
 

 

 

Βηνγξαθηθά -Σπνπδέο 

Ζ Άλλα Αβεληηζηάλ-Παγνξνπνχινπ γελλήζεθε ην 1954 ζηελ Αζήλα , φπνπ νινθιήξσζε ηηο 

εγθχθιηεο ζπνπδέο ηεο. Σν 1976 απνθνίηεζε απφ ηε Φηινζνθηθή ρνιή Αζελψλ µε ην βαζκφ 

"'Αξηζηα". Σν 1977 δηνξίζηεθε σο βνεζφο ζηελ ηφηε Έδξα ηεο Φηινζνθίαο Α', ε νπνία ήηαλ 

πξνζαξηεµέλε ζην Φπρνινγηθφ Δξγαζηήξην. 

Σν 1978 κεηαθηλήζεθε ζην Φπρνινγηθφ Δξγαζηήξην, ηνπ νπνίνπ ∆ηεπζπληήο αλέιαβε ν 

θαζεγεηήο ηεο λενζχζηαηεο ηφηε Έδξαο ηεο Γεληθήο Φπρνινγίαο. Μεηά απφ ηξηεηή ππεξεζία 

(1978-1981), κεηέβε µε εθπαηδεπηηθή άδεηα ζηελ Αγγιία γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ 

Φπρνινγία. 

πνχδαζε ζην Institute of Education, University of London θαηέιαβε δχν  κεηαπηπρηαθνχο  

ηίηινπο: Diploma (1982) θαη Master of Arts (1983) . Ζ δηαηξηβή ηεο επί Master's έρεη ηνλ ηίηιν 

"Cognitive and metacognitive processes in Junior School children ". Παξάιιεια µε ηηο ζπνπδέο 

ηεο, ε ππνςεθία εθπφλεζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο µε ζέκα "Οη γλσζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο ζηε ζπλεξγαηηθή µάζεζε" .Tν 1992 ηεο απνλεκήζεθε ν ηίηινο ηνπ δηδάθηνξνο ηεο 

Φηινζνθίαο απφ ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Σελ ίδηα ρξνληά ε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή 

δεκνζηεχζεθε ππφ κνξθή άξζξνπ ζην βηβιίν Hout- Wolters, B. & Schotz,  W.  Text  

comprehension & learning from Text . Amsterdam : Swets & Zeitlinger . Ζ δεκνζίεπζε έρεη ηνλ 

ηίηιν "The development and the usage of some particular cognitive strategies concerning text 

processing in science and history ". 

Δπαγγειµαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δηδαθηηθή πείξα 

Καηά ηα έηε 1986 σο 1993, ε ππνςεθία ζπµµεηείρε ζε εθπαηδεπηηθά  πξνγξάµµαηα  θαη  

απέθηεζε ςπρνζεξαπεπηηθή εµπεηξία µε θαηεχζπλζε ηε ζπζηεµηθή πξνζέγγηζε. Δθπαηδεχηεθε 

ζην Αζελατθφ Κέληξν Μειέηεο ηνπ Αλζξψπνπ (ΑΚΜΑ), ζπµµεηέρνληαο ζε πνηθίιεο 

ςπρνζεξαπεπηηθέο νµάδεο, ηηο εμήο: εµηλάξην ζπζηεµηθήο ζθέςεο(1986-87), λέσλ 

µεηέξσλ(1988-89), ηξηψλ γελεψλ (1989-91), δεπγαξηψλ (1991-93). Ζ ζεηεία ηεο ζηηο 

ςπρνζεξαπεπηηθέο νµάδεο θαη ε παξάιιειε αθαδεµατθή ηεο µειέηε απέδσζε ηελ έθδνζε ηνπ 

εγρεηξηδίνπ "Φπρνινγία ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο" (1993). 

Δπί ζεηξά εηψλ, ε ππνςεθία επηθνπξνχζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ µαζήµαηνο Μεθοδολογία 

Επιζηηµονικήρ Έπεςναρ και Σηαηιζηική .Απφ ην 1993, νπφηε εμειέγε Λέθηνξαο, δηδάζθεη 

απηφλνµα ηα µαζήµαηα: Θευπίερ Μάθηζηρ, Γνυζηική Ψςσολογία (ζπλδηδαζθαιία µε ηνλ 

θαζεγεηή Κσλ. Πφξπνδα), Ψςσολογία Ανάγνυζηρ και Γπαθήρ, Ψςσολογία ηηρ Τπίηηρ Ηλικίαρ. 

Ζ θπξία Παγνξνπνχινπ ζπµµεηέρεη ζε ζεµηλάξηα πνπ δηνξγαλψλεη ην Αηγηλήηεην Ννζνθνµείν  

γηα ηελ επηµφξθσζε ησλ ςπρηαηξηθψλ λνζειεπηψλ .Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα ζπµµεηέρεη επίζεο 

σο εθπαηδεχηξηα ζην λενζχζηαην θπβεξλεηηθφ πξφγξαµµα "Βοήθεια ηλικιυµένυν ζηο ζπίηι".   

Σνλ Φεβξνπάξην 1999 πήξε µέξνο ζην δηήµεξν εθπαηδεπηηθφ πξφγξαµµα ηνπ Κέληξνπ 

Δπαγγειµαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) ησλ Υαλίσλ Κξήηεο θαη ηνλ Μάξηην 2000 ζην αληίζηνηρν 

πξφγξαµµα ηνπ Βνζηάλεηνπ Ννζνθνµείνπ Μπηηιήλεο. 

Σπµµεηνρή ζε επηζηεµνληθέο εηαηξείεο 

Ζ ππνςεθία είλαη µέινο ζηηο παξαθάησ επηζηεµνληθέο εηαηξείεο: 



 
 

1. Διιεληθή Φπρνινγηθή Δηαηξεία (ΔΛ.ΦΔ) 

2. European Association for Learning and Instruction (EARLI) 

3. Διιεληθή Γεξνληνινγηθή Δηαηξεία 

∆εµνζηεχζεηο 

Σν ζπλνιηθφ δεµνζηεπµέλν έξγν ηεο ππνςεθίαο πεξηιαµβάλεη ηε δηαηξηβή ηεο γηα ην Master's, 

ηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή, δχν (2) βηβιία θαη νθηψ (8) εξεπλεηηθέο εξγαζίεο . 

Δπηζθφπεζε ηνπ δεµνζηεπµέλνπ έξγνπ ηεο Καο Παγνξνπνχινπ δείρλεη φηη ην ζεσξεηηθφ θαη 

εξεπλεηηθφ ηεο ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζε δχν βαζηθνχο πφινπο : 

• Α) Σε δηαρείξηζε ηεο απψιεηαο απφ ηελ πιεπξά ησλ ειηθησµέλσλ πξνζψπσλ. Σνλίδνληαη νη 

εθιπηηθνί παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπµπησµαηνινγίαο  θαηά  

ην γήξαο. Παξάιιεια, επηζεµαίλνληαη νη πγεηνγελεηηθνί παξάγνληεο πνπ πξνθπιάζζνπλ ηνπο 

ειηθησµέλνπο απφ ηε ζπγθεθξηµέλε δηαηαξαρή θαη ζσξαθίδνπλ ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία . 

• Β) Σν ςπρνινγηθφ θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο ε πεξίζαιςε ησλ ειηθησµέλσλ 

αζζελψλ. Ζ εζσηεξηθή ζπγθξφηεζε (sense of coherence) είλαη ην ςπρνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ   

πνπ πθίζηαηαη ηε µεγαιχηεξε θζνξά ζηνπο νηθνγελεηαθνχο θξνληηζηέο-πεξηζάιπνληεο. 

Παξαθάησ γίλεηαη αμηνινγηθή αλάιπζε ηνπ ζπγγξαθηθνχ έξγνπ ηεο ππνςεθίαο. ηελ αλάιπζε 

απηή ηδηαίηεξε έµθαζε δίλεηαη ζην µέξνο πνπ εθπφλεζε ε ππνςεθία θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεµα 

µεηά ηελ εθινγή ηεο ζηε βαζµίδα ηνπ Λέθηνξα. Σν ππφινηπν έξγν έρεη αμηνινγεζεί ζηελ 

πξνεγνχµελε θξίζε ηεο ππνςεθίαο. 

1. Παγνξνπνχινπ, Α. (2000) Η Γεπονηική Καηάθλιτη Αζήλα: Διιεληθά Γξάµµαηα 

ην βηβιίν απηφ ε ππνςεθία παξνπζηάδεη µηα απφ ηηο πην παξαµειεµέλεο ςπρηθέο λφζνπο   

ζηε ρψξα µαο . Δπηζεµαίλεηαη ε ππναλαγλψξηζε ηεο λφζνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ ειηθησµέλν θαη 

ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, θαη ε ππνδηάγλσζή ηεο απφ ηνπο θνξείο 

πξσηνβάζµηαο θξνληίδαο ,φπσο είλαη νη γεληθνί γηαηξνί, νη θαξδηνιφγνη , νη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί ησλ ΚΑΠΖ θιπ. Μηα ζεηξά απφ µχζνη πνπ αθνξνχλ ζηε ζπγθεθξηµέλε ςπρηθή 

λφζν παξαηίζεληαη θαη αλαζθεπάδνληαη. Με µεζνδηθφ ηξφπν, παξνπζηάδνληαη πξψηα νη 

παξάγνληεο εππάζεηαο θαη επηθηλδπλφηεηαο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εγθαζίδξπζε ηεο λφζνπ  

ζηε µεγάιε ειηθία θαη, ζηε ζπλέρεηα , νη παξάγνληεο πξνζηαηεπηηθφηεηαο πνπ απνηξέπνπλ 

ηελ εµθάληζε ή ηελ εγθαζίδξπζή ηεο λφζνπ. 

Σν βηβιίν βνεζά ηνλ αλαγλψζηε λα επαηζζεηνπνηεζεί σο πξνο ηελ  αλαγθαηφηεηα  

παξάιιειεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ηνπ ειηθησµέλνπ αζζελνχο. Ζ ρξήζε 

θαξµαθεπηηθψλ θαη παξάιιεια ςπρνζεξαπεπηηθψλ µεζφδσλ, φπσο έρνπλ δείμεη ζχγρξνλεο 

έξεπλεο ζε παγθφζµηα θιίµαθα , είλαη ε πιένλ ελδεδεηγµέλε γηα ηελ αληηµεηψπηζε ηεο 

γεξνληηθήο θαηάζιηςεο. Δπηπιένλ, ην βηβιίν επηζεµαίλεη ην ξφιν ηνπ ςπρνιφγνπ θαη ηεο 

ςπρνζεξαπεπηηθήο νµάδαο θαη ελεµεξψλεη ηνπο ίδηνπο ηνπο ειηθησµέλνπο γηα ηα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο αγσγήο. 

2. Παγνξνπνχινπ Α. Θενηνθά Η., Μπαινγηάλλεο . (2000) Καηαζιηπηηθή ζπµπησµαηνινγία   

θαη αίζζεµα εζσηεξηθή ζπγθξφηεζεο ζε νηθνγελεηαθνχο θξνληηζηέο αλντθψλ αηφµσλ. 

"Θέµαηα Γεξνληνινγίαο θαη Γεξηαηξηθήο", Αζήλα : χλεδξνλ, Διιεληθή Γεξνληνινγηθή 

Δηαηξεία . 

