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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΗ | EDITORIAL

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας:
Μία νέα εποχή

Το 1992, δύο χρόνια μετά την ίδρυση της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, εκδόθηκε για πρώτη φορά το
περιοδικό «Ψυχολογία», το Επιστημονικό Περιοδικό της ΕΛΨΕ. Στον εσωτερικό κανονισμό του περιοδικού
διαβάζει κανείς: «Η ύλη του [περιοδικού] περιλαμβάνει πρωτότυπες και υψηλού επιπέδου1 επιστημονικές
δημοσιεύσεις σε όλους τους κλάδους της Ψυχολογίας…». (βλ. άρθρο 1 Εσωτ. Κανονισμού).
Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, άλλοτε ως συγγραφέας, άλλοτε ως κριτής εργασιών και άλλοτε ως
μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού, διαπίστωσα ότι η φράση αυτή δεν συνιστά μία απλή
διατύπωση, μέρος του εσωτερικού κανονισμού, αλλά μία ουσιαστική μέριμνα και βασικό στόχο για την επίτευξη
του οποίου εργάστηκαν όλες οι συντακτικές επιτροπές του περιοδικού, από τον πρώτο χρόνο έκδοσής του έως
σήμερα. Οι προσπάθειες αυτές εδραίωσαν το περιοδικό Ψυχολογία ως ένα από τα πιο σημαντικά μέσα διάχυσης
της γνώσης που παράγεται από τα μέλη της ελληνικής, και όχι μόνο, επιστημονικής ψυχολογικής κοινότητας και
το οποίο, ταυτόχρονα, συνδράμει στη διαμόρφωση αλλά και αναγνώριση του επιστημονικού προφίλ των μελών
της κοινότητας αυτής. Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών ήταν η καταλογράφηση του περιοδικού, το 2000,
στην βιβλιογραφική βάση της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (APA) PsycINFO.
Το 2015 το περιοδικό ολοκλήρωσε έναν κύκλο της ιστορικής του πορείας, καθώς η έντυπη μορφή του
αντικαταστάθηκε από την ηλεκτρονική, με όλες τις εργασίες που δημοσιεύονταν σε αυτό να αναρτώνται πλέον
σε ιστοσελίδα που διαμορφώθηκε για αυτό το σκοπό. Πολύ σύντομα, υπήρξε ένας ακόμη σταθμός στην ιστορία
του, καθώς από το 2019, κατόπιν απόφασης της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού και έγκρισης από τα
μέλη του ΔΣ της ΕΛΨΕ, μετετράπη σε περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Η αλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε για να
εξυπηρετήσει την ανάγκη εξωστρέφειας του περιοδικού επιτρέποντας την πρόσβαση σε αυτό όχι μόνο από τα
μέλη της ΕΛΨΕ, αλλά από ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Έτσι, εκτός από τα μέλη της ελληνικής ψυχολογικής
ακαδημαϊκής κοινότητας, επαγγελματίες ψυχολόγοι, φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και άτομα που
ενδιαφέρονται για την ψυχολογία, βρήκαν ένα μέσο εντοπισμού έγκυρων πληροφοριών για τα ζητήματα που
τους ενδιαφέρουν.
Σήμερα, 28 χρόνια μετά την έκδοση του πρώτου του τεύχους, και σε μία ευτυχή συγκυρία, καθώς φέτος η
ΕΛΨΕ. εορτάζει τα 30 χρόνια από την ίδρυσή της, το περιοδικό Ψυχολογία εισέρχεται σε μία νέα εποχή. Έτσι,
είμαι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το τεύχος που διαβάζετε αυτή τη στιγμή αποτελεί
το πρώτο τεύχος που εγκαινιάζει τη φιλοξενία του περιοδικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και συγκεκριμένα στην υπηρεσία epublishing. Η ένταξη αυτή επιφέρει μία σειρά από
σημαντικές διευκολύνσεις, αλλά και αλλαγές. Όλο το παρελθόν, όλη η «περιουσία» του περιοδικού Ψυχολογία,
81 τεύχη, 650 περίπου εργασίες μεταφορτώθηκαν και ευρετηριάστηκαν στην πλατφόρμα του ΕΚΤ, καθιστώντας
εφικτή την εύκολη ανάσυρση εργασιών από το αρχείο του περιοδικού με βάση συγκεκριμένα κριτήρια
αναζήτησης. Ταυτόχρονα, όλη η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και δημοσίευσης των νέων εργασιών που θα
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υποβάλλονται στο περιοδικό θα γίνεται με έναν πιστοποιημένο και αυτοματοποιημένο τρόπο. Το γεγονός αυτό
θα μειώσει ακόμη περισσότερο τον χρόνο αναμονής για την δημοσίευση μίας εργασίας.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχουν αποδοθεί αναδρομικά σε όλες τις εργασίες digital object
identifiers (DOIs) και βρίσκεται σε εξέλιξη από το ΕΚΤ η αναδρομική ενεργοποίηση και ο ευρετηριασμός τους
στη βάση CrossRef. Eκτός από την καταλογράφηση του περιοδικού στη PsycInfo, πλέον οι εργασίες του
ευρετηριάζονται και στην OpenAIRE (European Open Science Infrastructure), στο Google Scholar και στο
Microsoft Academic. Επίσης, βρίσκονται υπό αξιολόγηση αιτήσεις του περιοδικού για ένταξη στο DOAJ
(Directory of Open Access Journals), στο ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the
Social Sciences), αλλά και στη Scopus με την ένταξη στην οποία θα αρχίσει να υπολογίζεται και ο δείκτης
απήχησης του περιοδικού.
