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Όταν η πρόληψη γίνεται αναγκαία: 
Σύγχρονες τάσεις στην επιστήμη της Ψυχολογίας

“An ounce of prevention is worth a 
pound of cure”

Henry de Bracton

Πρόληψη ορίζεται η προσπάθεια 
αποτροπής ή λήψης οποιονδήποτε 
μέτρων για την παρεμπόδιση 
της εκδήλωσης οποιουδήποτε 
ανεπιθύμητου ή δυσάρεστου 
γεγονότος. Η προσπάθεια για να 
προλάβουμε οποιεσδήποτε αρνητικές 
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των 
ατόμων αποτελεί ιστορικά σημαντική 
προτεραιότητα της επιστήμης της 
Ψυχολογίας, τόσο των εφαρμοσμένων 
όσο και των ερευνητικών της κλάδων.
Στις μέρες μας, οι περισσότερες 
δράσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας αλλά και των επιμέρους 
Συνδέσμων Ψυχολόγων ανά το 

Παγκόσμιο, επιδιώκουν την εφαρμογή 
προγραμμάτων και δράσεων για την 
πρόληψη συνθηκών που οδηγούν στην 
εκδήλωση ψυχολογικών δυσλειτουργιών 
και παθολογιών.

Στόχος της 3ης έκδοσης του 
Ενημερωτικού Εντύπου του Συνδέσμου 
Ψυχολόγων Κύπρου με τίτλο «Όταν η 
πρόληψη γίνεται αναγκαία: Σύγχρονες 
τάσεις στην επιστήμη της Ψυχολογίας» 
είναι να πραγματευτεί την αναγκαιότητα 
της πρόληψης μέσα από προγράμματα 
πρόληψης που πραγματοποιούνται 
αλλά και την αντίληψη της πρόληψης 
σε διαφορετικούς τομείς της κλινικής 
πρακτικής και της έρευνας.

Καλή ανάγνωση!

Εκ μέρους της συντακτικής ομάδας,

Χαρά Α. Δημητρίου, Μ.Α., MSc
Ιφιγένεια Στυλιανού, MA

Ιουλία Παπαγεωργίου, PhD

Σχεδιασμός
Ζωή Γεωργίου

oeeodesign.ch.
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Εισαγωγή “
“

Όταν η πρόληψη γίνεται αναγκαία: Σύγχρονες τάσεις στην επιστήμη της Ψυχολογίας» ο τίτλος του 3ου τεύχους 
και η εστίαση γίνεται πλέον στην εφαρμογή της έρευνας στην πραγματική ζωή. Θα έλεγε κανείς ότι η πρόληψη 
δεν αποτελεί «σύγχρονη τάση» ή «ανάγκη», αλλά μια περιοχή της δημόσιας υγείας αναγνωρισμένη για την 
σημαντικότητα της εδώ και δυο δεκαετίες καθότι αριθμούμε διάφορα μοντέλα πρόληψης, αρκετές έρευνες, και 
αρκετές πλέον παρεμβάσεις σε επίπεδο κοινότητας που έχουν βρεθεί να βοηθούν στην προαγωγή της υγείας. 
Σημαντικότερο γεγονός στον τομέα της πρόληψης αποτελεί η πραγματικότητα ότι οι ψυχολόγοι είναι σημαντική 
πηγή πληροφόρησης και στήριξης οργανισμών, κυβερνήσεων, σχολικών εφοριών, εταιρειών, και άλλων δομών σε 
μια προσπάθεια πρόληψης μεγάλων προβλημάτων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε δουλεύοντας όλοι μαζί 
(π.χ., σχολική βία, εθισμός σε ουσίες, εργασιακό στρές, κα). 

Ιστορικά, όταν το 1994 βγήκε η αναφορά από το Ινστιτούτο Ιατρικής στις ΗΠΑ με τίτλο Reducing Risks for Men-
tal Disorders: Frontiers for Preventive Intervention Research αναφερόταν σε μερικές προληπτικές τεχνικές που 
υπόσχονταν πολλά και μερικές που είχαν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Έκτοτε, ο Irwin Sandler, PhD, (2009) 
διευθυντής του Prevention Research Center στο Arizona State University αναφέρει πως η αποτελεσματικότητα των 
προληπτικών παρεμβάσεων είναι πλέον καλά τεκμηριωμένη. Το κυριότερο ίσως εμπόδιο αποτελεί η χρηματοδήτηση 
τόσο της έρευνας, όσο και της εφαρμογής στις κοινότητες τέτοιων προγραμμάτων με αποτέλεσμα τα αυξημένα 
κόστη για παρεμβάσεις μετέπειτα στη ζωή. 

Μέλημα των ψυχολόγων, είτε στον ερευνητικό, είτε στον εφαρμοσμένο τομέα, χρειάζεται να είναι η προώθηση 
της υιοθέτησης πολιτικών που να υποστηρίζουν την εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων. Η εφαρμογή αυτή 
χρειάζεται να γίνεται μέσα από μια οικολογική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει διάφορους επαγγελματίες, λαμβάνει 
υπόψην διαφορετικούς παράγοντες που συντείνουν στην εμφάνιση και στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος, σε 
διαφορετικά επίπεδα, με νέους συνεργάτες, και τα οποία αξιολογούνται για την αποτελεσματικότητα τους και 
βελτιώνονται μέσα στο χρόνο. 

Τέλος, η έννοια της πρόληψης έχει διευρυνθεί στο να περιλαμβάνει όχι μόνο την πρόληψη πριν την εμφάνιση μιας 
προβληματικής συμπεριφοράς ή ενός συμπτώματος. Στόχος της πρώιμης αναγνώρισης και παρέμβασης αποτελεί 
η πρόληψη της χειροτέρευσης της κατάστασης μέσω προγραμμάτων που αποσκοπούν στη μείωση της κλιμάκωσης 
ή εξέλιξης ενός προβλήματος. Έτσι ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη που αναγνώρισε η Ruth Sanchez-Way, PhD, 
διευθύντρια του Center for Substance Abuse Prevention (CSAP), κέντρου του Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration (SAMHSA) των ΗΠΑ το 2001 όπου ανέφερε ότι «πρέπει να κοιτάζουμε για διαφορετικά 
σημεία παρέμβασης στη ζωή ενός ατόμου, από τη γέννηση μέχρι το θάνατο.

Βιβλιογραφία:
Deborah Smith. Prevention: still a young field. American Psychological Association Monitor on Psychology, June 2001, Vol 
32, No. 6. 
Rebecca A. Clay. Prevention works. American Psychological Association Monitor on Psychology September 2009, Vol 40, 
No. 8, pg. 42. 

Δρ. Ελένη Καραγιάννη 
Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος
Πρόεδρος Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου
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EFPA News

European Federation of 
Psychologists’ Associations News

 Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Συνδέσμων Ψυχολόγων έκανε 
στροφή προς την πρόληψη μόλις 
το 2010, όταν αποφασίστηκε 
ότι χρειάζεται να τοποθετηθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη 
και τον σημαντικό ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν οι 
ψυχολόγοι σε όλους τους τομείς της 
πρόληψης. Ειδικότερα, αναφέρθηκε 
η σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ 
των κοινωνικών αναγκών και 
του τι προσφέρεται σε επίπεδο 
ψυχολογικών υπηρεσιών σε διάφορα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η σημερινή κοινωνία όπως για 
παράδειγμα ο εθισμός, η κατάθλιψη, 
ο αυτοκτονικός ιδεασμός. Έτσι, 
έχουμε τη δημιουργία της Επιτροπής 
Πρόληψης και Παρέμβασης το 2012 
μετά από διετή μελέτη των στόχων 
εργασίας της ομάδας. Πρόσφατα, 
στη Γενική Συνέλευση του 2017, 
η Επιτροπή μετονομάστηκε σε 
Επιτροπή Προώθησης και Πρόληψης 
λαμβάνοντας υπόψη της το ρόλο 
της προώθησης της ψυχολογικής 
γνώσης σε όλους τους τομείς της 
ζωής ειδικότερα σε παρεμβάσεις 
που δεν αφορούν μόνο στην 
ψυχοθεραπεία. 

Ψυχοθεραπεία και τομέας 
πρόληψης

 Μέσα στα πλαίσια των 
εργασιών της, η Επιτροπή εξέδωσε 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
ψυχοθεραπεία στο πλαίσιο της 
πρόληψης αναφέροντας ότι η 
ψυχοθεραπεία δεν αποτελεί μόνο μια 
βοηθητική μέθοδο και ότι ξεπερνά 
τα όρια μιας απλής συμβουλευτικής 
ή υποστηρικτικής σχέσης.

Παιδιά και νέοι 

Η Επιτροπή βρίσκεται στη διαδικασία 
ανάπτυξης κατευθυντήριων 
γραμμών με επίκεντρο την πρόληψη 
σε παιδιά και νέους. Τα προγράμματα 
που παρέχονται ως παραδείγματα 
αποτελούν μέρος ερευνητικά 
υποστηριζόμενων μεθόδων που 
εφαρμόζονται στην Ευρώπη τα 
τελευταία χρόνια με επιτυχία και 
αποτελούν το επίκεντρο αυτής 
της δουλειάς καθότι αφορούν σε 
διαφορετικές περιοχές δυσκολιών 
που μπορεί να αντιμετωπίζει αυτή η 
ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. 

Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης 
Αυτοκτονιών -  10η Σεπτεμβρίου

Μια από τις σημαντικές παγκόσμιες 
ημέρες ευαισθητοποίησης αποτελεί 
η Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης 
Αυτοκτονιών στις 10 Σεπτεμβρίου. Η 
σημαντικότητα της ημέρας έγκειται 
στο γεγονός ότι η αυτοκτονία 
και η αυτοκτονική συμπεριφορά 
αποτελούν τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις που καλούμαστε 
να διαχειριστούμε και να 
αντιμετωπίσουμε ως επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας στο χώρο της 
δημόσιας υγείας. Η Επιτροπή κάθε 
χρόνο εκδίδει δελτίο τύπου το οποίο 
διαθέτει τόσο σε επαγγαλματίες, 
όσο και στο ευρύ κοινό.