ηελ έξεπλα απηή πήξαλ µέξνο 78 ζπγγελείο-πεξηζάιπνληεο ειηθησµέλνπο πάζρνληεο απφ 

γεξνληηθή άλνηα θαη 320 ζπγγελείο-πεξηζάιπνληεο ειηθησµέλνπο ρσξίο  ςπρηαηξηθή 

δηαηαξαρή. Δξεπλήζεθαλ ηα ηξία παξαγνληηθά ζηνηρεία πνπ ζπλαπνηεινχλ ην ςπρνινγηθφ 



 
 

µέγεζνο ηεο εζσηεξηθήο ζπγθξφηεζεο. 

Σα επξήµαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη : 

1. ε πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ µε γεξνληηθή άλνηα ζπληζηά επαρζέζηεξν έξγν ζε ζρέζε µε   

ηελ πεξίζαιςε ησλ άιισλ µε ςπρηαηξηθψλ αζζελψλ θαη 

2. ε εζσηεξηθή ζπγθξφηεζε απνηειεί πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα πνπ απνηξέπεη ηελ 

θαηαζιηπηηθή ζπµπησµαηνινγία θαζψο θαη ηελ εζσηεξηθή απνδηνξγάλσζε. Ζ έξεπλα απηή 

µπνξεί λα ζπλερηζηεί γηαηί ην πιηθφ ηεο δελ έρεη αμηνπνηεζεί πιήξσο. 

 

 
3. Pagoropoulou A., Theotoka I., Baloyiannis S. (2000) Life quality and socioeconomic status 

in caregivers of impaired elderly without a psychological or psychiatric disorder "Θέµαηα 

Γεπονηολογίαρ και Γηπιαηπικήρ", Αζήλα: χλεδξνλ, Διιεληθή Γεξνληνινγηθή Δηαηξεία . 

ηελ έξεπλα απηή αμηνπνηνχληαη µφλν νη πεξηζάιπνληεο ηνπο µε ςπρηαηξηθνχο αζζελείο. 

Δξεπλάηαη ε πνηφηεηα δσήο ησλ πεξηζαιπφλησλ ιαµβάλνληαο ππφςε : ην θνηλσληθφ θαη 

ςπρνινγηθφ θφζηνο ηεο πεξίζαιςεο, ηε ζπλαηζζεµαηηθή  επηβάξπλζε  ηνπ  πεξηζάιπνληνο, 

ηελ επηβάξπλζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο, ην νηθνλνµηθφ θφζηνο ηεο πεξίζαιςεο 

θαηηελ επίδξαζε ζηελ εξγαζηαθή δσή ηνπ πεξηζάιπνληνο. Σα απνηειέζµαηα δείρλνπλ φηη ε 

πεξίζαιςε έρεη θπξίσο θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ θφζηνο θαη επεξεάδεη δπζµελψο ηελ 

πνηφηεηα δσήο ηνπ πεξηζάιπνληνο. Ζ έξεπλα θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε επξχηεξεο  

αμηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζµηαο θξνληίδαο θαζψο θαη  ησλ  θνηλνηηθψλ  

ππεξεζηψλ. 

4. Αβεληηζηάλ -Παγνξνπνχινπ, Α. (2000) Φπρνθνηλσληθή αηηηνπαζνγέλεηα  ηεο  

γεξνληηθήο θαηάζιηςεο. "Θέµαηα Γεπονηολογίαρ και γηπιαηπικήρ" Αζήλα: χλεδξνλ, 

Διιεληθή Γεξνληνινγηθή Δηαηξεία. 

Ζ δεµνζίεπζε απηή πεξηιαµβάλεη ηα πνξίζµαηα απφ έξεπλεο πέληε (5) ςπρνθνηλσληθψλ 

παξαγφλησλ πνπ δεµηνπξγνχλ ή επηηείλνπλ ηε γεξνληηθή θαηάζιηςε ζχµθσλα  µε  ηε  

δηεζλή βηβιηνγξαθία. Πξφθεηηαη γηα ηνπο παξάγνληεο: 

α) ρεξεία 

β) απψιεηα πξνζθηινχο πξνζψπνπ 

γ) έιιεηςε δεµηνπξγηθήο απαζρφιεζεο 

δ) ε απψιεηα νηθνλνµηθνχ εηζνδήµαηνο θαη 

ε) ην ζχλδξνµν ηεο άδεηαο θσιηάο. 

 
Ζ επηζήµαλζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη αηηηνπαζνγελεηηθά µε ηε γεξνληηθή 

θαηάζιηςε δεµηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αληηµεηψπηζή ηνπο σο παξαγφλησλ 

επηθηλδπλφηεηαο . Ζ αλίρλεπζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ ζε Έιιελεο ειηθησµέλνπο, 

θαηαδεηθλχεηηελ αλαγθαηφηεηα γηα ζπζηεµαηηθφ έιεγρν ησλ παξαγφλησλ απηψλ ζηε 

ςπρνπαζνινγία ηεο µεγάιεο ειηθίαο. 

5. Αβεληηζηάλ -Παγνξνπνχινπ, Α. (2000) Σν ςπρνθνηλσληθφ ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν σο 

πγεηνγελεηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αηφµσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο. "Θέµαηα 

Γεπονηολογίαρ και Γηπιαηπικήρ" Αζήλα: χλεδξνλ, Διιεληθή Γεξνληνινγηθή Δηαηξεία. 



 
 

ηε δεµνζίεπζε απηή αλαδεηθλχεηαη ην ςπρνθνηλσληθφ ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν σο έλαο απφ 

ηνπο πην απνθαζηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ πξνάγνπλ ηελ ςπρηθή πγεία ζηελ Σξίηε Ζιηθία. 

Πξνζθνµίδνληαη εξεπλεηηθά ζηνηρεία γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο έλλνηαο ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζηνλ παξαδνζηαθφ θαη ηνλ αζηηθφ ρψξν. Δπηζεµαίλεηαη ε 

θαιιηέξγεηα ησλ πγηψλ ζρέζεσλ µε παηδηά θαη εγγφληα σο θνξπθαίνο πγεηνγελεηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηνπο Έιιελεο ειηθησµέλνπο. ∆ηεξεπλάηαη πεξαηηέξσ ε ηθαλφηεηα θαη 

πξνζπµία ησλ ειηθησµέλσλ λα δεµηνπξγήζνπλ ζρέζεηο εµπηζηνζχλεο µε πξφζσπα εθηφο 

νηθνγελείαο. Σέινο, εθηηµάηαη ε εθδήισζε θαηαζιηπηηθήο ζπµπησµαηνινγίαο ησλ 

ειηθησµέλσλ ζε ζρέζε µε ην θχιν, ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ 

επηζθέςεσλ πνπ δέρνληαη. 

Ζ έξεπλα απηή δίλεη πνιιέο θαη ρξήζηµεο πιεξνθνξίεο πνπ µπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα  

ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ζηελ επαίζζεηε µεγάιε ειηθία. 

6. Φηιηππάηνπ,∆. Παγνξνπνχινπ, Α.(ππφ έθδνζε) Οη µεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ Διιήλσλ 

µαζεηψλ Α'Λπθείνπ " Νέα Παιδεία ", Αζήλα . 

Οη εξεπλήηξηεο ρνξήγεζαλ ζε Έιιελεο µαζεηέο ην ςπρνµεηξηθφ πιηθφ ησλ  Burry  &  

Salkind πνπ δηεξεπλά ηηο αληηιήςεηο ησλ µαζεηψλ γηα ηελ ίδηα ηε µάζεζή ηνπο. Σν ίδην  

πιηθφ έρεη µέρξη ηψξα ρνξεγεζεί ζε 'Αγγινπο θαη Φηιαλδνχο µαζεηέο θαη νη µεηαμχ ηνπο 

δηαθνξέο έρνπλ θαηαγξαθεί. Ζ ειιεληθή έξεπλα δηεμήρζε ην 1997-98, δει. πξηλ απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή µεηαξξχζµηζε θαη ηελ δεµηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, θαη απέδσζε 

ζεµαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ πξνέιεπζεο ησλ µαζεηψλ. 

Οη µαζεηέο ησλ Σερληθψλ Λπθείσλ βξέζεθαλ λα αληηιαµβάλνληαη ηε µάζεζε σο µηα 

παζεηηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο ειέγρεη ηφζν ηελ παξερφµελε γλψζε 

φζν  θαη  ην  µαζεζηαθφ  πεξηβάιινλ.  ηηο  µεζαίεο  βαζµίδεο  ηεο  θιίµαθαο  βξέζεθαλ  νη 

µαζεηέο απφ ηα Γεληθά Λχθεηα, νη νπνίνη αληηιαµβάλνληαη ηε µάζεζε σο µεηαβίβαζε 

γλψζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνλ µαζεηή. Καη ζηηο πςειφηεξεο, ζπγθξηηηθά, βαζµίδεο ηεο 

θιίµαθαο βξέζεθαλ νη µαζεηέο ησλ Πνιπθιαδηθψλ Λπθείσλ, νη νπνίνη αληηιαµβάλνληαη ηε 

µάζεζε σο ζπλαιιαγή γλψζεο ζηελ νπνία µεηέρνπλ ελεξγεηηθά εθπαηδεπηηθνί θαη µαζεηέο. 

Ζ έξεπλα είλαη αξθεηά πξσηφηππε θαη επηπιένλ εμεγεί ην θαηλφµελν "δηπιαλψλ" Λπθείσλ 

µε πνιχ δηαθνξνπνηεµέλεο, µεηαμχ ηνπο, επηδφζεηο. Σν θαηλφµελν απηφ εµθαλίζηεθε µεηά 

ηελ εθπαηδεπηηθή µεηαξξχζµηζε ζηε ρψξα µαο θαη δεµηνχξγεζε έληνλα εξσηεµαηηθά . Ζ 

παξνχζα έξεπλα δίλεη µία εχινγε εξµελεία ζην θαηλφµελν απηφ. 

Οη έληνλεο δηαθνξέο µεηαμχ ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ ζα µπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ ζηελ 

πξνγελέζηεξε ηαπηφηεηα ησλ Λπθείσλ απηψλ, αθνχ θαηά θαλφλα νη πην απηφλνµνη θαη 

ελεξγνπνηεµέλνη µαζεηέο πξνέξρνληαλ απφ ηα Πνιπθιαδηθά Λχθεηα (ηα πξψελ Πξφηππα 

Λχθεηα) θαη νη πην αδχλαηνη θαη παζεηηθνί µαζεηέο πξνέξρνληαλ απφ ηα Σερληθά Λχθεηα. Ζ 

εθαξµνγή θαη ρνξήγεζε ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ ςπρνµεηξηθνχ πιηθνχ απέδσζε ρξήζηµα 

πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία , ηα νπνία ζα µπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα ηεο ππνςεθίαο. 

7. Παγνξνπνχινπ, Α.(2000) Σα ςπρνινγηθά αίηηα ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη ν ξφινο ηεο 

νηθνγέλεηαο "Αλαηνµία ησλ ζρνιηθψλ απνηπρηψλ" Αζήλα, Υξηζηηαληθή  Έλσζε 

Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ. 

ηε δεµνζίεπζε απηή ε ππνςεθία επαηζζεηνπνηεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ,µε έµθαζε ζηελ 

ελλεάβαζµε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, σο πξνο ηνπο θηλδχλνπο δπζιεηηνπξγίαο ησλ 

µαζεηψλ ζην ζρνιείν θαη ην ελδερφµελν ηεο νιηθήο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ (drop-out). 

