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Χαιρετισμός εκ μέρους της Συντακτικής Ομάδας

Συμβούλιο Σύνδεσµου

Συντακτική Ομάδα

ΣΥΝΔΕΣΟΥ λοιπόν με όλα όσα γίνονται στο χώρο της
Ψυχολογίας στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Πρόεδρος
Ελένη Καραγιάννη

Χαρά Α. Δημητρίου

Είναι με μεγάλη μας χαρά που σε αυτή την έκδοση επιλέγουμε
να συστήσουμε τη νέα συντακτική ομάδα του Περιοδικού
ΣΥΝΔΕΣΟΥ. Στόχος της ομάδας αυτής, δεν θα είναι απλά
να αρθρογραφεί, αλλά να συντονίζει την τόσο σημαντική
προσπάθεια που άρχισε από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, για συνεπή έκδοση του
εντύπου αυτού. Αυτό δεν μπορεί να εμποδίσει κανέναν από τους
αναγνώστες του Περιοδικού, να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του ή
και να στείλει κάποιο δικό του άρθρο προς δημοσίευση.

Αντιπρόεδρος
Εβίτα Κατσιμίχα

Μαρία Πετρίδου

Γραμματέας
Μαρίζα Χατζηχαραλάμπους

Χριστιάνα Θεοδώρου

Ταμίας
Παναγιώτα Ανδρέου

Γεώργιος Γεωργίου

Μέλος
Ανθούλλα Παπαγεωργίου

Άρτεμις Στεφανή

Μέλος
Στέλλα Κατσαρή

Κωνσταντίνος Χατζηχριστοφή

Βρείτε λοιπόν σε αυτό το τεύχος, κάποιες από τις δικές μας
ανησυχίες και τα δικά μας ενδιαφέροντα, και προβληματιστείτε
μαζί μας για θέματα που αφορούν την υγιή ανάπτυξη των
παιδιών και την προοπτική που δίνεται για έναν «καινούργιο
και γενναίο κόσμο» από τον Κωνσταντίνος Χατζηχριστόφης,
ΜΑ Κλινική Ψυχολογία, το σημαντικό ρόλο της Ενσυναίσθησης
από την Μαρία Πετρίδου, Ειδικευόμενη Κλινική Ψυχολόγο και
την προσκεκλυμένη μας σε αυτό το τεύχος Μαριάννα Ζαχαρία,
ΜΑ Κλινική Ψυχολογία, καθώς και τους προβληματισμούς της
Χριστιάνας Θεοδώρου, Ειδικευόμενης Κλινικής Ψυχολόγου που
αφορούν τις εξαρτήσεις στην εφηβεία, και της Άρτεμις Στεφανή,
ΜΑ Γνωστική Νευροψυχολογία για την ανάπτυξη του εγκεφάλου
στην εφηβεία.
Σταθερές παραμένουν οι στήλες που αφορούν την Επιτροπή
Φοιτητών του Συνδέσμου μας, καθώς και η Βιβλιοπαρουσίαση
από τον Δρ Γιώργο Γεωργίου, Κλινικό Ψυχολόγο.
Εύχομαι Καλή Ανάγνωση σε όλους,

Χαρά Α. Δημητρίου, Ph.D.
Σχολική Ψυχολόγος
Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας

demetriou.chara@gmail.com

maria.petridou1903@gmail.com

theodorou.psy@gmail.com

georgiou.a.georgios@ucy.ac.cy

artemis.stefani@gmail.com

constantinoshadjichristofi@gmail.com

Μέλος
Χαρά Δημητρίου

Σχεδιασμός
MONO ⁄ YO
www.mono-yo.com
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΑΙΟ — ΙΟΥΝΙΟ 2019
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.

Ημερολόγιο Δράσεων
Μάιος – Ιούνιος / 2019

√

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΡΑΣΗ

15 Μαΐου 2019

Συμμετοχή Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου στην 1η Σχολή Γονέων που οργανώνει η
Παγκύπρια Σχολή Γονέων

16 Μαΐου 2019

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου και ο Παγκύπριος Διαβητικός σύνδεσμος,
στο πλαίσιο συνεργασίας τους, διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα «Παιδί και
Διαβήτης». Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Αίθουσα UNESCO (Ώρα έναρξης 18:00).