Προβολή της σημαντικότητας 
της πρόληψης στο Πανευρωπαϊκό 
Κογκρέσο Ψυχολογίας 2017

Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου 
Κογκρέσου Ψυχολογίας στο 
Άμστερνταμ, η Επιτροπή παρουσίασε 
ένα συμπόσιο και μια συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης. Το συμπόσιο 
εστιάστηκε στη δουλειά των μελών 
της Επιτροπής, ενώ η συζήτηση στις 
προκλήσεις που καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε στην  εφαρμογή 
της ψυχολογίας στην πρόληψη τα 
επόμενα χρόνια. Οι παρουσιάσεις και 
από τις δυο δράσεις είναι διαθέσιμες 
στο διαδίκτυο και αποτελούν τροφή 
προς σκέψη καθώς είναι πηγή 
πληροφόρησης, προβληματισμού 
και έμπνευσης για τα επόμενα 
βήματα τόσο σε ατομικό, όσο και 
σε ομαδικό επίπεδο ειδικότερα γιατί 
ξεφεύγουν από τις παραδοσιακές 
δομές ή περιοχές στις οποίες 
περιορίζεται η ψυχολογία συνήθως.

Δρ. Ελένη Καραγιάννη 
Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος
Πρόεδρος Συνδέσμου Ψυχολόγων 

Κύπρου
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Ψυχοθεραπεία και τομέας 
πρόληψης

http://preventionintervention.
efpa.eu/resources/guidelines/

Παιδιά και νέοι 
http://preventionintervention.
efpa.eu/resources/children-

and-young-people-pro-
grammes/

Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης 
Αυτοκτονιών -  10η Σεπτεμβρίου

http://efpa.eu/news/septem-
ber-10world-suicide-prevention-
day;take-a-minute-change-a-life-

Πανευρωπαϊκό Κογκρέσο 
Ψυχολογίας 2017

http://preventionintervention.efpa.eu/
conferences/ecp-2017/
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Δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί.

24 Σεπτεμβρίου 2017

29 Σεπτεμβρίου 2017

12 Οκτωβρίου 2017 17 Οκτωβρίου 2017 19 Οκτωβρίου 2017

25 Σεπτεμβρίου 2017

07 Οκτωβρίου 2017

27 Σεπτεμβρίου 2017

10 Οκτωβρίου 2017

Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2017

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

Βράβευση Πρωτεύσαντες φοιτητές 
στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις

Συνέδριο Κέντρο Εφαρμοσμένης 
Νευροεπιστήμης Πανεπιστημίου 

Κύπρου

“Η Ψυχική Υγεία στην Εργασία” “Σπουδάζεις Ψυχολογία;”

Συμμετοχή Συνδέσμου Ψυχολόγων 
Κύπρου στην Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Networking Party του Κλάδου 
Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας 

Υγείας

Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες – Europa 
Donna Κύπρου

Συμμετοχή Συνδέσμου Ψυχολόγων 
Κύπρου σε διάφορες επιτροπές του 
Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων 

Κύπρου

Παροχή Ψυχολογικών Πρώτων 
Βοηθειών

Ορεινή πεζοπορία BeActive για 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού σε 

συνεργασία με τον Ελληνικό Ορειβατικό 
Σύλλογο Λευκωσίας και το Τμήμα 

Περιβάλλοντος

Ο ΣΨΚ έλαβε μέρος  στην 4η θεματική 
ενότητα με τίτλο «Βιομηχανία 4.0 - Ο 

άνθρωπος στο κέντρο».

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης 
Νευροεπιστήμης διοργανώνει 

σε συνεργασία με το ΣΨΚ το 7ο 
Επιστημονικό Συνέδριο με στόχο την 

ενημέρωση για τα ερευνητικά ευρήματα 
του κλάδου.

Στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής 
του δράσης ο ΣΨΚ πραγματοποιήθηκε 
η διάλεξη σε συνεργασία με την Αρχή 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Σειρά διαλέξεων της Επιτροπής Φοιτητών 
του ΣΨΚ με σκοπό την ενημέρωση των 
φοιτητών Ψυχολογίας καθώς και άλλων 
ενδιαφερομένων σχετικά με τις σπουδές 
στο χώρο αυτό. Η πρώτη από τη σειρά 

αυτών των διαλέξεων πραγματοποιήθηκε 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εκπροσώπηση στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ανθρωπίνων δικαιωμάτων για 
το δικαίωμα του παιδιού να είναι μαζί με 
τους γονείς του όταν γίνονται ιατρικές 

εξετάσεις

Ο ΣΨΚ έχει στόχο μέσα από τις 
συγκεκριμένες εκδηλώσεις τη δικτύωση 

των επαγγελματιών του χώρου.

Μέλη του ΣΨΚ συμμετείχαν για ακόμα μια 
χρονιά στην Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες που 

έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση των 
ατόμων σε θέματα που αφορούν τον καρκίνο 

του στήθους.

Εκπροσώπηση ΣΨΚ στη Σύσταση 
Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία 
του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας 

του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων 
Κύπρου

Στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής 
του δράσης ο ΣΨΚ ανακοινώνει την 

πρωτοβουλία αυτή
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23 Οκτωβρίου 2017

16 Νοεμβρίου 2017

25 Οκτωβρίου 2017

18 – 19 Νοεμβρίου 2017

31 Οκτωβρίου 2017

29 Νοεμβρίου 2017

Συμμετοχή Συνδέσμου Ψυχολόγων 
Κύπρου στην Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

“Σπουδάζεις Ψυχολογία;”

Human Sexuality

Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας και 
Ψυχολογίας Υγείας

Συμμετοχή Συνδέσμου Ψυχολόγων 
Κύπρου σε διάφορες επιτροπές

Ετήσια διάλεξη στη μνήμη Μερόπης 
Καψάλη

“Emotional Intelligence”

Εκπροσώπηση στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για 
τη γονική αποξένωση: Οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι γονείς που βρίσκονται 

σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι ως 
προς την επικοινωνία με τα παιδιά τους

Σειρά διαλέξεων της Επιτροπής 
Φοιτητών του ΣΨΚ με σκοπό την 

ενημέρωση των φοιτητών Ψυχολογίας 
καθώς και άλλων ενδιαφερομένων 
σχετικά με τις σπουδές στο χώρο 

αυτό. Η πρώτη από τη σειρά αυτών 
των διαλέξεων πραγματοποιήθηκε στο 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εκδήλωση της Επιτροπής Φοιτητών 
σχετικά με την ανθρώπινη 

σεξουαλικότητα με εισηγητή τον Δρ 
Μάριο Άδωνη

Εργαστήριο “Γνωσιακή-Συμπεριφορική 
Θεραπεία Ζεύγους”

Δρ Ντιάνα Χαρίλα, Κλινική ψυχολόγος, 
Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια στην Εταιρεία 
Γνωσιακών-Συμπεριφορικών σπουδών

Εκπροσώπηση ΣΨΚ σε Ομάδες 
Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

των Συνδέσμων Ψυχολόγων 

«Η κοινωνική ενσωμάτων και το κοινωνικό 
στίγμα ατόμων με αναπηρία» 

Η διάλεξη οργανώθηκε σε συνεργασία με 
την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων 

Αναπήρων και την Σχολή Τυφλών.

Σεμινάριο σχετικά με τη Συναισθηματική 
Νοημοσύνη που οργανώθηκε από την 

Επιτροπή Φοιτητών του Συνδέσμου 
Ψυχολόγων και το το Student Affairs Depart-

ment του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
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05.

Φωτογραφίες από το 
Ημερολόγιο Δράσεων

Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2017
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Ημερολόγιο Δράσεων

02 Δεκεμβρίου 2017

Φεβρουάριος 2018

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018

Προγραμματισμένες δράσεις
Δεκέμβριος 2017 – Φεβρουάριος 2018

Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας
Η κυπριακή νομοθεσία για το 

επάγγελμα του ψυχολόγου, ο ΣΨΚ, 
γιατί να γίνει κανείς μέλος

Φιλανθρωπική δράση: Συλλογή 
παιχνιδιών

Γενική Εκλογική Συνέλευση

Εργαστήριο με Θεματολογία 
«Άγχος»

Εργαστήριο με Θεματολογία 
«Σχολικός Εκφοβισμός»

Εκπαίδευση στην Παιγνιοθεραπεία
Δρ Μαρία Περδικογιάννη, Συμβουλευτική 

Ψυχολόγος

Εκδήλωση της Επιτροπής Φοιτητών 
σχετικά με τις σπουδές στην Ψυχολογία

Εκδήλωση της Επιτροπής Φοιτητών σε 
συνεργασία με τους Ομίλους Ψυχολογίας 
των Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσίας 

και Ευρωπαϊκού θα γίνει συλλογή 
παιχνιδιών τα οποία θα δοθούν σε 

φιλανθρωπικούς οργανισμούς

Για όλες τις εκδηλώσεις που 

οργανώνονται για τους μήνες 

Δεκέμβριο 2017 – Φεβρουάριο 

2018 θα ακολουθήσουν επιμέρους 

ανακοινώσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες και 

για να είστε πάντα ενήμεροι για τις 

δράσεις του Συνδέσμου Ψυχολόγων 

Κύπρου καθώς και της Επιτροπής 

Φοιτητών, ακολουθήστε μας στο 

Facebook.

Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση και 
πρόσκληση

Εκδήλωση της Επιτροπής Φοιτητών

Εκδήλωση της Επιτροπής Φοιτητών
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Προληπτικές δράσεις για την μείωση του εκφοβισμού: 
Ο ρόλος του Σχολικού Ψυχολόγου

Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό 
Σχολικών Ψυχολόγων (NASP) τα 
κρούσματα παιδικής επιθετικότητας 
και νεανικής παραβατικότητας 
έχουν αυξηθεί δραματικά στις 
μέρες μας. Αυτό που είναι όμως πιο 
ανησυχητικό είναι ότι τα κρούσματα 
αυτά φαίνεται να κάνουν την 
εμφάνιση τους από πολύ νωρίς στη 
ζωή ενός παιδιού. 
Για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς των παιδιών δεν 
υπάρχουν συνταγές που να 
ισχύουν για όλους. Οι περιπτώσεις 
εξατομικεύονται τόσο ως προς 
την αιτιολογία και τα συμπτώματα 
όσο και ως προς τους τρόπους 
αντιμετώπισής τους. Η Συστημική 
προσέγγιση (ΣΠ) αποτελεί μια 
μέθοδο, η οποία αντιμετωπίζει το 
άτομο εντός ενός δικτύου που είναι 
αλληλοσυνδεόμενο με μια σειρά 
συστημάτων (π.χ., οικογένεια, 
σχολείο). Κατά συνέπεια, για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
εκφοβιστικής συμπεριφοράς οι 
παρεμβάσεις διεξάγονται σε κάθε 
ένα από αυτά τα συστήματα.

Οι προκλήσεις του Σχολικού 
Ψυχολόγου στη σύγχρονη 
κοινωνία

Η μεγαλύτερη πρόκληση που 
καλείται να φέρει εις πέρας ο 
Σχολικός Ψυχολόγος φτάνοντας 
στη σχολική μονάδα είναι 
να καταφέρει να κερδίσει 
τη συνεργασία όλων των 
εμπλεκόμενων. Παράλληλα, 
καλείται να αναλάβει σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη Σχέδιου 
Δράσης για την αντιμετώπιση του 
περιστατικού. 