Παξνπζηάδνληαη νη εμειηθηηθνί ζηφρνη ηεο πξνφδνπ ηνπ µέζνπ θπζηνινγηθνχ µαζεηή γηα 

θάζε µηα απφ ηηο βαζµίδεο ηεο ∆εµνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη δίλνληαη πξνηάζεηο γηα 



 
 

πξνιεπηηθή παξέµβαζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ θαη, αληίζηνηρα, ηεο νηθνγέλεηαο. 

8. Παγνξνπνχινπ, Α.(2000) Σα ςπρνινγηθά αίηηα ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη ν ξφινο ηεο 

νηθνγέλεηαο "Γηα ηε δσή θαη ηελ νηθνγέλεηα "χξνο:Νεαληθφο Δπηµνξθσηηθφο Όµηινο. 

ηε δεµνζίεπζε απηή ε ππνςεθία απεπζχλεηαη ζε γνλείο µηθξψλ παηδηψλ  αιιά  θαη  

εθήβσλ. ην πιαίζην ηεο πξσηνβάζµηαο πξφιεςεο ,πνπ πεξηιαµβάλεη ηνλ εληνπηζµφ ησλ 

αηηίσλ ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο, ηνπο ελεµεξψλεη γηα  ηηο  δπζιεηηνπξγίεο ηεο  νηθνγέλεηαο 

πνπ είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε ζρνιηθή απνηπρία ησλ παηδηψλ. 

9. Pagoropoulou, A. (1994) The situation of older women in Greece today Αζήλα:"Ο Κφζµνο 

ηεο Διιελίδνο" 

H ζπλζεηηθή απηή εξγαζία παξνπζηάδεη ηελ θαηάζηαζε ησλ ειηθησµέλσλ γπλαηθψλ ζηελ 

Διιάδα. Αλαθνηλψζεθε ζην Παλεπξσπατθφ πλέδξην ησλ ρσξψλ-µειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ζην νπνίν ε ππνςεθία πξνζθιήζεθε σο εζληθή εθπξφζσπνο . Πξφθεηηαηγηα µηα 

ςπρνινγηθή ζεψξεζε πνπ αληαλαθιά ηε ζπζηεµηθή ζεσξία θαη ζθέςε. Ζ ππνςεθία , φπσο 

θαηνη άιινη εηζεγεηέο ηνπ Παλεπξσπατθνχ πλεδξίνπ, θαηέζεζε ζην Πξνεδξείν ηελ 

εηζήγεζή ηεο. Σα πνξίζµαηα ηνπ ζπλεδξίνπ εζηάιεζαλ µεηά ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ζηα 

αξµφδηα φξγαλα ησλ Βξπμειιψλ, µε ζθνπφ λα επεξεάζνπλ  ηελ  Δπξσπατθή  Ννµνζεζία 

ζηνλ ηνµέα ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ. 

Σπµµεηνρή ζε Σπλέδξηα 

Ζ ππνςεθία έρεη ζπµµεηάζρεη ζε είθνζη πέληε (25) επηζηεµνληθά ζπλέδξηα µεηαμχ ησλ εηψλ 

1993 σο 2000 ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, µε ηζάξηζµεο αλαθνηλψζεηο. Οη πεξηζζφηεξεο 

αλαθνηλψζεηο αλαθέξνληαη ζε ζέµαηα ζρεηηθά µε ηελ ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ησλ 

ειηθησµέλσλ θαη ην γήξαο θαη νξηζµέλεο ζε ζέµαηα µαζεζηαθά. 

Κνηλσληθή δξάζε θαη πξνζθνξά 

Ζ ππνςεθία έρεη πξνζθιεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα σο εηζεγήηξηα ζε πνηθίια  αθξναηήξηα  µε 

ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε, ηελ ελεµέξσζε, ηελ επηµφξθσζε (πξσηνβάζµηα πξφιεςε). ε 

αθξναηήξηα ειηθησµέλσλ, εηδηθφηεξα, νη πξναλαθεξφµελνη ζηφρνη εµπινπηίδνληαη θαη µε ηην 

τςσοκοινυνική ζηήπιξη ηυν ηλικιυµένυν. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα  ησλ ρνιψλ  Γνλέσλ, ζηηο νπνίεο  

ε ππνςεθία δξαζηεξηνπνηείηαη ζπλερψο, ζχµθσλα µε δήισζή ηεο, απφ ην 1991 µέρξη ζήµεξα, 

αζρνιείηαη ζπζηεµαηηθά µε ηα ζέµαηα ηεο ζπλχπαξμεο ησλ ηξηψλ γελεψλ, µε ηξφπνλ ψζηε λα 

πξνάγεηαη ε ςπρηθή πγεία φισλ ησλ ζπµβαιινµέλσλ µεξψλ. 

Α) ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΤΝΔ∆ΡΗΑ 

Β) ΔΗΖΓΖΔΗ ΚΑΗ ∆ΗΑΛΔΞΔΗ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ 

• Α1) 3ν Παλειιήλην πλέδξην Γεξνληνινγίαο-Γεξηαηξηθήο. Γεξνληηθέο άλνηεο: ηξνγγπιφ 

Σξαπέδη Πξφεδξνο Η. Υαηδεαλησλίνπ,  γεξνςπρίαηξνο.  Θέµα:  "Χπρνθνηλσληθά 

πξνβιήµαηα ησλ νηθνγελεηψλ πνπ πεξηζάιπνπλ ειηθησµέλν αλντθφ" Caravel, ∆εθέµβξηνο 

1993 

• Α2) 3rd International Congress of A.P.P.C. "Developments in Psychiatry and Neurology of the 

Adult and Child", Athens, Ledra Mariot, December 2-5 1993 Round table: Dementia Chairman: 

I. Chatziantoniou Panel: A. Fortos, M. Isidorou, P. Kalligeri, A. Pagoropoulou. 

• B3) Ζµεξίδα γηα ηελ Σξίηε Ζιηθία ∆ήµνπ Καηζαξηαλήο Α' θαη Β' ΚΑΠΖ Καηζαξηαλήο. Θέµα: 

"Κνηλά πξνβιήµαηα ησλ ζηειερψλ ησλ ΚΑΠΗ θαη ε αληηµεηψπηζή ηνπο". 30 Ηνπλίνπ 1994 

• Α4) Παλεπξσπατθφ πλέδξην ησλ ρσξψλ µειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. "Η θαηάζηαζε ησλ 



 
 

ειηθησµέλσλ γπλαηθψλ ζηελ Δπξψπε". Κνπεγράγε, 2-4 Φεβξνπαξίνπ 1994. Θέµα: "The 

situation of older woman in Greece today". 

• Β5) Δηζήγεζε ζην Τπνπξγείν Τγείαο, Πξφλνηαο & Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Οµάδα εξγαζίαο 

γηα ηελ Κνηλσληθή Πξφλνηα (Απφθ. ∆Τ1α / νηθ. 8541/94). Θέµα: "Χπρνθνηλσληθή πξνζηαζία 

ησλ ειηθησµέλσλ". 

• Α6) 4ν Παλειιήλην πλέδξην Γεξνληνινγίαο-Γεξηαηξηθήο. Νφζνο Alzheimer: 

ηξνγγπιφ Σξαπέδη Πξφεδξνο: Αλη. Μαΐιιεο, Δπίθ. Καζ. Ηαηξηθήο ρνιήο Αζελψλ, 

γεξνςπρίαηξνο. Θέµα: "Κνηλσληθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο ησλ αλντθψλ 

ζπλδξφµσλ", Caravel, ∆εθέµβξηνο 1995. 

• Α7) Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Ζιηθησµέλσλ θαη ηεο αιιειεγγχεο µεηαμχ ησλ γελεψλ. πλέδξην 

Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Μειεηψλ: Γήξαλζε θαη θνηλσλία. Θέµα: "Χπρνθνηλσληθά 

πξνβιήµαηα ησλ αηφµσλ ηεο Τξίηεο Ηιηθίαο" Έξεπλα ζε ζπµπησµαηηθφ δείγµα αζηηθήο 

πεξηνρήο". Αµθηζέαηξν Ηαηξηθήο ρνιήο, 8-10 Ννεµβξίνπ 1993 

• Β8) Έλσζε αληαπνθξηηψλ Ξέλνπ Σχπνπ. Ζµεξίδα γηα ηνπο ειηθησµέλνπο ζηελ Διιάδα θαη ηελ 

Δπξψπε. Θέµα: "Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ησλ ειηθησµέλσλ γπλαηθψλ ζηελ Δπξψπε  

ζήµεξα;" 20 Μαξηίνπ 1994 

• Β9) ∆ήµνο Αζελαίσλ. Παγθφζµηα εµέξα ησλ ειηθησµέλσλ, 1 Οθησβξίνπ. ηξνγγπιφ Σξαπέδη 

µε ζπληνληζηή ηνλ Νίθν Υαζαπφπνπιν. Θέµα: "Τν ειηθησµέλν δεπγάξη ρζεο θαη ζήµεξα" 

Πλεπµαηηθφ Κέληξν ∆ήµνπ Αζελαίσλ 

• Β10) Ραδηνθσληθή ζπλέληεπμε ζηε δεµνζηνγξάθν θα Φξαγθάθε. Πξψην πξφγξαµµα ΔΡΣ, 30 

Ηνπλίνπ 1994. Θέµα: "Τν πέξαζµα ζηελ Τξίηε Ηιηθία. Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθφηεηα πνπ 

γεξάζθεη". 

• Β11) Δηζήγεζε ζην µεηαπηπρηαθφ ηµήµα ηεο Τγεηνλνµηθήο ρνιήο Αζελψλ. Θέµα: 

"Χπρνπαζνινγία ηεο Τξίηεο Ηιηθίαο". Ηαλνπάξηνο 1995. 

• Β12) Δηζήγεζε ζην µεηαπηπρηαθφ ηµήµα ςπρηαηξηθψλ λνζειεπηψλ ηνπ Αηγηλεηείνπ 

Ννζνθνµείνπ. Θέµα: "Ο ςπρηαηξηθφο αζζελήο ηεο Τξίηεο Ηιηθίαο" Μάξηηνο 1995 

• Β13) Ραδηνθσληθή ζπλέληεπμε-ζπδήηεζε ζηελ Πεηξατθή Δθθιεζία. Θέµα: "Γηαηί µαο 

απαζρνιεί ην ζέµα ηνπ Γήξαηνο, εηδηθά ζήµεξα;" Ηνχληνο 1995 

• Α14) 1ν Παλειιήλην ζπλέδξην γηα ηελ Κιεηζηή Πεξίζαιςε Ζιηθησµέλσλ. πλεδξηαθφ θέληξν Η. 

Ν. Δπαγγειηζηξίαο Πεηξαηψο, 14-15 Οθησβξίνπ 1994. Θέµα: Η δηάθξηζε  ηεο  γεξνληηθήο  

άλνηαο απφ ηελ ςεπδνάλνηα ζε ηδξπµαηηθφ πεξηβάιινλ". 

• Α15) Β' Παλειιήλην πλέδξην γηα ηελ Αλαδνρή.  Διιεληθφ  χιινγνο αλαδφρσλ νηθνγελεηψλ. 

Σ' ηξνγγπιφ Σξαπέδη "Αλαδνρή Σξίηεο Ζιηθίαο". Θέµα: "Οη πξνυπνζέζεηο ηεο θαιήο 

ζπλχπαξμεο ησλ ειηθησµέλσλ µε ηηο Αλάδνρεο νηθνγέλεηεο". Πνιεµηθφ Μνπζείν, 26-27 

Ννεµβξίνπ 1994. 

• Α16) Γ' Παλειιήλην πλέδξην γηα ηελ αλαδνρή. Διιεληθφο χιινγνο Αλαδφρσλ Οηθνγελεηψλ. 