Ιούνιος 2019

Σεμινάριο με τίτλο «Ψύχωση»
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από την παιδική ηλικία ή την πρώιμη περίοδο της εφηβείας.
Οι οικονομικές επιπτώσεις από τη μη παροχή θεραπείας σε
ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας στην κοινωνία είναι
τεράστιες. Οικονομολόγοι στο χώρο της υγείας υπολογίζουν ότι
η απώλεια για την οικονομία μας θα μπορούσε να ανέλθει στο
4% του ΑΕΠ σε όλη την Ευρώπη.
Και έτσι είναι εκπληκτικό να δούμε πόσο λίγες
κυβερνήσεις στην Ευρώπη επενδύουν στην καλή κάλυψη
της ψυχολογικής φροντίδας
«Είναι εκπληκτικό το ότι διαπιστώνουμε πόσο λίγα κράτη μέλη
στην Ευρώπη επενδύουν στην κάλυψη αναγκών ψυχικής
υγείας» σημειώνει ο Lowet. «Τα οφέλη από την ανταπόκριση
στις ανάγκες ψυχικής υγείας και την παροχή κατάλληλων
θεραπευτικών προσεγγίσεων θα ήταν σημαντικά, χωρίς επιπλέον
κόστος για τα κράτη μέλη». Οι φορείς χάραξης πορείας θα
πρέπει να προβληματιστούν, για παράδειγμα, για τα χρήματα τα
οποία θα μπορούσε να εξοικονομήσει το κράτος από τη μείωση
των εισαγωγών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα νοσοκομεία,
τη μείωση του κόστους για πρόσβαση στην αντίστοιχη
φαρμακευτική αγωγή, ή από τη θεραπεία προβλημάτων υγείας,
επενδύοντας περισσότερο στην πρόληψη. Κάτω από αυτές τις
συνθήκες, περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα να
επιστρέψουν στο χώρο εργασίας ή δεν θα έχουν σημαντικές
απώλειες ως προς την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων
εργαζομένων των οποίων οι κοινωνικές σχέσεις έχουν
επηρεαστεί σημαντικά.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι εφικτό;

Η Ευρώπη παρουσιάζει ακόμα σοβαρές ελλείψεις στο
πλαίσιο της Ψυχολογικής Φροντίδας
Το επίπεδο της παροχής φροντίδας στο επίπεδο της υγείας
είναι το θέμα της Διεθνούς Ημέρας Υγείας για το 2019. Κάποιος
μπορεί να σκεφτεί ότι αυτό μπορεί να αφορά κυρίως χώρες
του Τρίτου κόσμου αλλά όχι την Ευρώπη. Η πραγματικότητα
είναι ότι δεν έχουν αναπτυχθεί όλοι οι τομείς υγείας στο ίδιο
επίπεδο και δεν προσφέρονται όλα τα είδη θεραπείας σε όλους
τους ανθρώπους. «Αυτό είναι κυρίως το θέμα στην Ευρώπη
που αφορά την ψυχολογική θεραπεία και φροντίδα, μιας και η
Ευρώπη στερείται επαρκούς κάλυψης για παροχή ψυχολογικής
φροντίδας», εξηγεί ο Koen Lowet από την EFPA’s Standing Committee που αφορά την Ψυχολογία και το πλαίσιο της Υγείας.
Ο αντίκτυπος των προβλημάτων ψυχικής υγείας είναι
τεράστιος
Ο αντίκτυπος των προβλημάτων ψυχικής υγείας είναι τεράστιος
αλλά όχι ακόμα ευρέως γνωστός. Ένας στους τρεις ανθρώπους
θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας κατά τη
διάρκεια της ζωής τους, όπως κατάθλιψη, άγχος ή κατάχρηση
ουσιών. Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα προέρχονται