Στα πλαίσια ωστόσο τα δράσεων 
πρόληψης των περιστατικών αυτών 
ο Σχολικός Ψυχολόγος στα πλαίσια 
της σχολικής μονάδας μπορεί να 
παρέχει: 
i. Δραστηριότητες πρόληψης 
στη βάση των αναγκών της κάθε 
σχολικής μονάδας.
ii. Επιμόρφωση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού για το 
πολυπαραγοντικό φαινόμενο της 
εκφοβιστικής συμπεριφοράς.
iii. Προώθηση συνεργασίας 
σχολείου και οικογένειας. 
iv. Προώθηση δημιουργίας 
περιβάλλοντος ανοχής σε 
μειονοτικές μονάδες.
v. Ενημέρωση για νέους 
τρόπους εκφοβισμού (π.χ. 
Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός).
vi. Εστίαση της σημαντικότητας 
του ρόλου των «Αμέτοχων 
Θεατών» ή «Παρατηρητών».
vii. Εκμάθηση κοινωνικών 
και συναισθηματικών δεξιοτήτων 
στους μαθητές που θα βοηθήσουν 
στην πρόληψη μελλοντικών 
συμπεριφορών εκφοβισμού και 
στην ανάπτυξη υγειών κοινωνικών 
σχέσεων. 
viii. Ανάπτυξη Σχέδιου Δράσης, 
όπως προκύπτει από τις ιδιαίτερες 
ανάγκες και τη μοναδικότητα της 
κάθε περίπτωσης. 
ix. Παροχή συμβουλευτικής σε 
παιδιά, έφηβους ή στις οικογένειες 
που είναι θύματα εκφοβισμού.
x. Αξιολόγηση μαθητών που 
προβαίνουν σε εκφοβιστικές και 
παραβατικές συμπεριφορές.
xi. Ανάπτυξη παρεμβάσεων 
για εξάλειψη συμπεριφορών 
εκφοβισμού και αντικατάσταση 
τους με θετικές.
Αρκετές φορές οι δυσκολίες στη 

συμπεριφορά αποτελούν μεγάλες 
προκλήσεις για ολόκληρο το 
σύστημα. Προκλήσεις, οι οποίες 
είναι κουραστικές αλλά μας δίνουν 
την ευκαιρία για δημιουργικότητα, 
αύξηση της αυτοπεποίθησης, 
εμπλουτισμό της εμπειρίας και 
κινητοποίηση για την εξεύρεση 
λύσεων. 

Ιωάννα Περικλέους, Μ.Α.
Εγγεγραμμένη Σχολική/Εκπαιδευτική 

Ψυχολόγος 
Μέλος Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

perikleous.psy@gmail.com



11Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου   Τεύχος 03  Δεκέμβριος 2017

06
Όταν η πρόληψη γίνεται αναγκαία: 
Σύγχρονες τάσεις στην επιστήμη της Κλινικής Ψυχολογίας – Αυτοκτονία

H αυτοκτονία είναι ιδιαίτερα συχνό, 
στις μέρες μας, φαινόμενο και ίσως 
μπορεί να συνδεθεί με τα κοινωνικά 
ζητήματα που απασχολούν 
ευρύτερα την κοινωνίας μας 
τα τελευταία χρόνια, όπως η 
οικονομική κρίση και η κοινωνική 
εξαθλίωση. Η σημαντικότητα του 
θέματος αυτού, καθιστά όλους 
τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας 
υπεύθυνους ως προς τον έγκαιρο 
εντοπισμό περιστατικών τα οποία 
να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο. 
Για το σκοπό αυτό υπάρχουν 
αρκετά εργαλεία στην αγορά, τόσο 
στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά, 
ενώ πολλές φορές οι περισσότεροι 
επαγγελματίες του χώρου της 
Ψυχικής Υγείας, παίρνουν σαν 
αφορμή την ερώτηση «Έχεις 
σκεφτεί ποτέ να κάνεις κακό στον 
εαυτό σου;» για να αρχίσουν μια 
σχετική συζήτηση.

Ένας σημαντικός προβληματισμός 
που προκύπτει σχετικά με την 
ανάγκη πρόληψης του φαινομένου 
αυτού είναι ο τρόπος με τον 
οποίο η συλλογική δράση θα 
συμβάλλει στην αποτελεσματική 
διαχείριση του φαινομένου, η 
οποία εμπεριέχει πέραν από την 
ψυχολογική στήριξη του ατόμου, 
στρατηγικές και πολίτικες δράσεις. 
Ένα θέμα που εγείρεται μέσα 
στο πλαίσιο αυτό αφορά την 
απόδοση στο άτομο, το οποίο 
παρουσιάζει την αυτοτραυματική 
αρχικά συμπεριφορά, ένα σύνολο 
ψυχοπαθολογικών χαρακτηριστικών, 
τα οποία σε συνάρτηση με τις 
αρνητικές αντιλήψεις όσον αφορά 
την ψυχική υγειά συμβάλλουν 
στην αγνόηση της συμβολής 
ψυχοκοινωνικών παραγόντων.

Από την άλλη, όσον αφορά τους 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας, 
η αυτοτραυματική συμπεριφορά 
καθώς και η αυτοκτονική πράξη 
δημιουργεί έντονη αγωνία και 
σοβαρούς προβληματισμούς 
σχετικά με τις νομικές συνέπειες 
που μπορεί να τη συνοδεύουν. 
Σημαντικός είναι επίσης ο 
προβληματισμός σχετικά με την 
επίπτωση μιας πιθανής αυτοκτονίας 
ενός πελάτη στην ίδια την ψυχική 
κατάσταση του επαγγελματία, 
δημιουργώντας έτσι πολλαπλούς 
προβληματισμούς σχετικά με την 
ανάληψη της ευθύνης ενός τέτοιου 
περίπλοκου περιστατικού. 

Σημαντικό είναι το εμπόδιο στην 
αποτελεσματική διαχείριση 
τέτοιων περιπτώσεων το γεγονός 
ότι ακόμα και στις μέρες μας η 
έκφραση αυτοκτονικών σκέψεων 
αποτελεί ταμπού, ενώ ταυτόχρονα 
η ψυχό-εκπαίδευση των νέων 
αποτελεί ίσως το σημαντικότερο 
εργαλείο για τον έγκαιρο εντοπισμό 
συναισθηματικών δυσκολιών 
που οδηγούν στον αυτοκτονικό 
ιδεασμό. Φραγή στην πρόληψη 
του φαινομένου αυτό μπορούν 
να αποτελέσουν οι θρησκευτικές 
πεποιθήσεις της χώρας, όμως 
πρέπει να κατανοηθεί ως κλινικό 
φαινόμενο και όχι ως θρησκευτικό. 
Αναλαμβάνοντας λοιπόν την 
ευθύνη που αναλογεί στον ρόλο 
των επαγγελματιών ψυχικής 
υγείας, είναι σημαντικό ο κάθε 
ένας από μας να λειτουργεί με 
τρόπο ώστε να προάγει την ψυχό-
εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού, 
με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό 
τον περιπτώσεων αυτών και 
κατά συνέπεια την πρόληψη του 
φαινομένου.

Στέλλα Αιμιλία Κατσαρή
Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας

& Ψυχολογίας Υγείας Συνδέσμου 
Ψυχολόγων Κύπρου

Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος
Email: katsari.stella@hotmail.com
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Χρησιμοποιώνας τον αθλητισμό στην πρόληψη
Αθλητική Ψυχολογία

07

Συχνά στον αθλητισμό 
παρατηρούνται φαινόμενα που 
είτε απομακρύνουν τα παιδιά, είτε 
ωθούν τους αθλητές προς την 
αλαζονεία ή ανήθικες τακτικές, 
όπως το ντόπινγκ. Πολλοί είναι 
αυτοί που κατηγορούν τον 
αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, 
για ζητήματα όπως το έντονα 
ανταγωνιστικό πνεύμα και ο 
φανατισμός. Ο λόγος  για τον 
οποίο παρατηρούνται τα φαινόμενα 
αυτά, σχετίζεται με την ελλιπή 
εκπαίδευση όλων όσων εμπλέκονται 
στον αθλητισμό σε ζητήματα που 
άπτονται των ενδιαφερόντων της 
Αθλητικής Ψυχολογίας. 
Η καλύτερη παρέμβαση για τα 
φαινόμενα αυτά δεν είναι άλλη 
από την πρόληψη που ξεκινάει από 
μικρή ηλικία. Για να αγαπήσουν 
τα παιδιά τον αθλητισμό, είναι 
απαραίτητο οι προπονητές και οι 
γονείς να είναι ευαισθητοποιημένοι 
σε ζητήματα που αφορούν τις 
ανάγκες τους και να στηρίζουν 
τις επιλογές τους. Πολλές φορές 
τα παιδιά αθλούνται, χωρίς να 
γνωρίζουν καν γιατί το κάνουν. 
Τα κίνητρά τους εξαρτώνται από 
τα κίνητρα των γονέων και των 
προπονητών, και ενδιαφέρονται 
περισσότερο για το αποτέλεσμα, 
παρά για την προσπάθειά τους. 
Αυτό συμβαίνει όταν οι παράγοντες 
επικεντρώνονται στο αποτέλεσμα, 
παραμελούν παιδιά που δεν τα 
πηγαίνουν καλά, κάνουν συγκρίσεις, 
και καλλιεργούν ανταγωνιστικό 
πνεύμα. Έτσι τα παιδιά πιέζονται 
να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες 
των άλλων, κάτι που τα οδηγεί 
στο να τα παρατήσουν. Από 
την άλλη, πολλά από τα παιδιά 
που συνεχίζουν, τείνουν να 

«προσανατολίζονται στο εγώ», 
δηλαδή αντιλαμβάνονται την 
ικανότητά τους με βάση τη 
σύγκριση που κάνουν με τους 
άλλους.
Οι αθλητικοί ψυχολόγοι από την 
άλλη, τονίζουν τη σημασία του 
«προσανατολισμού στη δουλεία», 
δηλαδή της καθημερινής προόδου 
που προκύπτει από τη σωστή 
στοχοθεσία. Αυτός είναι και 
ο υγιέστερος τρόπος για την 
ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης 
και τη μείωση του άγχους 
στον αθλητή. Η πραγματική 
αυτοπεποίθηση χτίζεται από 
την καθημερινή προσπάθεια, το 
αίσθημα προσωπικού ελέγχου, 
και δεν εξαρτάται από την 
αβεβαιότητα του αποτελέσματος. 
Ο έλεγχος των συναισθημάτων, η 
προσοχή και η συγκέντρωση δεν 
αποτελούν έμφυτα προσόντα, αλλά 
μαθαίνονται, όπως μαθαίνεται και η 
τεχνική. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο 
κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος με 
αυτό το είδος προπόνησης.
  Συμπερασματικά, δεν είναι 
ο αθλητισμός που ευθύνονται για 
ηθικά ζητήματα όπως η έντονη 
αλαζονική διάθεση, ο φανατισμός 
και η λήψη παράνομων ουσιών, 
αλλά ο τρόπος που επιλέγει 
κανείς να είναι αθλητής. Δεν 
υπάρχουν αθλητές που μπορούν να 
ανταπεξέρχονται και αθλητές που 
δεν μπορούν. Είναι καθήκον όλων 
των ανθρώπων που εμπλέκονται 
στον αθλητισμό να μην παραμελούν 
ζητήματα που σχετίζονται με 
την σωστή διαπαιδαγώγηση και 
προετοιμασίας. Αντιθέτως, η 
αξιοποίηση της επιστημονικής 
αυτής γνώσης μπορεί  να οδηγήσει 
τους αθλητές να βγάλουν τον 

καλύτερό τους εαυτό, όχι μόνο 
στον αθλητισμό, αλλά και στη ζωή 
συνολικά. 