Εκτός από τις ουσιαστικές αυτές αλλαγές, εύκολα διαπιστώνει κανείς και μία αλλαγή στο «φαίνεσθαι» του
περιοδικού. Στο παρόν τεύχος εγκαινιάζεται το νέο εξώφυλλο και το νέο πρότυπο μορφοποίησης των εργασιών,
προσδίδοντας μία πιο σύγχρονη αισθητική στο περιοδικό και μία πιο λειτουργική μορφή του τόσο για τους
συγγραφείς όσο και για τους αναγνώστες.
Όλες αυτές οι αλλαγές οι οποίες σηματοδοτούν τη νέα εποχή για το περιοδικό Ψυχολογία δεν θα μπορούσαν
να υλοποιηθούν δίχως την πολύτιμη συνδρομή αυτών οι οποίοι εργάστηκαν συστηματικά και ακούραστα για το
σημερινό αποτέλεσμα.
Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμένα η συνεργασία με την Αλεξία Καρούσου, την οποία ευχαριστώ θερμά
για το ιδιαίτερα κοπιαστικό έργο της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος του περιοδικού στην πλατφόρμα του ΕΚΤ,
για τον σχεδιασμό της νέας μορφής του περιοδικού και για την προσαρμογή του περιεχομένου και των
διαδικασιών του σε πολλαπλά κριτήρια προκειμένου να καταστή εφικτή η καταλογογράφησή του στις νέες
βιβλιογραφικές βάσεις.
Ευχαριστώ, επίσης, την Γιούλη Ταμουρίδου για την μεταφόρτωση όλων των εργασιών και την καταχώρηση
των μεταδεδομένων τους στην πλατφόρμα, καθώς και την Δήμητρα Οικονομάκου για την επιμέλεια των νέων
εργασιών που υποβάλλονται στο περιοδικό.
Για μια φορά ακόμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συγγραφείς που στηρίζουν το περιοδικό
με την υποβολή επιστημονικών εργασιών υψηλού επιπέδου. Ευχαριστώ θερμά τις/τους αναπληρωτές
διευθύντριες/ές σύνταξης του περιοδικού οι οποίοι/ες διαχειρίζονται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τη
διαδικασία αξιολόγησης των εργασιών, αλλά και όλους και όλες τους/τις συναδέλφους που αφιερώνουν πολύτιμο
χρόνο για να πραγματοποιούν τις κρίσεις τους. Η συνεισφορά τους είναι ανεκτίμητη και έχει συντελέσει
καθοριστικά στην εξέλιξη και στη διατήρηση της ποιότητας του περιοδικού.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά την Πρόεδρο της ΕΛΨΕ, Μαρία Πλατσίδου, αλλά και όλα τα
μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου που στήριξαν ηθικά και έμπρακτα τη μεγάλη αυτή προσπάθεια.
Σας προσκαλώ να περιηγηθείτε στη νέα ιστοσελίδα του περιοδικού Ψυχολογία.
Σας καλώ να απολαύσετε το ταξίδι σας στο παρελθόν του, να εδραιώσετε τη νέα εποχή του και να
διαμορφώσετε το μέλλον του.
Νίκος Μακρής
Δ/ντής Σύνταξης
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