Η Ψυχολογία, σε σχέση πάντοτε με τη φαρμακευτική θεραπεία,
είναι μια πολύ νεότερη επιστήμη η οποία έχει εξελιχθεί πολύ
γρήγορα τις τελευταίες δεκαετίες. «Η Ψυχολογία έχει παράγει
ερευνητικά υποστηριζόμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις οι
οποίες έχουν πέραν από 70% επιτυχία. Πέραν από το γεγονός
ότι οι ψυχολογικές θεραπείες είναι λιγότερο παρεμβατικές και
μπορούν να παρέχονται στο πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται το
άτομο καθημερινά, προσφέρονται σε πολύ χαμηλότερο κόστος.
Σε μερικά κράτη μέλη, 10 μέρες ενδονοσοκομιακής νοσηλείας
μπορεί να κοστίσουν όσο ένας χρόνος εντατικής ψυχολογικής
θεραπείας σε εβδομαδιαία βάση» εξηγεί ο Lowet.
Τι περιμένουμε λοιπόν;
Η ανισότητα μεταξύ της κάλυψης που παρέχεται για την
παραδοσιακή ιατρική περίθαλψη σε αντίθεση με την ψυχολογική
περίθαλψη δεν είναι αντίστοιχη μιας σύγχρονης Ευρώπης. Η
ψυχολογική φροντίδα πρέπει να μετασχηματιστεί σε άμεση
μέθοδο περίθαλψης και να διατεθεί για όλους τους ευρωπαίους
πολίτες.

Το κείμενο έχει προσαρμοστεί από ανακοίνωση της EFPA που
είχε δημοσιοποιηθεί στις 04 Απριλίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε
EFPA Standing Committee Psychology and Health
Koen Lowet (Belgium)
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ — ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
Για τις δράσεις που οργανώνονται για τους μήνες Ιανουάριο με Απρίλιο 2019 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.

ΔΡΑΣΗ

Δράσεις που έχουν
ολοκληρωθεί
Ιανουάριος – Απρίλιος / 2019

√

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

√

25 και 26 Ιανουαρίου 2019

√

26 Ιανουαρίου 2019

√

8 Φεβρουαρίου 2019

Συμμετοχή του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου σε Συντονιστική Συνάντηση Εθνικής
Επιτροπής για την Αντιμετώπιση του Συνδρόμου εμβρυικού Αλκοολισμού και του
Φάσματος Διαταραχής Εμβρυικού αλκοολισμού.

√

14 Φεβρουαρίου 2019

Συμμετοχή του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου με το μέλος μας Δρ Ελένη Μιλτιάδου
στο Φεστιβάλ Καριέρας που οργανώθηκε από την Αμερικανική Ακαδημία στη
Λάρνακα. Αρκετοί γονείς και μαθητές ενημερώθηκαν για τις σπουδές στους τομείς
Ψυχολογίας, ποια βήματα μπορούν να ακολουθήσουν, τα εκπαιδευτικά κριτήρια και
τη νομοθεσία στην Κύπρο για άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος! Ευχαριστούμε τα
μέλη που παρευρέθηκαν εκ μέρους του ΣΨΚ και την Αμερικάνικη Ακαδημία για την
πρόσκληση.

√

20 Φεβρουαρίου 2019

Εκπροσώπηση του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου στο kick-off meeting του
NEO-PRISM*C, ένα από τα ερευνητικά προγράμματα που λαμβάνει μέρος ο ΣΨΚ ως
συνεργάτης.

√

26 Φεβρουαρίου 2019

Συμμετοχή του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου σε διάλεξη που οργάνωσε η
Προοδευτική Κ.Φ. του Πανεπιστημίου Κύπρου — «Σπουδάζεις Ψυχολογίας».

√

1 Μαρτίου 2019

Συμμετοχή του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου σε Ημερίδα «Brexit – Αναγνώριση
Επαγγελματικών Προσόντων".

√

6 Μαρτίου 2019

Έναρξη νέου κύκλου εργασιών Συμβουλίου Κατάταξης Ταινιών του Γραφείου Τύπου
και Πληροφοριών. Ο Σύνδεσμός μας εκπροσωπείτε στο Συμβούλιο με 5 μέλη τα
οποία διορίστηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη και η
θητεία τους είναι 5 χρόνια.

√

18 Μαρτίου 2019

√

04 Απριλίου 2019

Συνάντηση Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας.