Θέµα: "Η αμηνπνίεζε ηνπ ειηθησµέλνπ αηφµνπ απφ ηελ Αλάδνρε νηθνγέλεηα". Πνιεµηθφ 

Μνπζείν, Ννέµβξηνο 1995 

• Β17) εµηλάξην Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ ∆ΔΖ. Θέµα: "Χπρνθνηλσληθή πξνζαξµνγή ησλ 

εξγαδνµέλσλ ζηελ Τξίηε Ηιηθία". Ξελνδρ. Αξµνλία Βνπιηαγµέλεο, 8 Μαΐνπ 1996. 

• Α18) 8th World Congress. International family therapy association. Roundtable presentation. 



 
 

Odysseus on the move: Sociocultural Factors and identity formation of Greek families in  

transition. "The situation of elderly in the Greek family today" 4-7 July 1996, School of 

Philosophy, University of Athens. 

• Α19) 5ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο, Δ.Λ.Φ.Δ. Κιεθηάξαο Γ., Παγνξνπνχινπ 

Α., Σδνληράθε Η. Θέµα: "Γλσζηηθή εθηίµεζε ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο επίιπζεο 

πξνβιεµάησλ: Σρέζε µε θαηαζιηπηηθά ζπµπηψµαηα ζε πιεζπζµφ Διιήλσλ Ηιηθησµέλσλ" 

Πάηξα, 23-26 Μαΐνπ 1996. 

• Β20) Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Διιεληθφ Παξάξηεµα. Πξφεδξνο: Κσλ. 

Κξεµαιήο, Καζεγ. Ννµηθήο ρνιήο Αζελψλ. Θέµα: "Τξφπνη µείσζεο ησλ  θνηλσληθψλ 

δαπαλψλ γηα ηελ Τξίηε Ηιηθία µέζσ ηεο ςπρνινγηθήο παξέµβαζεο". ∆εθέµβξηνο 1994 

• Β21) Αλνηρηή δηάιεμε ζην ∆ήµν Κεξαηέαο Αηηηθήο. Θέµα: "Οη αμίεο παππνχο θαη γηαγηά". 

∆εθέµβξηνο 1994 

• Β22) Αλνηρηή δηάιεμε ζην χιινγν Οξζνδφμνπ Ηεξαπνζηνιήο "Ο Απφζηνινο Παχινο". Θέµα: 

"Οη απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο γηα πεηπρεµέλα γεξαηεηά". Καξχηζε 14,  25  Ηαλνπαξίνπ  

1995. 

• Β23) Αλνηρηή δηάιεμε ζηε Μεηξφπνιε Μεζνγαίαο θαη Λαπξεσηηθήο. Θέµα: "Οη πιάλεηεο 

ειηθησµέλνη. Τη είλαη ε λφζνο Alzheimer;" Κνξσπί Αηηηθήο, Φεβξνπάξηνο 1995 

• Β24) Αλνηρηή δηάιεμε ζηνπο ειηθησµέλνπο ηνπ Ννµνχ Φζηψηηδαο. Θέµα: "Τη μέξνπµε γηα ηελ 

ςπρνινγία ηνπ γήξαηνο ζήµεξα;" Λνπηξά Τπάηεο, 8 Απγνχζηνπ 1994 

• Β25) Αλνηρηή δηάιεμε ζηε Μεηξφπνιε Βχξσλα Τµεηηνχ Καηζαξηαλήο. Θέµα: "Η ιεηηνπξγία 

ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ ζηελ ηξίηε ειηθία θαη ν αληίθηππνο ζηελ ςπρνινγηθή  

ιεηηνπξγία". Βχξσλαο, 10 Οθησβξίνπ 1994. 

• Α26) 6ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο, Πάληεην Παλεπηζηήµην, 30 Μαΐνπ - 1 

Ηνπλίνπ 1997. 

1) πµπφζην: Πξνζσπηθφηεηα θαη ςπρνινγηθά πξνβιήµαηα Νέσλ θαη Ζιηθησµέλσλ. Θέµα:  

"Ο ξφινο ηνπ άγρνπο ζηε δηαµφξθσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζε άηνµα Τξίηεο 

Ηιηθίαο". 

2) ρνιηθή θαη εθπαηδεπηηθή Φπρνινγία. Θέµα: "Η επίδξαζε ηεο αλάγλσζεο εμσζρνιηθψλ 

βηβιίσλ ζηε γξαπηή έθθξαζε ησλ µαζεηψλ Πξσηνβάζµηαο Δθπαίδεπζεο". 

• Α27) Β' Κνηλφ πλέδξην Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδαο -Κχπξνπ, Κνιπµπάξη Υαλίσλ 23 -  

27 Μαΐνπ 1997. Πιεζπζµηαθέο νµάδεο ζε θξίζε: Ηδηαηηεξφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γ' θαη  

ηεο ∆' ειηθίαο. πµπφζην: "Τξίηε Ηιηθία: Ηιηθία πνπ δεµηνπξγεί θξίζε;". 

• Α28) 7th European Conference for Research on Learning & Instruction Hilton, Athens 26 - 30 

August 1997. 

1) Poster: "Conceptions of Learning in Greek Lyceum" Pagoropoulou A., Philipatou D. 

2) Paper Presention: Teachers understanding of critical thinking Matsagouras E., Chemis   

S., Pagoropoulou A. 

• Β29) Δνξηαζµφο ηεο Παγθφζµηα Ζµέξαο ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο απφ ηελ ΔΣ1. Θέµα: "Πξφιεςε 

ηεο ςπρνπαζνινγίαο ησλ µνλαρηθψλ αλζξψπσλ θαη πξνεηνηµαζία γηα ην γήξαο". 1  

Οθησβξίνπ 1997 (ηειενπηηθή ζπλέληεπμε ζε δσληαλή µεηάδνζε). 

• Β30) Ζµεξίδα Β' ΚΑΠΖ Νίθαηαο. Θέµα: "Πξνβιήµαηα θαη αλάγθεο ηεο Τξίηεο Ηιηθίαο 



 
 

µέζα απφ ην πξίζµα ηνπ ζεζµνχ ησλ ΚΑΠΗ". 30/10/1997. 

• Α31) 5ν Παλειιήλην πλέδξην Γεξνληνινγίαο -Γεξηαηξηθήο. 1) ηξνγγπιφ Σξαπέδη ππφ ηνλ Α. 

Φφξην, γεξνςπρίαηξν ∆ξνµνθατηείνπ Ννζνθνµείνπ: Φπρηαηξηθά  πξνβιήµαηα  ζηελ  Σξίηε 

Ζιηθία. Θέµα: "Χπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ δεµηνπξγνχλ ή επηηείλνπλ ηελ θαηάζιηςε 

ζηνλ ειηθησµέλν πιεζπζµφ". Caravel, 11 - 13 ∆εθεµβξίνπ 1997. 

• Α32) 5ν Παλειιήλην πλέδξην Γεξνληνινγίαο -Γεξηαηξηθήο. Α. Παγνξνπνχινπ, Δ. Σδάβεινπ. 

Θέµα: "Ο ξφινο ηνπ άγρνπο ζηε δηαµφξθσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ ειηθησµέλσλ ζε 

δχν αζηηθέο πεξηνρέο". Caravel, 11 - 13 ∆εθεµβξίνπ 1997. 

• Α33) 5ν Παλειιήλην πλέδξην Γεξνληνινγίαο -Γεξηαηξηθήο. Α. Παγνξνπνχινπ,  Α. 

Μσξατηάθε, . Παπαδνχξεο, ∆. θάξινο. Θέµα: "Τα θαηαζιηπηηθά ζπµπηψµαηα ζε 

ειηθησµέλνπο νγθνινγηθνχο αζζελείο. Σπγθξηηηθή έξεπλα µε άιιεο ειηθίεο". Caravel, 11 - 13 

∆εθεµβξίνπ 1997. 

• A34) 7th European Conference for Research on Learning & Instruction (EARLI) Hilton, Athens 

26 - 30 August 1997. ∆. Φηιηππάηνπ, Α. Παγνξνπνχινπ. Θέµα: "Οη µεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο 

Διιήλσλ µαζεηψλ Α' Λπθείνπ" 

• Α35) ∆ηεµεξίδα Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ, Τγείαο -Πξφλνηαο θαηΚΔ∆ΚΔ (Κεληξηθή Έλσζε 

∆ήµσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδαο). "Βνήζεηα ζην ζπίηη γηα Ηιηθησµέλνπο". Θέµα: 

"Χπρνθνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ εμαξηεµέλνπ αηφµνπ ηεο Τξίηεο Ηιηθίαο"  Ξελνδνρείν  

Σηηάληα, 2 - 3 Απξηιίνπ 1998. 

• Β36) Αλνηρηή δηάιεμε ζηνπο ειηθησµέλνπο ηνπ Ννµνχ Φζηψηηδαο. Θέµα: "Η ζπλχπαξμε ησλ 

ηξηψλ γελεψλ: Βνεζά ή παξεµπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ;" Λνπηξά Τπάηεο, 8 

Απγνχζηνπ 1998. 

• A37 1998 European Writing Conference. "Writing and Learning to Write at the down of the 

21st". Θέµα: "Writing performance in ninth graders". Poiters, 2 - 4 Juillet 1998. 

• A38) 5th European Conference on Psychological Assessment. Θέµα: "Minor depression and 

sense of coherence in family caregivers of demented elderly relatives". Pagoropoulou A., 

Theotoka I., Balogiannis S. University of Patras, 25-29 August 1999. 

• A39) Ixth European Conference on Developmental Psychology. Θέµα: "The development of  

the cognitive schema of argumentative writing throughout Secondary Education". Island of 

Spetses, 1 -5 September 1999. 

• Α40) Παλειιήλην Παλεπηζηεµηαθφ πλέδξην γηα ηηο ζρνιέο γνλέσλ: Δπηζηεµνληθή παξέµβαζε 

γηα ηε ζηήξημε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηεο νηθνγέλεηαο. Θέµα: "Οη ςπρνθνηλσληθνί ξφινη ησλ 

ειηθησµέλσλ µειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη νη δηαγελεαθέο ζρέζεηο ηνπο µε ηα παηδηά θαη 

εγγφληα". Φηινζνθηθή ρνιή, 8 -10 Οθησβξίνπ 1999. 

• Α41) 6ν Παλειιήλην πλέδξην Γεξνληνινγίαο -Γεξηαηξηθήο, Caravel, 20 -22 Ηαλνπαξίνπ 2000. 

Θέµα: "Δζσηεξηθή ζπγθξφηεζε θαη απνδηνξγάλσζε ησλ πεξηζαιπφλησλ ειηθησµέλσλ 

αζζελείο ρσξίο ςπρνινγηθή /ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή". 

• Α42) 6ν Παλειιήλην πλέδξην Γεξνληνινγίαο -Γεξηαηξηθήο, Caravel, 20 -22 Ηαλνπαξίνπ 2000. 

Θέµα: "Η επίδξαζε ηεο πεξίζαιςεο ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη ην θνηλσληθφ-νηθνλνµηθφ 

επίπεδν ησλπεξηζαιπφλησλ ειηθησµέλσλ αζζελψλ ρσξίο ςπρνινγηθή /ςπρηαηξηθή 

δηαηαξαρή". 

• Β43) Βνζηάλεην Ννζνθνµείν Μπηηιήλεο, 9-10 Μαξηίνπ 2000 Κέληξν Δπαγγειµαηηθήο 

Καηάξηηζεο "Βνήζεηα ειηθησµέλσλ ζην ζπίηη" Δθπαηδεπηηθή δηεµεξίδα µε ζέµα: " 



 
 

Χπρνθνηλσληθή ζηήξημε ειηθησµέλσλ µε γεξνληηθή θαηάζιηςε". 