Εμμανουέλα Μηλάκη B.A.
Πτυχιούχος Ψυχολόγος

   

Προσκεκλημένη 
Συμμετοχή
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Κρανιοεγκεφαλική 
Κάκωση και Πρόληψη

08

Η Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση (ΚΕΚ) 
είναι μια από τις κυριότερες αιτίες 
θανάτου και χρόνιας αναπηρίας στο 
παγκόσμιο. Κυριότερα αίτια 
τραυματισμού στην Κύπρο είναι τα 
τροχαία με πιο επιρρεπείς άνδρες 
ηλικίας 17–35. 
Παρόλη τη μείωση στα ποσοστά 
θνησιμότητας, οι επιπτώσεις μιας 
μέτριας-σοβαρής ΚΕΚ 
παρουσιάζονται ως χρόνιες και 
περιλαμβάνουν τη μείωση 
εγκεφαλικού όγκου με αποτέλεσμα 
τις γνωστικές, κινητικές, λεκτικές, 
και ψυχολογικές δυσκολίες, 
παρεμβαίνοντας έτσι στην 
καθημερινή λειτουργικότητα και την 
ποιότητα ζωής των ατόμων. 
Συνεπώς, άτομα με ΚΕΚ δύναται να 
μην επιστρέψουν στην εργασία, να 
μειωθεί η κοινωνικοποίησή τους, και 
να βιώσουν κατάθλιψη. 
Συνεπώς, η πρόληψη για την ΚΕΚ 
είναι άκρως σημαντική και δεν 
περιορίζεται μόνο στην ενημέρωση 
για τις επιπτώσεις της, αλλά και στη 
δευτεροβάθμια πρόληψη που 
περιλαμβάνει την άμεση και 
καλύτερη διαχείριση του 
τραύματος, και την τριτοβάθμια 
που αφορά στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής μετά το τραύμα.  
Συγκεκριμένα, η πρωταρχική 
πρόληψη περιλαμβάνει δομημένα 
προγράμματα ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης μαθητών με σκοπό 
την αξιολόγηση και αλλαγή 
συμπεριφορών, που καθιστούν τα 
άτομα επιρρεπή στην ΚΕΚ, π.χ. 
χρήση ζώνης ασφαλείας, αποφυγή 
ενασχόλησης με επικίνδυνα σπορ. 
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν 
παρουσιάσεις με στόχο την 
κατανόηση της βασικής ανατομίας 

του εγκεφάλου, της σημασίας του 
εγκεφάλου, την επίδραση μιας ΚΕΚ 
στον εγκέφαλο και την καθημερινή 
λειτουργικότητα. 
Ως δευτερεύουσα πρόληψη 
θεωρείται η άμεση ιατρική 
παρέμβαση κατά τη μεταφορά του 
ατόμου στην νοσοκομειακή μονάδα, 
καθώς και η στενή παρακολούθηση 
της ενδοκρανιακής πίεσης, και της 
γενικής εικόνας του ασθενή, κατά 
την ενδοσοκομειακή περίθαλψη. Σε 
περίπτωση που αυξηθεί η 
ενδοκρανιακή πίεση απαιτείται 
άμεση παρέμβαση μέσω 
κρανιοτομής, για να αποφευχθεί 
περαιτέρω εγκεφαλική βλάβη ή 
θάνατος. 
 Ως τριτοβάθμια πρόληψη 
θεωρείται η αποκατάσταση, με 
σκοπό την ομαλότερη επανένταξη 
του ατόμου στην κοινωνία. Μια 
ολοκληρωμένη αποκατάσταση 
μπορεί να περιλαμβάνει 
φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, 
εργοθεραπεία, γνωστική 
αποκατάσταση και ψυχοθεραπεία, 
ανάλογα με τις ανάγκες του 
ασθενή. Η φυσιοθεραπεία 
ασχολείται με τις κινητικές 
δυσκολίες, και η εργοθεραπεία 
βοηθά στην ανάκτηση λεπτών 
κινητικών δεξιοτήτων. Η 
λογοθεραπεία αφορά στη βελτίωση 
λεκτικών ικανοτήτων και δυσκολιών 
που αφορούν την κατάποση, π.χ. 
δυσφαγία, ενώ η γνωστική 
αποκατάσταση στοχεύει στη 
βελτίωση γνωστικών ελλειμμάτων. 
Τέλος, η ψυχολογική παρέμβαση 
θεωρείται άκρως σημαντική για να 
βοηθήσει τα άτομα με ΚΕΚ και τις 
οικογένειες τους να 
προσαρμοστούν γνωστικά και 

συναισθηματικά στις νέες αλλαγές, 
μέσω ψυχοεκπαίδευσης για την 
ΚΕΚ, αλλά και τη διαχείριση 
πιθανών συναισθηματικών 
δυσκολιών.
Συμπερασματικά, είναι σημαντικό 
να εφαρμόζονται τόσο η 
πρωταρχική παρέμβαση για την 
πρόληψη της ΚΕΚ, αλλά και οι 
προαναφερθείσες παρεμβάσεις με 
σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής 
των ατόμων μετά από μια ΚΕΚ.

Εύα Πεττεμερίδου, MSc.
Διδακτορική Φοιτήτρια Κλινικής 

Ψυχολογίας
Ειδικός Επιστήμονας στο Κέντρο 
Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης

epettemeridou@gmail.com

Προσκεκλημένη 
Συμμετοχή
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Use it or lose it! Υγιής Γνωστική Γήρανση

09

Έτυχε να ανοίξετε το ψυγείο και να 
μη θυμάστε τι πήγατε να πάρετε; 
Να μη θυμάστε αν λάβατε σήμερα 
το χάπι για τη θεραπεία σας; Αν όλα 
αυτά συμβαίνουν σε έναν 30χρονο, 
μάλλον θα περάσουν απαρατήρητα, 
σε έναν 40χρονο ίσως 
δικαιολογηθούν από την πίεση στη 
δουλεία και στο σπίτι ενώ σε έναν 
50 χρόνο θα προκαλέσει φόβο για 
το αν παρουσιάζει τα πρώτα 
συμπτώματα της νόσου Αλτζχάιμερ.
Επιστημονικές ομάδες ανά το 
παγκόσμιο, προσπαθούν να 
προσδιορίσουν ποιες είναι οι 
φυσιολογικές και αναμενόμενες 
αλλαγές που συμβαίνουν στα άτομα 
καθώς μεγαλώνουν έναντι των 
παθολογικών αλλαγών, αλλά και να 
εντοπίσουν παράγοντες οι οποίοι 
μπορούν να λειτουργήσουν 
αντισταθμιστικά στις αναμενόμενες 
αλλαγές. 
• Ίσως η πιο σημαντική 
συμβουλή είναι να ασχοληθείτε με 
δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν 
δεξιότητες με τις οποίες δεν είστε 
εξοικειωμένοι. Για παράδειγμα αν 
λύνατε σταυρόλεξα από τριάντα 
χρονών και συνεχίζετε μέχρι 
σήμερα, αυτό δεν προσφέρει 
ενδυνάμωση στα εγκεφαλικά 
δίκτυα. Αν όμως ποτέ δεν 
επιλύσατε και αρχίσετε στα 50, 
τότε σίγουρα θα σας προσφέρει 
πολλά. Η εκμάθηση γλώσσας, 
μουσικού οργάνου, η ενασχόληση 
με το διαδίκτυο, η κατασκευή πάζλ, 
είναι προτεινόμενες 
δραστηριότητες που θα έχουν 
αποτέλεσμα σε περίπτωση που δεν 
ασχολούσασταν με αυτές στο 
παρελθόν. 
• Μπορείτε να ασκήσετε την 
μνήμη σας μέσω διάφορων οδών. 

Για παράδειγμα μέσα από το 
ραδιόφωνο προσπαθήστε να 
μάθετε τα λόγια ενός τραγουδιού ή 
μαγνητοφωνήστε μια εκπομπή με 
περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει 
και προσπαθήστε να 
απομνημονεύσετε κομμάτια από το 
περιεχόμενο. Ακούστε ξανά την 
εκπομπή και αξιολογήστε την 
επίδοσή σας.  
• Επίσης βρείτε τρόπους να 
χαλαρώνετε. Το άγχος, οι έντονοι 
ρυθμοί, η υπερβολική κούραση και 
η πολλή δουλειά συχνά μπλοκάρουν 
τον μηχανισμό της μνήμης και τη 
διαύγεια του πνεύματος. 
• Φροντίστε να έχετε καλή 
ποιότητα ύπνου. Τι σημαίνει αυτό; 
Ύπνος χωρίς διακοπές για 
τουλάχιστον 6 ώρες. 
• Διατηρείτε σε φόρμα το 
σώμα σας, με ασκήσεις που 
μπορούν να πραγματοποιηθούν 
ανάλογα με την φυσική σας 
κατάσταση, ο εγκέφαλος 
οξυγονώνεται πιο σωστά και αυτό 
συμβάλλει στην καλή λειτουργία της 
μνήμης.
Ο πληθυσμός της γης γερνά τόσο 
γρήγορα όπου τα άτομα άνω των 
60 θα ξεπεράσουν σε αριθμό τα 
παιδιά για πρώτη φορά στην ιστορία 
του  ανθρώπινου γένους μέχρι το 
2050. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη 
τις εξελίξεις όσον αφορά τη 
δημογραφική γήρανση, είμαστε 
αντιμέτωποι με όλες τις προκλήσεις 
που συνεπάγονται της γήρανσης 
των γνωστικών λειτουργιών. Το 
λιγότερο που έχουμε να κάνουμε 
είναι να ενεργοποιηθούμε σε όλα 
τα επίπεδα ώστε να παραμείνουμε 
δραστήριοι και λειτουργικοί, γιατί.. 
use it, or lose it!  