√

10 Απριλίου 2019

Επιτροπή Φοιτητών – Φοιτητικές Εκλογές για κατάρτιση νέας επιτροπής Φοιτητών
του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου. Εκδήλωση Επιτροπής Φοιτητών με θέμα
«Κλάδοι Ψυχολογίας: Ποιοι είναι και ποιες οι ευκαιρίες εργοδότησης στην Κύπρο»

Συμμετοχή του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου με τα μέλη μας Δρ Στέλλα
Πετρώνδα και Δρ Μαρίζα Χατζηχαραλάμπους στο Συνέδριο «Patient Safety:
Πρόληψη και Διαχείριση Ανθρώπινου Λάθους στον Τομέα της Υγείας».
Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Ανοιχτή συζήτηση σχετικά με το ΓεΣΥ. Ενημέρωση που έγινε από την Πρόεδρο του
ΣΨΚ μόνο για τα μέλη του Συνδέσμου.
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12
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14
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Artemis Stefani

16

Βιβλιοπαρουσίαση: «Αυτό ήταν η ζωή; Τότε άλλη μια φορά! 		
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Άρθρο:

Ένας γενναίος καινούργιος κόσμος για παιδιά
Κωνσταντίνος Χατζηχριστόφης
ΜΑ Κλινικός Ψυχολόγος

σύγκριση στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Σύμφωνα με την έρευνα της
Jean Twenge αυτή η γενιά παρουσιάζεται
να διακατέχεται από λιγότερη χαρά
και περισσότερη θλίψη. Στις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής, οι διαγνώσεις
κοριτσιών με κατάθλιψη έχει αυξηθεί
σταδιακά από 16% το 2008 στο 26% το
2015. Ενώ η αιτία μπορεί να μην είναι
η ασταμάτητη ροή πληροφοριών και ο
τρόπος χειρισμού της, σίγουρα υπάρχει
συσχετισμός ανάμεσα στα δυο.

Στον 21ον αιώνα ο χρόνος που τα παιδιά
περνούν στη συντροφιά και κάτω από την
επίδραση των γονιών τους έχει μειωθεί
αισθητά. Παραφράζοντας το γνωστό
βιβλίο του Aldous Huxley μπορούμε να
πούμε ότι ζούμε σε ένα «καινούργιο και
γενναίο» κόσμο όσο αφορά την εξέλιξη
των παιδιών.
Η γενιά της ηλεκτρονικής ταμπλέτας,
του έξυπνου τηλεφώνου, η γενιά
του διαδικτύου που έχει πρόσβαση
σε περισσότερες πληροφορίες από
ότι η ανθρωπότητα είχε τα τελευταία
1000 χρόνια. Μια γενιά που έχει να
αντιμετωπίσει τον εκφοβισμό στο
διαδίκτυο και την ατέρμονη και άτεγκτη

Για πρώτη φορά στην ιστορία της
ανθρωπότητας τα παιδιά στρέφονται για
διδαχή και καθοδήγηση σε άτομα που δεν
θα έπρεπε να είχαν αυτό το ρόλο, στους
συνομήλικούς τους. Τα παιδιά χρειάζονται
να αναπτύξουν μια υγιή σύνδεση με
τους γονείς τους που θα τα βοηθήσει να
αποκτήσουν συναισθηματική εγγύτητα
η οποία θα εξελιχθεί σε ψυχολογική
σταθερότητα. Όταν στα παιδιά λείπει
αυτος ο δεσμός γίνεται δύσκολο να
τα καθοδηγήσει ενας γονιός αλλά και
να τα διδάξει ο δάσκαλος. Στο βιβλίο
του ο Gabor Mate «Κρατήστε τα παιδιά
σας κοντά σας» λέει ότι το μυστικό της
γονικής μέριμνας δεν είναι τι πρέπει
να κάνει ο γονιός αλλά ποιος πρέπει
να είναι για το παιδί. Ο Daniel Spiegel
ερευνητής ψυχίατρος στην σχολή ιατρικής
του Πανεπιστήμιου της Καλιφόρνιας
με ειδικότητα τα παιδιά, συμφωνεί και
υποστηρίζει ότι κάθε παιδί χρειάζεται
την καθοδήγηση ενός συναισθηματικά
ανθεκτικού ενήλικα μέχρι να αποκτήσει
αρκετές γνώσεις και να μπορεί να παίρνει
τις δικές του σωστές αποφάσεις.
Αλλά δεν είναι όλα τα νέα αρνητικά
στο «νέο και γενναίο» αυτό κόσμο.
Οι άνθρωποι μετακινούνται και
μεταναστεύουν περισσότερο τώρα από
ότι τα τελευταία 100 χρόνια. Τα παιδιά
που έρχονται σε επαφή με παιδιά από
διαφορετικά εθνικά, θρησκευτικά και
φυλετικά υπόβαθρα είναι σε πλεονεκτική
σχέση. Έρευνες από τον Newgent (2007)
δείχνουν ότι αυτά τα παιδιά έχουν
λιγότερες προκαταλήψεις, καλύτερες