• Β44) Πλεπµαηηθφ Κέληξν ∆ήµνπ Αζελαίσλ, Αηζ. Αλη. Σξίηζε, 27 επηεµβξίνπ 2000 Ζµεξίδα 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ∆εµνηηθνχο Δθπ. Α' Πεξηθέξεηα Αζελψλ. Δηζεγήζεηο: 

1. (1)" Η ζρνιηθή απνηπρία ζηελ πξσηνβάζµηα εθπαίδεπζε: Οη δηαθξηηνί ξφινη ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ αλαραίηηζε ηνπ θαηλνµέλνπ" 

2. (2) Η πνηνηηθή βειηίσζε γξαπηνχ ιφγνπ ησλ µαζεηψλ: Με πνηνπο ηξφπνπο µπνξνχµε  

λα ηελ πξνάγνπµε; 

• Α45) 17ν Παλειιήλην πλέδξην Νεπξνινγίαο, 1-4 Ννεµβξίνπ 2000 πλεδξηαθφ θαη  

Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Παλεπηζηεµίνπ Παηξψλ Παγνξνπνχινπ, Α., Θενηνθά Η., Ληάππαο Η., 

Υξηζηνδνχινπ Γ. "Οη δηαηαξαρέο ζπµπεξηθνξάο ησλ αλντθψλ αζζελψλ ζηα µεζαία ζηάδηα  

ηεο λφζνπ θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηελ θαηαζιηπηηθή ζπµπησµαηνινγία ησλ νηθνγελεηαθψλ 

θξνληηζηψλ". 

• Β46) Κέληξν πµπαξαζηάζεσο Αληηλαξθσηηθνχ Αγψλα ΔΛΠΗ∆Α, 11/2/01 "Λεπηέο ηζνξξνπίεο 

ζηε δσή ηεο νηθνγέλεηαο" Παγνξνπνχινπ, Α. "Η ζρέζε ησλ λέσλ ζπδχγσλ µε ηηο δπν 

νηθνγέλεηεο θαηαγσγήο" Κπξηαδήο ∆. " Η Παηξηθή ιεηηνπξγία". π .Β Θέξµνο "Η νηθνγέλεηα 

µπξνζηά ζε µεγάιν πξφβιεµα" 

• Α47) πλέδξην ΜΔΛΔ∆ΩΝΖ " 'Αηνµα µε λνεηηθή πζηέξεζε θαη γήξαο, 11-12/5/01 4ε 

ελφηεηα: "Απνπζία νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ ζε ειηθησµέλα άηνµα µε λνεηηθή θαζπζηέξεζε    

" Παλεπξσπατθφ πλέδξην ππφ ηελ αηγίδα ηεο UNICEF Παπαρξήζηνπ Αζ. " Ο ζεζµφο ηεο 

δηθαζηηθήο ζπµπαξάζηαζεο" Παγνξνπνχινπ Α. " Φπρνθνηλσληθνίπαξάγνληεο εππάζεηαο ζε 

ειηθησµέλα άηνµα µε λνεηηθή πζηέξεζε". European Congress under the auspices of UNICEF 

"Learning disabilities and aging", Amphitheatre of the military Museum Meledoni: Union of 

organisations for the support of people with mental disabilities civil non-profit organisation. 

• Α48) 7ν Παλειιήλην πλέδξην Γεξνληνινγίαο-Γεξηαηξηθήο 

1. Παγνξνπνχινπ, Υαηδεεµµαλνπήι, Θενηνθά:" Τν ζχλδξνµν ηεο άδεηαο θσιηάο ζε 

Ηιηθησµέλεο Γπλαίθεο ηνπ Αζηαθνχ θαη Παξαδνζηαθνχ ρψξνπ" 

2. Παγνξνπνχινπ, Θενηνθά "Η πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ αηφµσλ ηεο Τξίηεο 

ειηθίαο µεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε" 

3. Παγνξνπνχινπ, Κνπξµνπιάθεο "Καηαζιηπηηθά ζπµπηψµαηα θαη δπζιεηηνπξγηθά 

γλσζηηθά ζρήµαηα ζε θνηηεηέο θαη ειηθησµέλνπο" 

4. Παγνξνπνχινπ, ππξνπνχινπ "Η επίδξαζε ηνπ ελδνπξνζσπηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ νγθνινγηθψλ λέσλ θαη ειηθησµέλσλ αζζελψλ" 

5. Παγνξνπνχινπ, Ρεγάηνο Γ, Γεσξγαληά Υ. "Ο ελδνπξνζσπηθφο θαη εμσπξνζσπηθφο 

έιεγρνο λέσλ θαη ειηθησµέλσλ νγθνινγηθψλ αζζελψλ" 

6. Παγνξνπνχινπ, Θενηνθά "Η εθδήισζε θαηαζιηπηηθήο ζπµπησµαηνινγίαο ζε 

ηδξπµαηηθνχο ειηθησµέλνπο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ" 

• B49) 2ν Παλειιήλην ∆ηεπηζηεµνληθφ πλέδξην Νφζνπ Alzheimer θαη πλαθψλ ∆ηαηαξαρψλ. 

Μαθεδνλία Palace, 17-20/1/2002 

1. Παγνξνπνχινπ Α. "Χπρνθνηλσληθή ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ:∆ηαθνξνπνίεζε ησλ 

νηθνγελεηαθψλ θξνληηζηψλ θαηά ηελ εζσηεξηθή ζπγθξφηεζε θαη ην θχιν" 

2. Παγνξνπνχινπ, Θενηνθά "Η εθδήισζε θαηαζιηπηηθήο ζπµπησµαηνινγίαο ζε 



 
 

ηδξπµαηηθνχο θαη ζε µε ηδξπµαηηθνχο ειηθησµέλνπο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ " 

3. Παγνξνπνχινπ, Θενηνθά: "Η εζσηεξηθή ζπγθξφηεζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

πεξηζαιπφλησλ ειηθησµέλν ζπγγελείο ρσξίο ςπρηαηξηθή λφζν" 

4. Θενηνθά Η., Καπάθε Δ., Βαγελάο Β., Ζιίαο Η., Παξαζθεπάο Γ., Παγνξνπνχινπ Α., Ληάππαο 

Η., " Μειέηε ζηάζµηζεο ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζµφ ηεο θιίµαθαο ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο θαζεµεξηλήο δσήο (IADL)" 

• Β50) Αλνηρηή δηάιεμε ζηε ΥΔΔΛ (Καξχηζε 14, Αζήλα) Θέµα: "Τα δηαθνξεηηθά γλσζηηθά 

ζηπι ησλ µαζεηψλ θαη ην πξφβιεµα ηεο παξνξµεηηθφηεηαο" 13 Ηαλνπαξίνπ 2002 

• Β51) εµηλάξην ζηηο λνζειεχηξηεο ηνπ ΠΓΝΑ "Ηππνθξάηεην" Θέµα : "Τν άγρνο ζην έξγν ησλ 

λνζειεπηξηψλ" 10 Φεβξνπαξίνπ 2002 

• Β52) Αλνηρηή δηάιεμε ζηελ Αγ. Παξαζθεπή Ζιηνππφιεσο Θέµα : "Πξσηνγελήο πεξίζαιςε 

ειηθησµέλνπ ζπγγελνχο µε λφζν Alzheimer" 24 Φεβξνπαξίνπ 2002 

• Β53) Αλνηρηή δηάιεμε ζηνλ χιινγν Καζεγεηψλ / Γνλέσλ θαη Κεδεµφλσλ 2νπ Γπµλαζίνπ 

Σαχξνπ Θέµα : "Σρνιηθή απνηπρία : Έλα πξφβιεµα γηα θαζεγεηέο θαη γνλείο" 27 

Φεβξνπαξίνπ 2002 

• Β54) Αλνηρηή δηάιεμε θαη ζπδήηεζε ζην χιινγν Καζεγεηψλ / Γνλέσλ θαη Κεδεµφλσλ 43ν 

Λχθεην Θέµα : "Οη έθεβνη θαη ηα πξνβιήµαηά ηνπο" 20 Μαξηίνπ 2002 

• Β55) Αλνηρηή δηάιεμε θαη ζπδήηεζε ζην χιινγν Καζεγεηψλ / Γνλέσλ θαη Κεδεµφλσλ 3νπ 

∆εµνηηθφ ρνιείν Θέµα : "Η πξφιεςε γηα ζρνιηθή απνηπρία ζηα παηδηά ηεο Πξσηνβάζµηαο 

Δθπαίδεπζεο". 3 Απξηιίνπ 2002 

• Β56) εµηλάξην πµβνπιεπηηθήο ηεο Υξηζηηαληθήο Δλψζεσο Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Θέµα 

: "Σπµβνπιεπηηθή Γνλέσλ θαη µαζεηψλ ζε ζέµαηα µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ" 10 Ννεµβξίνπ 

2002 

• Β57) Αλνηρηή δηάιεμε θαη ζπδήηεζε ζηελ Αγ. Μαξίλα 'Αλσ Ηιηζίσλ, 17/11/2002 Θέµα : "Η 

πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ηεο µε εξγαδφµελεο µεηέξαο" 

• Β58) Αλνηρηή δηάιεμε θαη ζπδήηεζε ζηελ Αγ. Σξηάδα Υνιαξγνχ, 24/11/2002 Θέµα : "Τν 

εξγαζηαθφ άγρνο ηνπ λένπ ζπδχγνπ θαη ηεο λέαο λνηθνθπξάο" 

• Β59) Αλνηρηή δηάιεμε θαη ζπδήηεζε ζηνλ Αγ. Γεψξγην Εσγξάθνπ 1/12/2002 Θέµα : "Η 

δηεθδηθεηηθή ζπµπεξηθνξά σο εθαξµνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ Σπµπεξηθνξηζµνχ ζηελ 

θαζεµεξηλή πξάμε" 

B60) ρνιή γνλέσλ ζην ελνξηαθφ θέληξν Αγίνπ Γεσξγίνπ Εσγξάθνπ 1/12/2002  «Η  

δηεθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά σο εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ ζηελ 

θαζεκεξηλή πξάμε» 

Β61) ρνιή γνλέσλ ζηα πάηα Αηηηθήο 8/12/2002. «Μνξθέο θαηάιιειεο θαη αθαηάιιειεο 

αγάπεο πξνο ην παηδί» 

Α62) 9
ν
 Παλειιήλην ζπλέδξην Φπρνινγηθήο έξεπλαο 21 σο 25/5/2003, Ρφδνο. «Γηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο ησλ Διιελίδσλ γηαγηάδσλ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ γηνπ θαη ηεο λχθεο ηνπο» 

Α63) 3
rd

 Hellenic national Alzheimer Disease and related disorders Conference 

13
th
 Alzheimer Europe Conference Θεζζαινλίθε 12 σο 15 Ηνπλίνπ 2003 



 
 

Seminar in family therapy: Caregivers support for Alzheimer disease. 

B64) Παγθφζκηα Ζκέξα ησλ Ζιηθησκέλσλ, 1 Οθησβξίνπ 2003. 

Κνηλνηηθή εθδήισζε ζην 4
ν
 (Κνισλφο) ζην 5

ν
 (Παηήζηα) θαη ζην 6

ν
 ( Κπςέιε) Γεκνηηθά 

δηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, κε εηζήγεζε ηεο Καο Παγνξνπνχινπ («Μνλαμηά θαη 

κνλαρηθφηεηα ζηελ Τξίηε ειηθία») θαη ζπδήηεζε κε παξνπζία γεξνςπρηάηξσλ θ. Φφξηνπ, θ . 