Αντρέας Χατζηκυπριανού 
Εγγεγραμμένος Σχολικός/Εκπαιδευτικός 

Ψυχολόγος
Διδακτορικός Φοιτητής Κλινικής 

Ψυχολογίας
Ειδικός Επιστήμονας στο Κέντρο 
Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης
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Νέες προοπτικές ενδυνάμωσης 
α-σθενών (Παλαιολόγου, 2001) 
Προσώπων προσφέρονται 
τελευταία στη διεθνή κλινική 
έρευνα. Η Φιλοσοφική 
Ψυχοθεραπεία (ΦΨ) συνιστά 
αμείωτα αναπτυσσόμενο ρεύμα 
(π.χ., Schultz &Ikiugu 2006), με 
στόχο την πρόληψη και την 
προαγωγή Ψυχο-Νοητικά ευάλωτων 
πληθυσμών, σε πεδία ή ζητήματα 
που ενώ επαληθευμένα αναδύονται 
στα προφίλ των α-σθενών, ωστόσο  
βρίσκονται συχνά πέραν των ήδη 
διαθέσιμων Θεραπευτικών 
Μεθόδων. Η εμφάνιση της ΦΨ 
παρουσιάζει χρονικές συνάφειες με 
την επιβεβαιωμένη ύπαρξη ζωτικών 
προ(σ;)κλήσεων (Clarkin & Levy, 
2003) στο επίκεντρο της κλινικής 
Ψυχοθεραπευτικής έρευνας, 
καθώς: 
i. από τη μια διακρίνεται ένα 
σημαντικό διάκενο μεταξύ 
ζητημάτων που η Ψυχοθεραπεία 
διαχειρίζεται και εκείνων που δεν 
δύναται τελικά να ανά-κινήσει 
(Lampropoulos, 2011), και, 
ii. από την άλλη, τα τα 
Πρόσωπα υπαγορεύουν όχι 
επεισοδιακή αλλά σφαιρικότερη 
ικανοποίηση των αιτημάτων τους 
(Παλαιολόγου, 2014), στην 
προαγωγή και την πρόληψη της 
ψυχικής υγείας. 

Η προσπάθειά στο Θεοτόκος 
παρουσιάζει ερευνητικά δεδομένα 
αποτελεσματικότητας της 
εφαρμογής αρχών ΦΨ, εντός 
διεργασιών ομάδας, ως καινοτόμου 
μεθόδου: 
• Ελέγχου του συναισθήματος 

• Ελέγχου του συναισθήματος 
θυμού 
• Πρόληψης ψυχικής υγείας 
και προαγωγής της ψυχικής 
ανθεκτικότητας 
• Ενδυνάμωσης του Εαυτού. 

Η σημαντικότητά της ενισχύεται 
από το γεγονός ότι συνιστά μια 
αποτελεσματική και πολλά 
υποσχόμενη θεραπευτική 
μεθοδολογία πρόληψης και 
προαγωγής της ψυχικής υγείας 
πληθυσμών οικείου διαγνωστικού 
ενδιαφέροντος, εμπλουτίζοντας 
γόνιμα των προβληματισμό γύρω 
από την ενδυνάμωση ευάλωτων 
Προσώπων.

Το δείγμα μας (7 άνδρες, 3 
Γυναίκες) ικανοποιούσε κριτήρια 
κατά ICD-10 οριακής νοημοσύνης 
και διαταραχής Προσωπικότητας 
(Personality Diagnostic Question-
naire-4). Οι συμμετέχοντες 
ολοκλήρωσαν την Α’ φάση 
θεραπευτικών παρεμβάσεων (31 
ομαδικές συνεδρίες, σε 
εβδομαδιαία βάση, διάρκειας 80 
λεπτών). Το πρόγραμμα 
παρέμβασης πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με τη συνάδελφο κ. 
Μαρία Παπανικολάου, 
Ψυχοθεραπεύτρια Τέχνης και 
Δράματος. Ο έλεγχος 
αποτελεσματικότητας του πρώτου 
απ’ τους συνολικά δύο κύκλους 
παρεμβάσεων που προβλέπονται 
πραγματοποιήθηκε με μετρήσεις 
πριν την έναρξη και μετά την 
ολοκλήρωση του Α’ κύκλου με 
χορήγηση αυτό-αναφορικών 
κλίμακων: Έκφρασης του θυμού 

(STAXI), Ανθεκτικότητας CD-RISC 
και Αλεξιθυμίας (TAS-20).
 
Οι μετρήσεις έδωσαν σημαντικά 
ευρήματα και στις τρεις κλίμακες 
που χρησιμοποιήθηκαν. 
Συγκεκριμένα εμφανίζεται 
σημαντική μείωση στην έκφραση 
Θυμού, αύξηση των επίπεδων της 
ψυχικής Ανθεκτικότητας και πτώση 
των εκδηλώσεων Αλεξιθυμίας. Η 
μέθοδος φαίνεται να λειτουργεί 
θεραπευτικά έναντι της 
συναισθηματικής (αν)ισορροπίας, 
αλλά και προληπτικά ως προς την 
πρόληψη των υποτροπών στις 
διαταραχές του συναισθήματος, 
προάγοντας την ψυχική 
ανθεκτικότητα σε πρόσωπα διπλής 
διάγνωσης. Παρά τον μικρό αριθμό 
δείγματος, τα ευρήματα μπορούν 
να εμπλουτίσουν γόνιμα τον 
διεπιστημονικό διάλογο σχετικά με 
την ενδυνάμωση Ψυχο-Νοητικά 
ευάλωτων πληθυσμών και την 
πρόληψη ψυχικής υγείας. 
Διαρθρώνονται, αίσιες προοπτικές 
για κλινικούς αναπροσανατολισμούς 
των Ψυχοθεραπευτικών 
εφαρμογών, για την επιθυμητή 
προαγωγή από το επαχθές της 
Ψυχο-Νοητικής ένδειας προς το 
επαρκές και ανεπαχθές της 
πρόληψης και της ψυχικής 
ευρωστίας.
  Τα χρησιμοποιούμενα ψυχομετρικά εργαλεία ελέγχου PDQ-4, 
STAXI, TAS και CD-RISC, έχουν σταθμιστεί σε ελληνικό 
πληθυσμό και έχουν σημειώσει πολύ ικανούς δείκτες 
αξιοπιστίας και εγκυρότητας.

Δρ. Μάνος Κουγιουμζόγλου 
Κλινικός Ψυχολόγος 

Προϊστάμενος τμ. Ειδικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης Ενηλίκων

Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», Αθήνα
Email: emmanouel85@hotmail.com

Προσκεκλημένη 
Συμμετοχή

10
Προ(σ;)κλήσεις πρόληψης και προαγωγής Ψυχικής Υγείας και 
Ανθεκτικότητας σε ενήλικες με Ίχνη Διαταραχών Προσωπικότητας 
και Οριακή Νοημοσύνη ή Ήπια Νοητική Υστέρηση: Πρόγραμμα 
ομαδικής Κλινικής Παρέμβασης στον έλεγχο του συναισθήματος 
Θυμού μέσω Φιλοσοφικής Ψυχοθεραπείας.
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Περισσότερες Πληροφορίες
www.localize-it.eu.

11

Γιατί τοπικά;
Ο οδηγός του λεωφορείου που θα πει την πρωινή καλημέρα. 
Η εκπαιδευτικός που θα συμμετάσχει στην κουβέντα της παρέας το διάλειμμα. 
Η διευθύντρια που θα εξηγήσει τους λόγους της τιμωρίας. 
Η υποδοχή στον χώρο δραστηριοτήτων του δήμου το απόγευμα. 
Το σχόλιο του κηδεμόνα το βράδυ στο σπίτι.
Αυτά και άλλα πολλά είναι που επηρεάζουν την καθημερινότητα του κάθε νέου. Μεγαλώνοντας, πιθανόν το 
σχολείο να αντικατασταθεί από τον χώρο εργασίας, ο δάσκαλος από τον εργοδότη, ο κηδεμόνας από τους 
συντρόφους.
Στη βάση αυτών, η δράση των τοπικών αρχών ως πλατφόρμες πρόληψης που βρίσκονται κοντά στους πολίτες, 
φαίνεται να έχει υποσχόμενα αποτελέσματα.

Γιατί αλκοόλ;
Η έντονη περιστασιακή κατανάλωση αλκοόλ συνοδεύεται από πολλά ρίσκα και φαίνεται να έχει πολλαπλές 
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες στα άτομα συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
ακαδημαϊκής επίδοσης, βία, τραυματισμούς, αυτοκινητιστικά ατυχήματα, επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά, 
εξάρτηση και άλλα.
Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αυτούς τους κινδύνους ενώ φαίνεται ότι περισσότερο από 20% 
των νέων 15 ως 19 ετών στην Ευρώπη περιστασιακά καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

Το Localize it!
Το πρόγραμμα «Localize It!» στοχεύει στην ενδυνάμωση των Δήμων μέσα από την ανάπτυξη μιας τοπικής 
συντονισμένης στρατηγικής με μακροπρόθεσμο ορίζοντα για μείωση των κινδύνων της έντονης περιστασιακής 
κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους και άλλους νέους.
Το πρόγραμμα συντονίζει 22 Δήμους σε 11 χώρες και θα προσαρμόσει στις ανάγκες τους δράσεις πρόληψης που 
θα θεωρηθούν κατάλληλες για την περιοχή.
Σε αυτή τη φάση του προγράμματος, γίνεται ανάλυση καλών πρακτικών και της βιβλιογραφίας για σχετικά 
προγράμματα πρόληψης. Η ανάλυση θα οδηγήσει στη δημοσίευση ενός οδηγού δράσεων που θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει η κάθε κοινότητα στην Ευρώπη ώστε να προσεγγίσει τα θέματα που καλύπτονται.
Παράλληλα, διεξάγονται Αξιολογήσεις Αναγκών για την κάθε περιοχή που συμμετέχει. Ανάλογα με τις 
προτεραιότητες τους, οι Δήμοι θα δημιουργήσουν μια ομάδα η οποία εφαρμόσει δημιουργικά δράσεις μέσα από 
τον Οδηγό που ετοιμαστεί.
Αυτή η διαδικασία αναμένουμε ότι θα βοηθήσει τους δήμους να προσεγγίσουν στοχευμένα τα θέματα 
υπερκατανάλωσης αλκοόλ στη περιοχή τους. Επιπρόσθετα, η διαδικασία θα μελετηθεί ερευνητικά ώστε να 
εμπλουτιστεί η γνώση γύρω από τις εφαρμογές προγραμμάτων πρόληψης στις τοπικές κοινότητες.
Στην Κύπρο, το πρόγραμμα εφαρμόζεται υπό από την εποπτεία του ΚΕΝΘΕΑ στους Δήμους Αγλαντζιάς και 
Παραλιμνίου.