κοινωνικές δεξιότητες και θετικές
στάσεις για την ομάδα που ανήκουν.
Ακόμα, έχουν καταγράψει καλύτερες
ακαδημαϊκές επιδόσεις και πιο ψηλό
δείκτη αυτοεκτίμησης. Αλλά δεν είναι
μόνο οι δια-φυλετικές φιλίες που έχουν
θετική επίδραση στα παιδιά. Οι αμοιβαίες
φιλίες ανάμεσα στα παιδιά τα βοηθούν να
καταλάβουν καλυτέρα τα συναισθήματα,
σκέψεις και επιθυμίες των ανθρώπων
(Fink, 2015). Αυτές τις πληροφορίες
μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για
να προβλέψουν και να κατανοήσουν τη
συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων.
Ακόμα και σε αυτόν τον «καινούργιο και
γενναίο» κόσμο η ανθρώπινη σύνδεση
εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο
σημαντικούς παράγοντες στην ανθρώπινη
ευεξία.
Βιογραφικό
Κωνσταντίνος Χατζηχριστόφης
Ο Κωνσταντίνος Χατζηχριστόφης είναι Εγγεγραμμένος
Κλινικός Ψυχολόγος (#378) στην Κύπρο και πτυχιούχο
μέλος της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Έχει
λάβει το μεταπτυχιακό του στην Κλινική Ψυχολογία
από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Το κύριο ενδιαφέρον
του ήταν πάντοτε στη Θετική Ψυχολογία και αυτό
τον οδήγησε να εκπαιδευτεί από την Eline Snel στην
Ολλανδία, ως εκπαιδευτής Mindfulness για παιδιά.
Εκπαιδεύτηκε να παρέχει μαθήματα σε παιδιά ηλικίας
από 4 έως 19 ετών καθώς και γονείς. Είναι επίσης στη
διαδικασία να λάβει διαπίστευση ως εκπαιδευτής για
το πρόγραμμα Based Stress Reduction για ενήλικες,
στο Ινστιτούτο Mindfulness Based Approaches στο
Βερολίνο. Το ενδιαφέρον του για τη Θετική Ψυχολογία
τον οδήγησε ακόμα να λάβει αρχικά πιστοποιητικό και
στη συνέχεια δίπλωμα στη Solution Focused Approach
από την οργάνωση BRIEF στο Λονδίνο. Σε συνεργασία
με άλλους επαγγελματίες προσφέρει πρακτικά
εργαστήρια και εκπαίδευση στο ιδιωτικό του γραφείο.
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Άρθρο:

Ενσυναίσθηση: Η καρδιά της
θεραπευτικής διαδικασίας

Η ενσυναίσθηση αποτελεί ένα εμπειρικά
τεκμηριωμένο στοιχείο της θεραπευτικής
σχέσης και απαραίτητο συστατικό της
επιτυχημένης θεραπείας ανεξαρτήτως
θεραπευτικής προσέγγισης (Elliot, Bohart,
Watson, & Greenberg, 2011). Για το
λόγο αυτό αξίζει να δίνεται μεγαλύτερη
έμφαση στο ρόλο της ενσυναίσθησης,
τόσο στην επιστημονική έρευνα όσο και
στη θεραπεία. Σκοπός αυτού του άρθρου
είναι να τονίσει την σημαντικότητα της
ενσυναίσθησης στους επαγγελματίες
ψυχικής υγείας.
Τα συστατικά της λέξης εν, συν και
αίσθηση: υποδηλώνουν την επέκταση της
αίσθησης του ατόμου πέρα από τον εαυτό
του. Τί είναι όμως τελικά η ενσυναίσθηση;
Σύμφωνα με τον Rogers (1987),
ενσυναίσθηση είναι να αντιλαμβάνεσαι
με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια
την εσωτερική εμπειρία του άλλου, με
όλα τα στοιχεία και τα περιεχόμενά της,
σαν να ήσουν το άλλο πρόσωπο χωρίς
όμως να εγκαταλείψεις ποτέ την «σαν
να» κατάσταση. Δηλαδή, η ενσυναίσθηση
υποδηλώνει την ύπαρξη της σαφής
διάκρισης ανάμεσα στο «εγώ» και
στον «άλλον». Αν και η ενσυναίσθηση
είναι βασικό στοιχείο της θεραπευτικής
διαδικασίας, συχνά θεωρείται δεδομένη.
Έτσι, κάποιες φορές οι επαγγελματίες
ψυχικής υγείας λόγω του φόρτου
εργασίας, της έλλειψης εμπειρίας
τους ή και της προσπάθειας τους να
εφαρμόσουν μια τεχνική σύμφωνα με
το πρωτόκολλο, πιθανόν να μην έχουν
ενσυναισθητική σύνδεση με τις ανάγκες
και τις αξίες των πελατών τους. Ως
εκ τούτου, οι επαγγελματίες ψυχικής
υγείας δυσκολεύονται να παραμερίσουν
τις απόψεις και τις αξίες τους ώστε να
εισέλθουν «στον εσωτερικό κόσμο» των
πελατών τους χωρίς προκαταλήψεις,
οδηγώντας έτσι σε ρήξη της θεραπευτικής
σχέσης ή σε συναισθηματική
αποστασιοποίηση.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η ενσυναίσθηση
λειτουργεί με θετικούς τρόπους