Ρνχκπνπ, θ. ηακαηάθε. 

Β65)1o Παλ-αηηηθφ ζπλέδξην θνηλνηηθήο ςπρηθήο πγείαο, Κνξπδαιφο 20-22/11/2003. «Τξίηε 

ειηθία θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε: ε πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο κε  ηελ  βνήζεηα 

θνηλνηηθψλ θνξέσλ» 

Α66) Πξψην παλειιήλην ζπλέδξην ζπκβνπιεπηηθήο ςπρνινγίαο 27-29/11/2003. «Σχγθξηζε ηνπ 

ςπρνθνηλσληθνχ πξνθίι ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κε εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ πεξηζαιπνπζψλ 

ειηθησκέλνπ ζπγγελή ρσξίο ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή.» 

Α67) 8
ν
 Παλειιήλην ζπλέδξην γεξνληνινγίαο γεξηαηξηθήο 22-24/1/2004. 

1) Νηφζθαο, Θενηνθά, Παγνξνπνχινπ, Παπαδηακαληνπνχινπ, Μεηζηθψζηαο, «Ηαηξείν 

Μλήκεο θαη Άλνηαο Ναπηηθνχ λνζνθνκείνπ Αζελψλ: 1
νο

 Υξφλνο ιεηηνπξγίαο 

2) Θενηνθά, Παγνξνπνχινπ, «Καηάζιηςε Ηιηθησκέλσλ ςπρηαηξηθψλ αζζελψλ ζε 

εκηαπηφλνκε δηαβίσζε» 

3) Παγνξνπνχινπ, Θενηνθά, «Τα θνηλά ελδηαθέξνληα θαη νη θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

δεπγάξηα ηξίηεο ειηθίαο». 

Β68) Δπηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην Δζεινληξηψλ Διιεληθνχ Δξπζξνχ ζηαπξνχ 9/2/2004. Ακθηζέαηξν 

Ννζνθνκείνπ Δξξίθνο Νηπλάλ. «Τν έξγν ηεο πεξίζαιςεο θαη ην θέξδνο ηνπ ζπλνδνχ» 

Β69) Κέληξν παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ΑΜΔΑ – Ννεηηθή πζηέξεζε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ. Ζκεξίδα γηα 

ηελ εκηαπηφλνκε δηαβίσζε Νέα Λφζηα 31/3/2004 «Πξνδηαγξαθέο ηεο επηηπρεκέλεο γήξαλζεο 

αηφκσλ κε ΝΥ» 

Α70) Διιεληθή Δηαηξία Νφζνπ Alzheimer θαη ζπλαθψλ δηαηαξαρψλ Β΄ Πεηξαηά. «Η ζχγρξνλε 

άπνςε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο άλνηαο». 21/6/2004, Κεξαηζίλη. Μ. Σζνιάθε, Β. Βαγελάο, Ν. 

ηακαηάθεο, Α. Παγνξνπνχινπ. 

Α71) Πξψην Παλειιήλην ζπλέδξην ςπρνινγίαο ηεο πγείαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, 21-  

24/10/2004. 

«Με θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο ζηελ πξνζέγγηζε ησλ αλντθψλ αζζελψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηαθψλ θξνληηζηψλ ηνπο» 

Α72) Psychological society of northern Greece 1
st
 international conference: Quality of life and 

psychology 3-5/12/2004. Thessaloniki. 

Symposium: Quality of life, psychopathology and older adults. «Vital activities in patients with 

dementia and the impact of caregiver burden». 

Α73) 4
ν
 Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ ζπλέδξην λφζνπ Alzheimer θαη ζπλαθψλ δηαηαξαρψλ. 

Θεζζαινλίθε Grand Hotel Palace 31/3-4/4/2005. 

1) «H αληηζηξνθή ησλ ξφισλ ζηελ πεξίζαιςε αλντθνχ αζζελνχο απφ ην  ελήιηθν  

ηέθλν.» 



 
 

2) «Η πνηφηεηα δσήο ζε ειηθησκέλνπο ζπδχγνπο αλντθψλ αζζελψλ.» 

 

Α74) Δηαηξία πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ςπρηθήο πγείαο. Ληβαδεηά 6/4/2005. «Η Καηάζιηςε 

ζηελ Τξίηε ειηθία» Α. Παγνξνπνχινπ, Δπ. Κνζθηλάο, Γεκ. Αλέζηε, 

 

Β75) Όκηινο νξνπηηκηζηξηψλ Κνκνηελήο 23/4/2005. Ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή: 

Ηαηξηθή, Ννκηθή θαη ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε. Γ. Μαξνχιεο, Δ. Μαλσιεδάθε, Α. Παγνξνπνχινπ. 

 

Β76) Λχθεην Φηιηαηξψλ 1/10/05 «Η δηαρείξηζε ηνπ ρξήκαηνο απφ ηνπο εθήβνπο» 

 

Α77) 10
ν
 Παλειιήλην ζπλέδξην ςπρνινγηθήο έξεπλαο, Ησάλληλα 1-4/12/2005. «Οη πέληε ηχπνη 

εκπινθήο ησλ Διιελίδσλ γηαγηάδσλ κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ην 

ςπρνινγηθφ κέγεζνο ηεο θνηλσληθήο θαη ζπγθηλεζηαθήο κνλαμηάο.» 

 

Β78) ρνιή γνλέσλ Καιιηζέαο, 9/1/2006. «Η πξνεηνηκαζία καο σο γνλέσλ γηα  ην κπζηήξην  

ηνπ Θαλάηνπ.» 

 

Α79) 9
ν
 Παλειιήλην ζπλέδξην Γεξνληνινγίαο θαη Γεξηαηξηθήο, Νηηβάλη Κάξαβει, 26-28/1/2006. 

«Δηθαζηηθή παξέκβαζε ζε ειηθησκέλνπο αλνηθνχο αζζελείο» 

Παγνξνπνχινπ Α., Θενηνθά Η., Αξεηδή Κ. 

ηξνγγπιφ ηξαπέδη: «Ο ειηθησκέλνο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ:Τάζεηο θαη πξννπηηθέο». Α. 

Σεπέξνγινπ, Α. Παγνξνπνχινπ. 

 

Β80)Γίθηπν εζεινληψλ ΓΗΑΚΟΝΗΑ 28/3/06 

«Χπρνινγηθή θξνληίδα θαη ζπκπαξάζηαζε ζηνλ αζζελή θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ» 

 

Β81)ρνιή γνλέσλ Πνιπδξφζνπ Υαιαλδξίνπ 5/4/06 

«Όηαλ ν άλζξσπφο καο αξξσζηαίλεη» 

 

Α82)International conference of A.P.P.A.C Psychology and community,friendship and unity 2 

έσο 7/5/06 Hilton Athens 

«Οξγαληθά ςπρνζχλδξνκα θαη κε θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο» 

 

Β83)ρνιή γνλέσλ Αξγπξνχπνιεο 3/7/06 

«Πψο λα μεπεξλάκε ηηο πηθξίεο καο» 

 
Α84)26th International congress of applied psychology 16-21/7/06 

«Quality of life in a sample of greek healthy elderly people and people with Alzheimer’s 

disease» 

P.Stathakos, A.Pappa, E.Triandafillou , A.Pagoropoulou , A.Mougias , M.Kokkosis 

 

B85) ρνιή Γνλέσλ Αγ.Κσλζηαληίλνπ Μνζράηνπ 15/11/06 «Η ζρέζε ησλ λέσλ ζπδχγσλ κε ηηο 

δχν νηθνγέλεηεο θαηαγσγήο» 

 

Β86) ρνιή   Γνλέσλ  Αγ.Νηθνιάνπ  Καιιηζέαο 4/12/06  «Τν  ζπλαίζζεκα αλάκεζα ζην 

δεπγάξη» 

 

Β87) ρνιείν Γεχηεξεο επθαηξίαο Αγίσλ Αλαξγχξσλ 18/01/07 «Δλδννηθνγελεηαθή βία: 

Πξφιεςε κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγελεηαθήο δηακεζνιάβεζεο» 



 
 

Β88) ρνιείν Γεχηεξεο επθαηξίαο Πεηξαηψο 16/02/07 «Δλδννηθνγελεηαθή βία: Πξφιεςε κέζσ 

ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγελεηαθήο δηακεζνιάβεζεο» 

 

Β89) ρνιείν Γεχηεξεο επθαηξίαο Καιιηζέαο 01/03/07 «Δλδννηθνγελεηαθή  βία:  Πξφιεςε  

κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγελεηαθήο δηακεζνιάβεζεο» 

 

Β90) ρνιείν Γεχηεξεο επθαηξίαο Αραξλψλ 08/03/07 «Δλδννηθνγελεηαθή βία: Πξφιεςε κέζσ 

ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγελεηαθήο δηακεζνιάβεζεο» 

 

Β91) ρνιείν Γεχηεξεο επθαηξίαο Κνξπδαιινχ 15/03/07 «Δλδννηθνγελεηαθή βία: Πξφιεςε 

κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγελεηαθήο δηακεζνιάβεζεο» 

 
Α92) 5

ν
 Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην λφζνπ Alzheimer 22-25/02/07 Θεζζαινλίθε 

ηξνγγπιή ηξάπεδα : «Δπεξεζηζηφηεηα θαη επηζεηηθφηεηα αζζελνχο κε άλνηα » 

«Η απάζεηα σο πνιππαξαγνληηθφ ζχκπησκα ηεο άλνηαο» 

«Ο νηθνγελεηαθφο θξνληηζηήο σο ελεξγφ κέινο πξνγξακκάησλ 

λνεηηθήο ελδπλάκσζεο» 

«Πεξηπιάλεζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελνχο κε άλνηα» 

 

Α93) 11
ν
 Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο έξεπλαο 18-22/04/07 Ρέζπκλν Κξήηεο 

«Τχπνη εκπινθήο ησλ ειιήλσλ παππνχδσλ παξαδνζηαθνχ ρψξνπ κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ 

παηδηψλ ηνπο θαη ςπρνινγηθφ κέγεζνο ηεο κνλαμηάο» 

 
Β94) Πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο γπλαηθψλ Μπθφλνπ, 14/10/07 Γξππάξεην Πνιηηηζηηθφ θέληξν 

«Απφ ηελ θαθή κνλαμηά ζηελ θαιή κνλαρηθφηεηα» 

 

Α95) 1
ν
 Παλειιήλην πλέδξην Γλσζηαθψλ Φπρνζεξαπεπηψλ 2-4/11/07 Πάηξα 

«Τν ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν ησλ ζπγγελψλ ηνπ δηθηχνπ ΣΘΧΥ θαη ε επηζεηηθφηεηα ηνπ 

ρξφλνηπ ςπρσζηθνχ αζζελνχο» 

Παγνξνπνχινπ, Α., Λαθηψηε, Α. 