Αλκοόλ και νέοι: Δράσεις πρόληψης στην τοπική κοινότητα 

Δημήτρης Παρπέρης 
Λειτουργού Πρόληψης – ΚΕΝΘΕΑ

Μέλος Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου
dimitris@parperis.eu

Quote: Το πρόγραμμα “Localize it!” αποτελεί μια προσπάθεια στήριξης των 
κοινοτήτων ώστε να μπορούν, με τεκμηριωμένους τρόπους και καλές πρακτικές, 
μετά από προσαρμογή στις τοπικές ανάγκες, να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
των μελών τους.
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Εδώ και δεκαετίες έχει διαπιστωθεί 
ότι το μακροχρόνιο στρες βλάπτει 
την υγεία. Σήμερα γνωρίζουμε  ότι 
το στρες αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα κινδύνου για 
καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ νέα 
ευρήματα εισηγούνται ότι μπορεί να 
παίξει ρόλο και στην πρόκληση 
καρκίνων. Αν και η μελέτη του 
φαινομένου αυτού είναι ακόμη σε 
αρχικά στάδια, αξιόπιστες έρευνες 
έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα 
ότι οι έντονες στρεσογόνες 
καταστάσεις, συνδέονται με την 
εμφάνιση καρκίνου. Φράσεις όπως 
«το άγχος μου έβγαλε τον 
καρκίνο», ή «με έφαγε η 
στενοχώρια», ακούγονται συχνά 
στα ιατρεία των Ογκολόγων. Είναι 
όμως αλήθεια ότι το άγχος ή τα 
δυσάρεστα γεγονότα της ζωής 
συμβάλουν στην πρόκληση 
καρκίνου; Και αν ναι, με ποιους 
μηχανισμούς το άγχος, 
ενδεχομένως, προκαλεί ή προάγει 
την καρκινογένεση; 

Αρχικά, ο υποθάλαμος είναι το 
τμήμα που ανιχνεύει βιοχημικές 
μεταβολές. Αν κάποιες ουσίες 
αυξηθούν ή μειωθούν, ο 
υποθάλαμος ειδοποιεί τον κύριο 
ορμονικό αδένα, την υπόφυση να 
απελευθερώσει κορτιζόλη. Όταν η 
κορτιζόλη διατηρείται στα 
επιθυμητά επίπεδα, τότε λειτουργεί 
ως αντιφλεγμονώδες και προωθεί 
την υγεία.  Ποια είναι όμως η κύρια 
αιτία που κάνει την κορτιζόλη να 
βγαίνει εκτός ελέγχου; Το 
ψυχολογικό στρες.

Όταν η κορτιζόλη αυξάνεται πάρα 
πολύ λόγω έντονου στρές ή 
μειώνεται λόγω χρόνιου στρες, μια 

σειρά από αλλοιώσεις στον 
οργανισμό ακολουθούν: 
αλλοιώνεται η σωστή λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος, 
αυξάνεται το σάκχαρο στο αίμα,  
αποδιοργανώνονται οι ορμόνες και 
προκαλούνται ακόμη μεταλλάξεις 
στο DNΑ.

Πιο συγκεκριμένα, ο καρκίνος 
ευνοείται όταν η κορτιζόλη είναι 
χρονίως αυξημένη ή μειωμένη αφού 
το ανοσοποιητικό σύστημα 
καταστέλεται. Αυτό σημαίνει ότι 
αδυνατεί να προλάβει  τα καρκινικά 
κύτταρα από το να σχηματίσουν 
όγκους. Παράλληλα, όταν 
βρισκόμαστε σε κατάσταση στρες, 
εκρίνεται και η ορμόνη επινεφρίνη η 
οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στη 
βιωσιμότητα των καρκινικών 
κυττάρων, ενισχύοντας την 
ανθεκτικότητά τους απέναντι στους 
εξασθενημένους πλέον αμυντικούς 
μηχανισμούς του οργανισμού.

Συμπερασματικά
Οι έρευνες επισημαίνουν  ότι 
πράγματι το στρες μπορεί να 
πυροδοτεί βιολογικούς 
μηχανισμούς, που εξασθενούν το 
ανοσοποιητικό μας σύστημα, με 
τελικό αποτέλεσμα την 
καρκινογένεση. Είναι σημαντικό 
όμως να μην αγνούμε ότι ο 
καρκίνος είναι μια ασθένεια 
πολυπαραγοντικής φύσης. Αυτό 
σημαίνει ότι η εμφάνιση του απαιτεί 
την ύπαρξη πολλών παραγόντων, 
και πολύ πιθανό την ύπαρξη 
κληρονομικού υποβάθρου.
Επιπλέον, είναι πιθανόν  το στρες 
να οδηγεί σε φτωχές επιλογές 
τρόπου ζωής που εχουν αποδειχθεί 
ότι αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου, 

όπως για παράδειγμα το κάπνισμα ή 
η κατανάλωση αλκοόλ. 

Αναμφίσβητα, η πρόληψη είναι η 
καλύτερη θεραπεία, γι’αυτό:

Η διαχείριση  του στρες ξεκινάει με 
τον κατάλληλο ύπνο, τόσο σε χρόνο 
όσο και σε ποσότητα, την καλή 
διατροφή και την άσκηση. 
Παράλληλα, η θετική στάση ζωής 
έχει σαφή βιοχημική βάση, αφού τα 
θετικά μηνύματα από τον 
εγκέφαλο,  μπορούν να ενισχύσουν 
τη δυνατότητα του ανοσοποιητικού 
συστήματος να αντιταχθεί στην 
ασθένεια. 

Κωνσταντίνα Νικολάου
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Κλινικής 

Ψυχολογίας
Μέλος Επιτροπής Φοιτητών

Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου
nikolaou.konstantina@ucy.ac.cy

Στρες και καρκίνος: 
Δεν είναι πια φήμη, η πρόληψη είναι απαραίτητη



18 Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου   Τεύχος 03 Δεκέμβριος 2017

Ενσυναίσθηση
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, 10 Οκτωβρίου 

13

Ενσυναίσθηση, Η ικανότητα [που 
σύμφωνα με τη σύγχρονη 
βιβλιογραφία αναπτύσσεται, άρα για 
αρκετούς θεωρείται και δεξιότητα 
(Δαλακούρα, 2011, Dewar, 2009)] 
να κατανοείς τη συναισθηματική 
κατάσταση του άλλου χωρίς όμως 
να αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση τη δεδομένη στιγμή να 
βιώνεις και εσύ το ίδιο γεγονός 
(Βγενοπούλου, Πρεζεράκος & 
Τζαβέλλα, 2017). Μια έννοια που 
κέρδισε το ενδιαφέρον πολλών 
ερευνητών και ψυχολόγων οι οποίοι 
επιχειρούν να την εντάξουν σε 
διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια και 
να την αναπτύξουν. Βασικά 
συστατικά της ενσυναίσθησης 
αποτελούν: η καλή ακρόαση, η 
δεκτικότητα, η συναισθηματική 
διαθεσιμότητα και η αποδοχή του 
ατόμου που έχουμε απέναντί μας. 
Όποιο ρόλο και να έχουμε τη 
δεδομένη στιγμή, λειτουργούμε ως 
ακροατές και εμπλεκόμαστε σε μια 
διαδικασία όπου προσπαθούμε να 
μετατρέψουμε τα συναισθήματα 
του άλλου σε λόγια, να βάλουμε 
σειρά στις σκέψεις του, να 
συμβουλεύσουμε, να 
παρηγορήσουμε. 
Η ενσυναίσθηση, αποτελεί εργαλείο 
τόσο για τους ψυχολόγους αλλά και 
για οποιοδήποτε άλλο άτομο έχει το 
ρόλο του ακροατή. Αποτελεί 
σύμμαχο στην κάθε περίπτωση που 
καλούμαστε να ακούσουμε και να 
συνυπάρξουμε συναισθηματικά με 
ένα άλλο άτομο, έστω και αν τη 
δεδομένη στιγμή δεν βιώνουμε την 
ίδια εμπειρία μαζί του. Η 
ενεργοποίησή της, λειτουργεί ως 
παράγοντας σημαντικός για την 
κατανόηση του άλλου, αλλά και ως 
μια μέθοδος που βοηθά στην 

επίτευξη της συναισθηματικής 
ισορροπίας και ψυχικής υγείας του 
(Raw, 2017).
Ένα άτομο, για να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες του άλλου ατόμου με 
ενσυναίσθηση, χρειάζεται να 
τηρήσει συμπεριφορές καλής 
ακρόασης, όπως: να διατηρεί όλη 
του την προσοχή σε αυτά που 
ακούει, να προσπαθεί να 
κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο 
σκέφτεται το άλλο άτομο και να 
μην βιαστεί να καταλήξει σε 
συμπεράσματα προτού αποκτήσει 
μια ολοκληρωμένη εικόνα για το 
γεγονός που συμβαίνει, τις σκέψεις, 
όπως και τα συναισθήματα που 
προκαλεί στο άτομο που έχει 
απέναντί του. Ωστόσο, χρειάζεται 
αποδοχή των συναισθημάτων και 
των σκέψεων του άλλου, ενώ η 
επικριτική στάση θεωρείται ως 
εχθρός της διαδικασίας αυτής. Η 
συναισθηματική διαθεσιμότητα, η 
ετοιμότητά μας δηλαδή για να 
αποδεχτούμε, να κατανοήσουμε και 
να νιώσουμε και οι ίδιοι τα 
συναισθήματα του άλλου ατόμου, 
αποτελούν επίσης απαραίτητα 
στοιχεία της ενσυναίσθησης. 
αποδοχής μας, είναι πιο πιθανόν να 
βοηθήσουμε τον συνομιλητή μας 
ώστε να εκφράσει τη δυσκολία του, 
να βρει ανταπόκριση από εμάς, να 
μοιραστεί μαζί μας τους 
προβληματισμούς του και μέσα από 
ένα κοινό χειρισμό να φτάσει πιο 
κοντά στη ψυχική γαλήνη.   