Μαριάννα Ζαχαρία
ΜSc Clinical Psychology

στην αλληλεπίδραση μεταξύ των
επαγγελματιών ψυχικής υγείας και των
πελατών/άλλων. Συγκεκριμένα, βοήθα
στην ευκολότερη αυτο-αποκάλυψη
και στην αποδοχή εαυτού του πελάτη
(Brodley, 2002). Επιπρόσθετα, οι πελάτες
μαθαίνουν να φροντίζουν περισσότερο
τον εαυτό τους. Η ενσυναίσθηση
προωθεί επίσης τον πελάτη να εντοπίσει
νέες πτυχές του εαυτού του, οι
οποίες συμβάλλουν στην αύξηση της
αυτογνωσίας του και σε αλλαγές στη
συμπεριφορά του (Watson, 2002).

Συμβάλλει ακόμη στην ρύθμιση των
συναισθημάτων τους, προσφέροντας
μια διορθωτική συναισθηματική εμπειρία
(Bohart & Greenberg, 1997; MacFarlane
et al., 2017), και οδηγεί σε συναισθήματα
ασφάλειας, ευεξίας και ευτυχίας (Myers & White, 2010). Επιπλέον, μπορεί
να μειώσει την αντίσταση του πελάτη σε
πιθανά δύσκολα θέματα συζήτησης τόσο
για τον ίδιο, όσο και για τον επαγγελματία
ψυχικής υγείας (Campbell & Babrow,
2004).
Η υιοθέτηση του ενσυναισθητικού τρόπου
συνύπαρξης με τον άλλο περιλαμβάνει
τόσο την λεκτική όσο και την μη λεκτική
επικοινωνία. Η ενσυναίσθηση δεν
αποτελεί παθητική στάση, αλλά είναι μια
συμμετοχική δράση του επαγγελματία
ψυχικής υγείας, κατά την οποία γίνεται
χρήση όλων των αισθήσεων. Στην
λεκτική επικοινωνία δεν ενδείκνυται η

