμβουλευτική,
οργανώνοντας και συντονίζοντας προγράμματα
πρόληψης και βιωματικά σεμινάρια.
Τα τελευταία 12 χρόνια εργάζεται ως ψυχοθεραπεύτρια ενηλίκων (ατομική, οικογενειακή και ομαδική ψυχοθεραπεία) στο ιδιωτικό της γραφείο στο Παλαιό Φάληρο. Εργάζεται επίσης ως μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ, στο
μάθημα Ψηφιακός κόσμος και Ψυχολογική ανάπτυξη
του Μεταπτυχιακού Εφαρμοσμένης Αναπτυξιακής Ψυχολογίας.
Πίσω στα Περιεχόμενα

Οι σημειώσεις του τυπογράφου
Το ενημερωτικό δελτίο της ΕΛΨΕ στοιχειοθετήθηκε με το σύστημα XELATEX σε γραμματοσειρά GFS Didot
της Εταιρείας Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων (http://www.greekfontsociety-gfs.gr). Η γραμματοσειρά του
τίτλου του Δελτίου και των επιμέρους ενοτήτων των άρθρων του Δελτίου 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.
Πίσω στα Περιεχόμενα
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