Ως ψυχολόγοι, γονείς, φίλοι, 
συνεργάτες, πολλές φορές 
καλούμαστε να ακούσουμε ένα 
άλλο άτομο. Είναι όμως αρκετό 
αυτό για να τον βοηθήσουμε ώστε 
να αντιμετωπίσει την εσωτερική 
ένταση και να επιτευχθεί η ψυχική 
του ισορροπία και υγεία; Ίσως 
κάποιες φορές να είναι όντως 
αρκετό. Στις περιπτώσεις όμως που 
κατά την επικοινωνία μας 
χρησιμοποιούμε αυτή τη δεξιότητα 
και δρούμε με ενσυναίσθηση 
ενεργοποιώντας τα «κουμπιά» 
συναισθήματος, κατανόησης και 
αποδοχής μας, είναι πιο πιθανόν να 
βοηθήσουμε τον συνομιλητή μας 
ώστε να εκφράσει τη δυσκολία του, 
να βρει ανταπόκριση από εμάς, να 
μοιραστεί μαζί μας τους 
προβληματισμούς του και μέσα από 
ένα κοινό χειρισμό να φτάσει πιο 
κοντά στη ψυχική γαλήνη.   

Στυλιανού Ιφιγένεια, 
Εγγεγραμμένη Εκπαιδευτική/Σχολική 

Ψυχολόγος
Φοιτήτρια Διδακτορικού Προγράμματος 

Κλινικής Ψυχολογίας
Μέλος Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

Email: stylianou.ifigenia@ucy.ac.cy
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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας οι ψυχολογικές 
πρώτες βοήθειες είναι απαραίτητες 
για μια ολοκληρωμένη ανταπόκριση 
σε κρίσιμα συμβάντα ή φυσικές 
καταστροφές και πρέπει να είναι 
διαθέσιμες σε όλους τους 
επηρεαζόμενους ανά πάσα στιγμή. 
Ψυχολογικές πρώτες βοήθειες οι 
οποίες παρέχονται στοχοποιημένα 
σε ομάδες υψηλού ρίσκου και 
σύμφωνα με βέλτιστες πρακτικές, 
προάγουν την ανθεκτικότητα μετά 
το κρίσιμο συμβάν και μειώνουν τον 
κίνδυνο για εμφάνιση 
μακροπρόσθεσμων και πιο 
σοβαρών ψυχολογικών δυσκολιών.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Ψυχικής Υγείας που γιορτάζεται 
κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
αφιέρωσε την μέρα το 2016 στην 
«Παροχή Ψυχολογικών Πρώτων 
Βοηθειών» και προκήρυξε σχετική 
εκστρατεία θέλοντας να αναδείξει 
τη σημασία της ψυχολογικής 
παρέμβασης σε περιόδους κρίσης. 
Στα πλαίσια αυτής της παγκόσμιας 
εκστρατείας, ο ΣΨΚ ανέλαβε πριν 
ένα χρόνο την κοινωνική 
πρωτοβουλία να ανταποκριθεί στο 
κενό οργανωμένης ψυχολογικής 
ανταπόκρισης στην κρίση που 
διαπιστώνεται στην Κύπρο. Με 
αυτήν την πρωτοβουλία ο 
Σύνδεσμος επιθυμεί να αναδείξει τη 
σοβαρότητα του θέματος και να το 
προβάλει ως σημαντικό θέμα 
δημόσιας υγείας, να συμβάλει στην 
ενδυνάμωση της ψυχικής 
ανθεκτικότητας μετά την κρίση σε 
επίπεδο ατόμων και κοινοτήτων, και 
να στηρίξει το έργο των ομάδων 
πρώτης παρέμβασης και άλλων 
κοινωνικών υπηρεσιών στην Κύπρο.

Για αυτό το σκοπό, ο ΣΨΚ έχει 
προχωρήσει στη σύσταση 
τετραμελούς Επιτροπής με σκοπό 
τη διαμόρφωση στρατηγικού 
σχεδίου δράσης για ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη μετά από κρίση στην 
κοινότητα. Το συντονισμό της 
Επιτροπής έχει η Δρ. Ανθή 
Λούτσιου, Εγγεγραμμένη Κλινική 
Ψυχολόγο και μέλος του ΣΨΚ. 
Μέλη της επιτροπής είναι οι  Άντρη 
Αγαθοκλέους, Βαλεντίνα Ιεροθέου, 
και Ιωάννα Περικλέους, 
εγγεγραμμένοι Σχολικοί Ψυχολόγοι. 
Με πρωτοβουλία της Επιτροπής 
έγινε συνάντηση με τον Διευθυντή 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Κύπρου Μάρκο Τράγκολα και τον 
Καθ. Γιώργο Μπούστρα, Διευθυντή 
Εργαστηρίου Center for Risk and 
Decision Science, του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου και 
διαφάνηκε ότι υπάρχει κοινή 
ανησυχία για κενό υπηρεσιών σε 
επίπεδο ψυχολογικών πρώτων 
βοηθειών μετά από κρίσιμα 
συμβάντα και φυσικές 
καταστροφές ενώ τέθηκαν 
συγκεκριμένοι στόχοι για την 
αντιμετώπιση των ελλείψεων αυτών.
Τόσο η συντονίστρια της επιτροπής 
αυτής Δρ. Ανθή Λούτσιου (alout-
siou@ucy.ac.cy), όσο και τα μέλη 
καλούν ενδιαφερόμενα άτομα, 
κοινωνικούς εταίρους, ή 
οργανωμένα σύνολα εθελοντών 
που επιθυμούν να συμπράξουν στη 
διαμόρφωση δικτύου συνεργασίας 
και σε μια από κοινού προσπάθεια 
για υλοποίηση του στρατηγικού 
σχεδίου να δηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους επικοινωνώντας 
με ίδια.

14
Παροχή Ψυχολογικών Πρώτων Βοηθειών μετά από κρίσιμα 
συμβάντα: Η πρωτοβουλία του ΣΨΚ
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Συνάντηση Κλάδου Κλινικής 
Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας

Πεζοπορία Συνδέσμου Ψυχολόγων 
Κύπρου - Ψυχική ευεξία
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Με θετική ανταπόκριση από 
συναδέλφους Σχολικούς/
Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους 
πραγματοποιήθηκε η συνάντηση 
του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας 
στις 9 Σεπτεμβρίου. Σκοπός της 
συνάντησης ήταν η ενημέρωση των 
μελών του Κλάδου για τις δράσεις 
που έχουν γίνει με στόχο την 
προώθηση του επαγγέλματος και 
την επιμόρφωση, ο  συντονισμός 
για τις μελλοντικές δράσεις του 
Κλάδου και η ενίσχυση της 
Συντονιστικής επιτροπής με 
καινούρια μέλη. Επιπρόσθετα, από 
τις συζητήσεις προέκυψε η ανάγκη 
για επιμόρφωση των συναδέλφων 
σε σύγχρονα ψυχομετρικά 
εργαλεία, τα οποία ανέλαβε να 
διερευνήσει η Συντονιστική 
Επιτροπή και η ετοιμασία ενός 
πακέτου αξιολόγησης για 
μαθησιακό έλεγχο (curricu-
lum-based assessment) από την 
Προδημοτική μέχρι την Στ΄ 
Δημοτικού. Για το σκοπό αυτό τα 
μέλη οργανώθηκαν σε ομάδες 
εργασίας, όπου θα προετοιμάσουν 
προσχέδια της μαθησιακής 
αξιολόγησης, με κοινή δομή, βάσει 
των Αναλυτικών προγραμμάτων και 
των Δεικτών επιτυχίας του 
Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού.

Ευχαριστούμε όσους 
παρευρέθηκαν!

Συντονιστική Επιτροπή Κλάδου Σχολικής 
Ψυχολογίας

«Μια πολύ δυναμική αρχή έκανε ο 
νεοσύσταστατος Κλάδος Κλινικής 
Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας 
του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου 
με τη διοργάνωση της συνάντησης 
των εν δυνάμει Ψυχολόγων και 
επαγγελματιών του Κλάδου! Ως 
μελλοντική επαγγελματίας Κλινική 
Ψυχολόγος, άδραξα την ευκαιρία 
που μου δόθηκε να γνωρίσω 
άλλους μελλοντικούς μου 
συναδέλφους από όλα τα μέρη της 
Κύπρου. Αφήνοντας πίσω την 
κλεισούρα του γραφείου, και κάτω 
από το φως στων αστεριών, σε ένα 
όμορφο και χαλαρό περιβάλλον, 
είχαμε την ευκαιρία να 
ανταλλάξουμε απόψεις, να 
διερευνούμε τις γνώσεις μας, αλλά 
και να επεκτείνουμε τον 
επαγγελματικό και προσωπικό μας 
κύκλο! Τέτοιου είδους συναντήσεις 
θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικές 
για την προσωπική και 
επαγγελματική μας ανάπτυξη ως 
επαγγελματίες ψυχολόγοι, αφού όχι 
μόνο συμβάλλουν σημαντικά στην 
ψυχική μας ευημερία, αλλά 
ενισχύουν την ομαδικότητα και τη 
δημιουργικότητα μας, παρέχοντας 
έτσι τις βέλτιστες υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας στην κοινότητα. 
Εύχομαι καλή αρχή στον κλάδο, με 
καθιέρωση της δράσης αυτής!» 

Μαρία Πετρίδου
Διδακτορική Φοιτήτρια Κλινικής 

Ψυχολογίας
Μέλος Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

petridou.maria@ucy.ac.cy

Ας είμαστε ρεαλιστές. Η επιστροφή 
στη φύση δεν είναι εύκολη 
υπόθεση. Από τη στιγμή ιδιαίτερα 
που η ζωή μας είναι συνδεδεμένη 
με τη ζωή της πόλης. Το ίδιο 
ρεαλιστές όμως χρειάζεται να 
είμαστε και για το καλό που μας 
κάνει μια βόλτα στο βουνό. 
Ιδιαίτερα όταν αυτή αφορά 
πεζοπορία με πολλούς και καλούς 
φίλους, και διοργανώνεται σε 
συνεργασία με τον Ελληνικό 
Ορειβατικό Σύλλογο Λευκωσίας και 
τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου, 
όπως η πρόσφατη εξόρμηση στο 
Λιβάδι του Πασιά στο Τρόοδος, στις 
24 Σεπτεμβρίου 2017. Τότε η 
επιστροφή στη φύση είναι μια 
υπόθεση ψυχικής ευεξίας. Μια 
έννοια που είναι πιο σύνθετη από 
την ευτυχία και περιλαμβάνει τον 
νου και το σώμα και έχει 
πολλαπλασιαστικά οφέλη για το ίδιο 
το άτομο και τον κοινωνικό του 
περίγυρο. Άρα, όταν προκύψει η 
επόμενη αντίστοιχη ευκαιρία, 
δράξτε την και θα βγείτε 
κερδισμένοι. Άλλωστε, το πρώτο 
πράγμα που θα σας πει ένας καλός 
ψυχολόγος για τη δική σας ψυχική 
(και σωματική) ευεξία είναι να 
αποκτήσετε περιέργεια γι’ αυτήν και 
να αναλάβετε δράση.
 