 

Α96) πλέδξην ΔΛΦΔ, Κιάδνο Κιηληθήο Φπρνινγίαο θαη Φπρνινγίαο ηεο Τγείαο, 9-11/11/07 

Θεζζαινλίθε «Τν κνληέιν Falνon ζηελ ςπρνεθπαίδεπζε ησλ νηθνγελεηψλ κε  ρξφλην 

ςπρσζηθφ αζζελή» 

 
Α97) 10

ν
 Παλειιήλην πλέδξην Γεξνληνινγηθήο θαη Γεξηαηξηθήο Δηαηξείαο Μ.Βξεηαλία 

7-9/02/08 

«Ο ζπγρπηηθφο ειηθησκέλνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ςπρνιφγνπ» 

 
Β98) Βηβιηνπαξνπζίαζε γηα ηελ ηξίηε επαλεθηχπσζε ηνπ βηβιίνπ «Φπρνινγία ηεο Σξίηεο 

Ζιηθίαο» εθδφζεηο Αξκφο 26/02/08 

Θεκαηηθή βξαδηά: «Μπνξνχκε λα γεξλάκε κε ράξε» 

ππξφπνπινο, Ν., Βάξβνγιεο, Α., Μαξθάθεο, Ν., Παγνξνπνχινπ, Α. 

 
 

Β99) Γίθηπν εζεινληψλ Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ «Γηαθνλία» Άγηνο Νηθφιανο Ρηγήιιεο 27/02/08 

¨Χπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ αζζελψλ:Πνηεο δεμηφηεηεο κπνξνχκε λα αλαπηχμνπκε» 

 

Β100) 1
ν
 Γπκλάζην Παιαηνχ Φαιήξνπ, εκεξίδα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 3/03/08 

«Οη λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ηεο εθεβηθήο θαη λεαληθήο ειηθίαο: πεξηνξηζκνί θαη 

δπλαηφηεηεο σο πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγεο» 



 

 
Α101) 5

ν
 Γηεζλέο ζπλέδξην Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο, Αζήλα θαη πέηζεο 7-11/05/08 

Βάξβνγιε Λ., Παγνξνπνχινπ Α. « Η ζρέζε κεηέξαο-θφξεο θαη νη πξν(ζ)θιήζεηο ηεο 

κεηαλεσηεξηθήο επνρήο» 

 

Α102) 1
ν
 Παλειιήλην ζπλέδξην Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο 29/05-1/05/08 

Τθαληή Θ, Παγνξνπνχινπ Α «Τα ελεξγά κνληέια δεζκνχ ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ε 

πεξίζαιςε ηνπ γνλέα κε άλνηα απφ ην ελήιηθν ηέθλν» 

 

Α103) 6
ν
 Παλειιήλην δηεπηζηεκνληθφ ζπλέδξην Νφζνπ Alzheimer θαη ζπλαθψλ δηαηαξαρψλ 

19-22/02/09 Θεζζαινλίθε 

ηξνγγπιφ ηξαπέδη : «Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο άλνηαο» παλάθεο  

Γ, Θενηνθά Η., Σζηληά Ν., Παγνξνπνχινπ Α. Κνπληή Φ. 

ηξνγγπιφ ηξαπέδη : « Λεηηνπξγηθφηεηα θαη ζπκπεξηθνξηθά ζπκπηψκαηα αξρηθψλ θαη 

κεζαίσλ ζηαδίσλ ζε ηξία είδε άλνηαο» Λπκπεξνπνχινπ Ο, Δπζπκίνπ Α., Βειεγξάθε Θ., 

Μαξγηψηε Δ., Παγνξνπνχινπ Α 

ηξνγγπιφ ηξαπέδη: «Χπρνζεξαπεπηηθέο πξνηάζεηο γηα ηνπο πεξηζάιπνληεο: Gestalt, 

Χπρνδπλακηθή, Γλσζηαθή-Αλαιπηηθή, Γλσζηαθή –Σπκπεξηθνξηζηηθή» Παγνξνπνχινπ, Α., 

ηακπάλε, Κ., Καξαγθίνδε , Ν., Θενδνζίνπ Α. 

 

Α104) 12° Παλειιήλην ζπλέδξην ςπρνινγίαο έξεπλαο , 14-17 / 5 / 09 , Βφινο 

Παγνξνπνχινπ Α., Γεσξγνγηάλλε Γ.. , Κνθθψζε Μ. «Γηνί θαη ζπγαηέξεο σο νηθνγελεηαθνί 

θξνληηζηέο αζζελψλ κε άλνηα. » 

 
Β 105) 2° Λχθεην Ζιηνχπνιεο , ζχιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ , 30 / 9 / 09 

«Έθεβνη ζε θαιή αλνζνινγηθή θαηάζηαζε : ε θαιχηεξε πξφιεςε γηα ηε γξίππε απφ ην λέν 

ηφ» 

 
Α 106) 2° Παλειιήλην ζπλέδξην γλσζηαθψλ ςπρνζεξαπεηψλ , μελνδνρείν Caravel 13–15/ 11/ 09. 

Βάξβνγιε Λ., Παγνξνπνχινπ Α. «Νέεο ηάζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε θιηληθψλ δηιεκκάησλ : Η 

πεξίπησζε ηεο ςπρνζεξαπείαο ηεο επεμίαο(well-being therapy) » 

 

Β 107) Δθπαηδεπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο Θενκήησξ. Οκηιία θαη ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο, 

«Η θαιή αλνζνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ , σο απάληεζε ζηελ πξψηε παλδεκία 

γξίππεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα ». 

 

B 108) Γίθηπν εζεινληψλ Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ ΓΗΑΚΟΝΗΑ 30/11/09 

«Ννζειεπηηθή θαη ςπρνινγηθή θξνληίδα ηνπ αζζελνχο θαη ην θέξδνο ηνπ εζεινληνχ» 

 

Β 109) 4
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Αγίνπ Γεκεηξίνπ Μπξαρακίνπ 17/12/09 

«Η Πξφιεςε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε» 

 

Β 110) Πλεπκαηηθφ Κέληξν Αγίνπ Γεσξγίνπ, Εσγξάθνπ 20/12/09 

«Η θαηάζιηςε ησλ Γηνξηψλ πνπ έξρνληαη» 

 
Β 111) Πλεπκαηηθφ θέληξν Γήκνπ Υαιθηδέσλ 23/01/10 

«Ο ελεξγφο ξφινο ησλ παπνχδσλ θαηά ηεο εζηθήο δηαθζνξάο» 

 

Β 112) Αγία Σξηάδα Υνιαξγνχ 24/01/10 

« Η ζπλαηζζεκαηηθή δσή ηεο Οηθνγέλεηαο» 



 

 
Α 113) 11

ν
 Παλειιήλην πλέδξην Διιεληθήο Γεξνληνινγηθήο θαη Γεξηαηξηθήο Δηαηξείαο, 

4-7/02/10 Μεγάιε Βξεηαλία Αζελψλ 

«Νέεο Χπρνζεξαπεπηηθέο Πξνηάζεηο γηα ηελ Σηήξημε ηνπ Οηθνγελεηαθνχ Φξνληηζηή» 

 

Α 114) 25
ν
 Γηεζλέο πλέδξην Alzheimer Disease International, 10-13/03/10, 

Grand Hotel Palace Θεζζαινλίθε 

«The hidden patient at risk: New directions of cognitive behavior therapy for primary 

caregivers” 

 

B 115) χιινγνο Γνλέσλ θ΄ Κεδεκφλσλ Δθπαηδεπηεξίνπ Γ. Μαιιηάξα , 8/05/10 

«Όινη αγαπάκε ηα παηδηά καο αιιά ην θάλνπκε ζσζηά;» 

 

Β 116) Λατθφ Παλεπηζηήκην Γήκνπ Υαλίσλ Κξήηεο, 19/05/10 

«Πψο λα μεπεξλάκε ηηο πηθξίεο καο» 

 

A 117) 2o Παλειιήλην πλέδξην Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο 4-6/6/10 «Μεηαθνξά Σεκαζίαο θαη 

Μεηαγισζζηθή Ιθαλφηεηα: Η πεξίπησζε ηεο Φξήζεο ησλ Μεηαθνξψλ ζην Πεξηιεπηηθφ 

Λφγν» 

 

Α 118) 2
ε
 Παγθξήηηα πλδηάζθεςε γηα ην παζνινγηθφ γήξαο, Ζξάθιεην Κξήηεο, 8/10/10 

«Χπρνεθπαίδεπζε ησλ νηθνγελεηψλ θαηά ην κνληέιν Faloon» 

 

Β 119) Υξηζηηαληθή ηέγε Παηξψλ 31/1/11 «Η ηέρλε λα είζαη κάλα» 

 

Α 120) 7
ν
 Παλειιήλην Ηαηξηθφ πλέδξην Νφζνπ Alzheimer θαη πγγελψλ Γηαηαξαρψλ, 

Θεζζαινλίθε Grand Hotel Palace, 16-20/2/11 

Γηνξγάλσζε δχν ζηξνγγπιψλ ηξαπεδηψλ: 

«Χπρνεθπαίδεπζε πεξζαιπφλησλ ζηελ Γεξνςπρηαηξηθή κνλάδα Νέζησξ» 

«Οκάδεο Σπλαηζζεκαηηθήο Υπνζηήξημεο» 

 
Β 121) Πεξηθεξηθφ πκπφζην Γεληθήο Ηαηξηθήο γηαηξψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 18-20/3/11 

Δπξσπαηθφ Κέληξν Γειθψλ 

Γηνξγάλσζε ζηξνγγπινχ ηξαπεδηνχ: 

«Γηαρείξεζε νηθνγελεηαθψλ θξίζεσλ απφ ηνλ γηαηξφ Πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο» 

 
Β 122) Υξηζηηαληθή Αγσγή Καξδίηζαο 12/5/11 «Υπεχζπλε λα είζαη κάλα!» 

 
Β 123) Ίδξπκα Σεληαθνχ Πνιηηηζκνχ 7/5/11 «Η ηέρλε λα είζαη κάλα» 

 
Α 124) 13

ν
 Παλειιήλην ζπλέδξην Φπρνινγηθήο έξεπλαο ΔΛ.ΦΔ . « Απφ ηηο Αηνκηθέο Γηαθνξέο  

ζηε Γηαθνξεηηθφηεηα» Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηεκηνχπνιε, Ηιίζηα, 25-29/5/2011 

«Η αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο κεηαθνξάο ζηε δηδαζθαιία ηεο δεχηεξεο γιψζζαο» 

 

Α 125) 3
ν
 Παλειιήλην πλέδξην Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο 

Λεχθεο Πάξνπ, πίηη ηεο Λνγνηερλίαο 1-5/6/11 

«Η κεηαθνξηθή ελεκεξφηεηα σο θξηηήξην θαηάθηεζεο ηεο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο» 

 
A 126) Γ’ Γηεζλέο πλέδξην ηεο Δηαηξείαο Παπαδηακαληηθψλ πνπδψλ, θηάζνο 29/9-2/10/2011 

«Η επρή θαη ε θαηάξα ζην έξγν ηνπ Παπαδηακάληε» 



 
 

Β 127)ρνιή Γνλέσλ Υνιαξγνχ 6/11/2011 

«Η επρή θαη ε θαηάξα ζηε δσή καο» 

 

Β 128) ρνιή Γνλέσλ Παιαηνχ Φπρηθνχ 17/11/2011 

«Ο ξφινο ησλ γνλέσλ ζηε γισζζηθή ζπγθξφηεζε ησλ παηδηψλ» 

 

Α 129) 3
Ο
 Παλειιήλην πλέδξην Γλσζηαθψλ Φπρνζεξαπεηψλ, Θεζζαινλίθε, Πφξην Παιιάο 

Hotel, 19-22/1/2012 

«Τν ηξίην θχκα ησλ γλσζηαθψλ ςπρνζεξαπεηψλ: Σχγρξνλεο εθαξκνγέο ζε νηθνγελεηαθνχο 

θξνληηζηέο» 