Δρ Τιμόθεος Παπαδόπουλος 
Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συνάντηση Κλάδου 
Σχολικής Ψυχολογίας 

Συνάντηση Κλάδου Κλινικής 
Ψυχολογίας και Ψυχολογίας 
Υγείας

Πεζοπορία Συνδέσμου 
Ψυχολόγων Κύπρου - Ψυχική 
ευεξία

Προσκεκλημένη 
Συμμετοχή
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Ενημερωτική Διάλεξη
Η επιτροπή φοιτητών, σε 
συνεργασία με το ΔΣ του ΣΨΚ, 
διοργάνωσε στις 19 Οκτωβρίου στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου μια 
ενημερωτική διάλεξη. Κατά την 
διάρκεια της διάλεξης οι φοιτητές 
ενημερώθηκαν για το έργο της 
επιτροπής μας και για τις 
νομοθεσίες περί κατάρτισης του 
επαγγέλματος της ψυχολογίας. 
Έχουμε παρατηρήσει πως υπάρχει 
η ανάγκη από τους φοιτητές στην 
Κύπρο να εμπλακούν περισσότερο 
σε δράσεις οι οποίες μπορούν να 
τους βοηθήσουν να φτάσουν πιο 
ψηλά. Ακόμη έχουμε αντιληφθεί 
πως οι φοιτητές δεν γνωρίζουν 
συγκεκριμένα τι αναγνωρίζεται στην 
Κύπρο έτσι ώστε να μπορούν να 
ασκήσουν το επάγγελμα που έχουν 
επιλέξει στην χώρα τους. Γι’ αυτό 
τον σκοπό έχουμε στόχο να 
επισκεφτούμε όλα τα Πανεπιστήμια 
της χώρας μας για ενημέρωση 
σχετικά με τα πιο πάνω. 

Σεμινάριο “Human Sexuality”
Στις 25 Οκτωβρίου 
πραγματοποιήθηκε στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το πρώτο 
μας σεμινάριο για την σχολική 
χρονιά 2017-2018, με θέμα “Hu-
man Sexuality”. Ομιλητής του 
σεμιναρίου ήταν ο Δρ. Μάριος 
Άδωνη, PhD, Κλινικός Ψυχολόγος. 
Τα κύρια θέματα του Σεμιναρίου 
ήταν το σέξ και ο ορισμός του, η 
αγάπη, τί είναι και γιατί είναι τόσο 
σημαντική στη ζωή μας, αλλά και η 
επικοινωνία στις σχέσεις και η 
σημαντικότητά της. Ήταν μεγάλη 
μας χαρά που είδαμε τόσο μεγάλη 
ανταπόκριση από τους φοιτητές και 

από τους καθηγητές. Μετά την 
ολοκλήρωση του σεμιναρίου 
αποδείχτηκε πως δεν ήταν απλά 
χρήσιμο, αλλά και καθοδηγητικό για 
τον καθένα από εμάς.

European Federation of Psychol-
ogy Students Associations
Το τελευταίο διάστημα στο κόσμο 
της EFPSA συνέβησαν και 
συμβαίνουν πολλά, αλλαγές, 
εκδηλώσεις, καμπάνιες και άλλα 
πολλά όχι μόνο στη χώρα μας αλλά 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τον 
Οκτώβριο που μόλις μας πέρασε 
έλαβε χώρα στο Βέλγιο το EBMR 
επίσης στη Κύπρο, αλλά και σε όλη 
την Ευρώπη, άρχισε να 
μορφοποιείτε το δεύτερο μέρος 
του πρώτου κύκλου της καμπάνιας 
Better Together και ταυτόχρονα 
επιλέχθηκαν τα άτομα, τοπικοί 
οργανωτές, για άλλη μια καμπάνια 
του Social Impact Initiative της 
EFPSA, Mind the Mind που τώρα 
αρχίζει ο τέταρτος του κύκλος. 
Φτάνοντας στον Νοέμβριο αρχίζει 
να τελειοποιείτε το Better Together 
με τα εργαστήρια να λαμβάνουν  
χώρα στο σύντομο μέλλον, 
ταυτόχρονα αρχίζει να παίρνει 
μορφή και η καμπάνια Mind the 
Mind στην Ευρώπη και στην Κύπρο 
αντίστοιχα. Επίσης η EFPSA για τη 
μελλοντική της εκδήλωση,Train 
Advanced Trainers, που θα λάβει 
χώρα στη Κύπρο τον Μάρτιο του 
2018 ανακοίνωσε το Νοέμβριο ότι 
ζητάει συντονιστή των εκπαιδευτών 
που θα παραβρεθούν στη Κύπρο 
για την εκδήλωση. Ο Νοέμβριος 
ήταν ένας μήνας γεμάτος 
εκδηλώσεις και ανακοινώσεις αλλά 
και προετοιμασίας για την μέρα της 
EFPSA. Πέραν από αυτά στις 16-19 

θα λάβει χώρα στη Βοσνία 
Σαράγιεβο και Ερζεγοβίνη η 
διάσκεψη της EFPSA. Ο μήνας 
Δεκέμβριος είναι σημαντικός καθώς 
στις 6 Δεκεμβρίου θα λάβει χώρα 
ανά την Ευρώπη η μέρα της EFP-
SA. Κατά τη διάρκεια του EBMR 
τον Οκτώβριο η EFPSA καλωσόρισε 
ένα νέο μέλος στην ομάδα του 
Διοικητικού Συμβουλίου, την Tea 
Jearmanis που εκλέχθηκε στη θέση 
του υπεύθυνου του τμήματος 
προώθησης εκδηλώσεων. 
Συμπληρώνοντας πέραν από τις 
εκδηλώσεις σκοπός της EFPSA 
είναι να κρατάει ενήμερο τον κόσμο 
της Ψυχολογίας για σημαντικά 
γεγονότα, παραδείγματος χάρη 
όπως την ανάρτηση ενός βίντεο 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  τη 
μέρα πρόληψης κατά των 
αυτοκτονιών με σχετικό 
περιεχόμενο.

 

Επιτροπή φοιτητών Συνδέσμου 
Ψυχολόγων Κύπρου
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«Αν και η αγάπη είναι μια πανίσχυρη 
δύναμη που βοηθά τους συζύγους 
να αλληλοϋποστηρίζονται, να κάνει 
ο ένας τον άλλο χαρούμενο και να 
δημιουργούν οικογένεια, δεν 
συνιστά από μόνη της την ουσία της 
σχέσης...»

Τα προβλήματα στις συντροφικές 
σχέσεις και η μετατροπή των 
διαζυγίων και προβληματικών 
γάμων σε νόρμα, αποτελεί την 
«μάστιγα» του σύγχρονου 
ανθρώπου. Ως εκ τούτου η 
αναγκαιότητα προβληματισμού, 
συζήτησης και προσπάθεια 
βελτίωσης των συντροφικών και 
συζυγικών σχέσεων είναι 
περισσότερο από αναγκαία. Ο Άρον 
Τ. Μπεκ - ο πατέρας της γνωστικής 
θεραπείας – στο βιβλίο του «Δεν 
αρκεί μόνο η αγάπη» παρουσιάζει 
με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τα 
βασικά προβλήματα μιας 
συντροφικής σχέσης. Προβλήματα 
που συνδέονται με τον 
διαστρεβλωτικό/αρνητικό τρόπο 
σκέψης, την σύγκρουση 
αντιλήψεων, την έλλειψη 
αμεσότητας και ασάφειας αλλά και 
την έμφυτη τάση του ανθρώπου να 
υιοθετεί τις προσωπικές του 
ερμηνείες ως την απόλυτη, 
αδιαμφισβήτητη αλήθεια. Όπως 
προστάζει όμως και η πορεία ενός 
από τους πλέον καταξιωμένους 
ψυχιάτρους και ειδικούς ψυχικής 
υγείας, ο Μπεκ δεν μένει απλά στην 
επεξήγηση των προβληματικών 
καταστάσεων, αφήνοντας τον 
αναγνώστη να επεξεργαστεί τις 
πληροφορίες, αλλά προχωρά και 
ένα βήμα παραπέρα.
Μέσα από την πλούσια του κλινική 
εμπειρία, παραθέτει προτάσεις 

– λύσεις, οι οποίες εδράζονται στην 
βασική αρχή της γνωστικής 
θεραπείας, που πρώτη ειπώθηκε 
από τον Επίκτητο και του στωικούς 
φιλόσοφους «Ταράττει τους 
ανθρώπους ου τα πράγματα, αλλά 
τα περί των πραγμάτων δόγματα» 
δηλαδή «οι άνθρωποι ταράζονται 
όχι από αυτά που συμβαίνουν αλλά 
από την άποψή τους για αυτά που 
συμβαίνουν». Με ένα αρκετά 
απλοϊκό αλλά συνάμα τεχνικό 
τρόπο, αφιερώνει τα 9 πρώτα 
κεφάλαια στην συζήτηση των πιο 
συνηθισμένων προβλημάτων μιας 
σχέσης, ενώ στα κεφάλαια 10 μέχρι 
18 παρουσιάζει διάφορες μεθόδους 
γνωστικής προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω 
προβλημάτων. Αν και το βιβλίο έχει 
γραφτεί υπό την μορφή 
αυτοβοήθειας, εντούτοις παρέχει 
αρκετές πληροφορίες, επεξηγήσεις 
και υλικό χρήσιμο για κάθε 
επαγγελματία.

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου 
γίνεται ξεκάθαρο πως σαν 
άνθρωποι έχουμε επιλογές – δεν 
είμαστε απλά θύματα μιας κακής 
σχέσης – και μπορούμε να 
αναλάβουμε την ευθύνη που μας 
αναλογεί για την βελτίωση της. Πως 
η αγάπη δεν μπορεί να είναι η 
αποκλειστική δικαιολογία, αιτία και 
αφορμή για μια σχέση, αλλά οφείλει 
να πλαισιώνεται από μια συνεχή 
προσπάθεια για κατανόηση, 
εντοπισμό όλων αυτό που 
δυσχεραίνουν την σχέση και 
αντιμετώπιση τους.  

Η στήλη έχει σαν χορηγό τα 
βιβλιοπωλεία Πάργα.

Γιώργος Γεωργίου
Διδακτορικός Φοιτητής Κλινικής 

Ψυχολογίας
Μέλος Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου
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