 
Β 130) Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Αξάρσβαο Αγ.Υαξάιακπνο 12/5/2012 

«Η ηέρλε λα είζαη κάλα» 

 
Β 131) Δζηία Μεηέξαο Λεηβαδηάο, 13/5/2012 

«Η ηέρλε λα είζαη κάλα» 

 

Β 132) Λατθφ Παλεπηζηήκην Ννκνχ Υαληψλ Κξήηεο, 13/6/2012 

«Η επρή θαη ε θαηάξα ζηε δσή καο» 

 
Α 133) Γηεπηζηεκνληθφ πκπφζην «Η απνχζα παξνπζία ηνπ ζψκαηνο» Σκήκα Δπηζηεκψλ 

Αγσγήο Ρεζχκλνπ Κξήηεο, 22-25/6/2012 

«Ννεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζψκαηνο ζην κεηαθνξηθφ ιφγν θαη ηελ πνίεζε» 

 
Α 134) Σξηήκεξν Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην «Νφζνο Αιηζράτκεξ θαη ζπλαθείο δηαηαξαρέο»  γηα  

ηα ζηειέρε Ννκνχ Φζηψηηδαο ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην ζπίηη. ηπιίδα 25- 

27/7/2012 

 

Β 135) Γηνξγάλσζε Σηκεηηθήο βξαδηάο ηεο Κηλεηήο Φπρηαηξηθήο  Μνλάδαο  Φσθίδαο,  

Αγ.Δπζπκία 29/7/2012 

«Φξφλνο θζνξά θαη ππέξβαζε κέζσ ηνπ δεκηνπξγηθνχ  έξγνπ:  Πνιπηξνπηθή  παξνπζίαζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ Π.Σαθειιαξφπνπινπ κε πνίεζε, ηξαγνχδη, αθήγεζε θαη δνθηκηαθφ ιφγν» 

 
Β 136) Σεηξαήκεξν εθδειψζεσλ λήζνπ Σήλνπ γηα ηελ παγθφζκηα εκέξα ηεο ηξίηεο ειηθίαο 28/9-

1/10/2012 «Η άλνημε θαη ην θζηλφπσξν ηεο δσήο: απφ ηελ θαθή κνλαμηά ζηελ θαιή 

κνλαρηθφηεηα» Ίδξπκα Σεληαθνχ Πνιηηηζκνχ 

 

Β 137) Δζηία Μεηέξαο Λεηβαδηάο 7/10/2012 «Η Μηθξαζηάηηζα γπλαίθα: ην καξηχξην θαη ε 

καξηπξία ηεο ζηε λέα παηξίδα» 

 

Β 138) Έλσζε εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ Πάηξαο 16/12/2012. «Θεηηθή Χπρνινγία: Τν 

ςπρηθφ ζζέλνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε ελδπλάκσζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ 

καζεηψλ». 

 

Β 139) Υξηζηηαληθή ηέγε Παηξψλ, 3/2/2013. «Η επρή θαη ε θαηάξα ζηε δσή καο» . 

 

Β 140) Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Αξάρσβαο, 10/2/2013. «Η επρή θαη ε θαηάξα ζηε δσή καο». 

 

Α 141) Λατθφ Παλεπηζηήκην  Γήκνπ Υαλίσλ Κξήηεο, Γεξνθνκείν Υαιέπαο, 14-16/2/2013. 

«Με θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο ζηελ άλνηα», εθπαίδεπζε ζηειερψλ ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην Σπίηη». 

 

Α 142) 8
Ο
 Παλειιήλην πλέδξην Νφζνπ Alzheimer, Θεζζαινλίθε, 28/2-2/3/2013. 

«Πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο άλνηεο θαη λεφηεξεο εμειίμεηο». 
 

Β 143) χιινγνο  ηεξενειιαδηηψλ Σξηπφιεσο , 12/5/2013, «Η ηέρλε λα είζαη κάλα». 

 

 



 

Β 144) Ίδξπκα Σεληαθνχ Πνιηηηζκνχ, 19/5/2013/, «Οη θφξεο ηνπ Αηγαίνπ ζηελ πνίεζε ηνπ 

Οδπζζέα Διχηε». 

 

Β 145) Πνιηηηζηηθφο χιινγνο  ίθλνπ, 5/8/2013, «Οη θφξεο ηνπ Αηγαίνπ ζηελ πνίεζε ηνπ 

Οδπζζέα Διχηε». 

 

Α 146) Γηνξγάλσζε εκεξίδαο Καξειιείνπ Ηδξχκαηνο, 21/ 9/2013, Κνιέγην Αζελψλ. 

Γηεπηζηεκνληθφ ηξαπέδη θαη δξακαηνζεξαπεπηηθφ δξψκελν. 

 

Α 147) Γηνξγάλσζε εκεξίδαο Ηλζηηηνχηνπ Μνξηαθήο Ηαηξηθήο θαη Βηνταηξηθήο Έξεπλαο, 

Λχθεην Pierce, 21/10/2013, «Γιψζζα θαη ζθέςε: Τν πνιπδχλακν εξγαιείν ηνπ αλζξψπηλνπ 

εγθεθάινπ». 

 

Β 148) Πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο Ξεξνθακπίνπ Λαθσλίαο, 28/10/2013, «Δπινγείηε θαη κε 

θαηαξάζζε». 

 

Β 149) Γηνξγάλσζε εκεξίδαο Ηλζηηηνχηνπ Μνξηαθήο Ηαηξηθήο θαη Βηνταηξηθήο Έξεπλαο, 

Ίδξπκα Δπγελίδνπ, Οθηψβξηνο 2014. «Όηαλ ην ζπλαίζζεκα κπινθάξεη ηε κάζεζε θαη ηε 

ζθέςε». 

 

Β 150) Βηβιηνπαξνπζίαζε γηα ηα 40 ρξφληα εηζβνιήο ζηελ Κχπξν, «Άξαηε πχιαο» ζην: Α. 

Γεκαξρείν Γιπθάδαο (Φεβξνπάξηνο 2014), Β. ηνά ηνπ Βηβιίνπ (Μάηνο 2014) θαη Γ. Σν ζπίηη 

ηεο Κχπξνπ (Ννέκβξηνο 2014). 

 

Β 151) Διεχζεξν Παλεπηζηήκην Γήκνπ Βξηιεζζίσλ, 21/1/2015, «Η αζθαιήο πινήγεζε ζην 

Γηαδίθηπν». 

 

Β 152) Υξηζηηαληθή ηέγε Παηξψλ, 31/1/2015, «Η αζθαιήο πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν». 

 

Β 153) Γηνξγάλσζε εκεξίδαο ζην Μπειιψλεην Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

πξνπηπρηαθφ θνηηεηή Υαξάιακπν Ρηζβά, κε ηίηιν: «Οη νπηηθέο πιάλεο ηνπ Παξζελψλα θαη ε 

αληηζηάζκηζή ηνπο». 

 

Α 154) 9th Panhellenic Interdisciplinary Conference of Alzheimer’s disease and related 

disorders and the 1st Mediterranean Conference on Neuro-degenerated diseases. 14-17 May, 

2015, Thessaloniki, Grand-Hotel Palace. “From loneliness to solitude: A journey to 

adulthood for dementia sufferers”. 

 

Α 155) Γηνξγάλσζε Ζκεξίδαο Φπρννγθνινγίαο, 29/4/2015, 251 Γ.Ν.Α., «Ο ξφινο ηνπ 

ςπρνινγηθνχ παξάγνληα ζηελ θαξθηληθή δηεξγαζία», εηζήγεζε ζηελ πξψηε ζηξνγγπιή ηξάπεδα 

ησλ νγθνιφγσλ ηαηξψλ: «Τν ζπλνδεπηηθφ ζνθ ηεο δηάγλσζεο θαη ε ςπρνεθπαίδεπζε ηεο 

νηθνγέλεηαο». 

 

Β 156) «Σπγρψλεπζε θαη δηαθνξνπνίεζε ζηε δσή ηεο νηθνγέλεηαο», 2/2/2016, Καιακάηα, 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ.  

 

Β 157) Βηβιηνπαξνπζίαζε ζηνλ ΗΑΝΟ, 18/4/2016, «Σχγρξνλε ςπρνζεξαπεία θαη κπεηηθή 

δηαδηθαζία ησλ Διεπζίλησλ Μπζηεξίσλ ζηνλ αξραίν θφζκν». 

 

Β 158) «Η δηαρείξηζε ηνπ ςπρηθνχ πφλνπ απφ ηνπο ελλέα θηινζνθηθέο ζρνιέο ηεο 

αξραηφηεηαο», 3/6/2016, Υνιαξγφο. 

 

Β 159) «Πεξζεθφλε θαη Γήκεηξα: Αλαδεηψληαο ηελ θαηάιιειε απφζηαζε», 18/8/ 2016, 

Πηλαθάηεο Πειίνπ. 

 

 

 

 



 

Β 160) “Foucauldian discourse analysis in Cavafis and Seferis”, 25/8/2016, Metsovo. 

 

Β 161) «Φηινδήκνπ Πεξί Παξξεζίαο», Δθδήισζε ηνπ Δπηθνπξείνπ Κήπνπ ησλ Αζελψλ, 

βηβιηνπαξνπζίαζε ζηνλ ΗΑΝΟ, 28/12/16  

 

Β 162) «Η δηαθνξνπνίεζε ζνθίαο θαη θξφλεζεο ζηνλ Αξηζηνηέιε», 11/1/2017, Ρεηνξηθφο 

Κχθινο Αζελψλ. 

 

Β 163) Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο νκεξηθήο Οδχζζεηαο ζε δηαζθεπή Μηράιε Γθαλά, 

βηβιηνπαξνπζίαζε ζηνλ πνιπρψξν «Μεηαίρκην», 8/2/2017. 

 

Β 164) 10
Ο
 Παλειιήλην πκπφζην Δπηθνχξεηαο Φηινζνθίαο, «Λνπθξήηηνο θαη Χπρνινγία: Τν 

ηξίην βηβιίν απφ ην πνηεηηθφ έξγν ηνπ Τίηηνπ Λνπθξήηηνπ Κάξνπ “De rerum naturae”», 

11 & 12/2/ 2017. 

 

Α 165) 10
Ο
 Παλειιήλην πλέδξην θαη 2

ν
 Μεζνγεηαθφ Νεπξνεθθπιηζηηθψλ Ννζεκάησλ, 2-

5/2/2017, Θεζζαινλίθε, «Γξακαηνζεξαπεπηηθά δξψκελα θαηά ηηο αθεγήζεηο ησλ 

νηθνγελεηαθψλ θξνληηζηψλ: Η θαζαξηηθή επίδξαζε ηεο ζεαηξηθήο πξάμεο». 

 

Β 166) «Γηνλχζεο Σαββφπνπινο, ν Έιιελαο Bob Dylan», 25/4/2017. Ρεηνξηθφο Κχθινο 

Αζελψλ. 

 

Β 167) Παγθφζκηα Ζκέξα Σξίηεο Ζιηθίαο, Σξίπνιε Αξθαδίαο, 1/10/2017, «Δπινγείηε θαη κε 

θαηαξάζζε».  

 

Β 168) «Καιιηηερληθή ηδηνθπία θαη ςπρηθή πγεία: Η κεηνπζίσζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο 

κέζσ ηεο δσγξαθηθήο ηέρλεο ζε πέληε πεξηπηψζεηο  κνληέξλσλ δσγξάθσλ (Balthus, Goya, 

Schiele, Dali, Picaso)», 11/11/2017, Ρεηνξηθφο Κχθινο Αζελψλ.   
 