Μαρία Πετρίδου
MSc Διδακτορικές Φοιτήτριες
Κλινικής Ψυχολογίας

ακριβής επανάληψη των λεγομένων του
πελάτη. Αντίθετα, η «μαγεία» έγκειται
στο γεγονός ότι ο θεραπευτής μπορεί
να εντοπίσει και να επικοινωνήσει στο
άτομο την αντανάκλαση του περιεχόμενου
της συζήτησης και να επικυρώσει
τα συναισθήματα του. Επιπλέον, η
ενσυναισθητική στάση του επαγγελματία
μπορεί να χαρακτηριστεί και από τη μη
λεκτική επικοινωνία της ενσυναίσθησης,
η οποία περιλαμβάνει την κλίση του
σώματος προς τον πελάτη, την εγγύτητα
στη στάση του, το κούνημα του κεφαλιού,
τη διατήρηση της βλεμματικής επαφής
αλλά και τις εκφράσεις προσώπου (Beck,
Daughtridge, & Sloane, 2002; Irving &
Dickson, 2004). Μέσα από αφηγήσεις
πελατών, οι προ-αναφερόμενες ενδείξεις
ενσυναίσθησης δημιουργούν ένα
συγκινησιακό κλίμα, όπου ο πελάτης
νιώθει αποδεκτός.
Παρόλο που η ενσυναίσθηση θεωρείται
βασική δεξιότητα ή και χάρισμα, μπορεί
να χαρακτηριστεί ως ένας περίπλοκος
και απαιτητικός τρόπος συνύπαρξης.
Ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας
είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και να
έχουμε επίγνωση των εμποδίων για
την υιοθέτηση της ενσυναίθησης. Όταν
υπάρχει συναισθηματική ταύτιση με
τον πελάτη, τότε ο επαγγελματίας βάζει
τον εαυτό του στη θέση του πελάτη και
εσφαλμένα υποθέτει ότι αυτό που θα
ένιωθε σε αυτή τη θέση
είναι αυτό που αισθάνεται ο πελάτης.
Έτσι, τα προσωπικά βιώματα και
συναισθήματα του πελάτη ερμηνεύονται
με βάση το προσωπικό πλαίσιο αναφοράς
του επαγγελματία, κάτι που μπορεί να
οδηγήσει σε «ψευδή ενσυναίσθηση»
(μπορεί να μοιάζει με ενσυναίσθηση,
αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι).
Επίσης, ισχυρά συναισθήματα συμπάθειας
ή αντιπάθειας προς τον πελάτη μπορεί να
αποτελέσουν εμπόδιο στην ενσυναίσθηση,
καθιστώντας δύσκολο για τον
επαγγελματία «να κρατήσει» τον πόνο του
πελάτη στο εδώ και τώρα. Επιπρόσθετα,
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η έντονη ανάγκη του επαγγελματία
ψυχικής υγείας να λάβει συμπάθεια ή
αναγνώριση από τους άλλους, καθώς
και η παρορμητική χωρίς θεραπευτικό
σκοπό έκφραση της ενσυναίσθησης από
μέρους του επαγγελματία είναι πιθανόν
να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στη
θεραπεία, αφού είναι υποκινούμενα από
τις ανάγκες του θεραπευτή και όχι του
πελάτη.
Η κατάκτηση της ενσυναίσθησης δεν
μπορεί να αποτελέσει μια μεμονωμένη
γνώση. Χαρακτηρίζεται από μία συνεχή
προσπάθεια για ανάπτυξη της όχι μόνο
μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα,
αλλά και καθ’ όλη την επαγγελματική
πορεία του επαγγελματία ψυχικής υγείας.
Η εποπτεία μπορεί να καθοδηγήσει
τον επαγγελματία να εντοπίσει τα
αδύναμα του σημεία, να αποδεχτεί τις
δυνατότητές του και να τις αξιοποιήσει
ώστε να λειτουργεί ενσυναισθητικά
προς τον πελάτη του. Επιπλέον, μέσα
από την προσωπική ανάπτυξη και την
προσωπική θεραπεία, οι επαγγελματίες
ψυχικής υγείας μπορούν να αυξήσουν
την επίγνωση τους για τα προσωπικά
τους χαρακτηριστικά και τα προσωπικά
τους ζητήματα που αναχαιτίζουν την
ενσυναίσθηση, προσφέροντας έτσι πιο
επαρκείς υπηρεσίες στο ευρύ κοινό.
Σημαντικό να σημειωθεί ότι ενσυναίσθηση
μπορεί να αναπτυχθεί περεταίρω με «την
επαφή προς τον εαυτό». Η ανάγνωση
ενός βιβλίου ή η παρακολούθηση μιας
ταινίας που συγκινεί, μια βόλτα στη
φύση, ή ένα χόμπι που προσφέρει στο
άτομο καινούριες εμπειρίες, έχουν
σημαντική συμβολή τόσο στη διεύρυνση
της προσωπικής εμπειρίας, όσο και στην
εμπειρία του άλλου.
Εν κατακλείδι, η ενσυναίσθηση δεν
πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αλλά
μια κλινική δεξιότητα που συνεχώς
κτίζεται. Από τις εμπειρικά τεκμηριωμένες
πρακτικές που προωθούνται σήμερα,
η ενσυναίσθηση είναι μια από τις πιο
ελπιδοφόρες πρακτικές για την κατανόηση
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του πόνου, των συναισθημάτων και των
δυσκολιών των ατόμων, τη βελτίωση
των αποτελεσμάτων της θεραπείας, και
την αποτροπή της πρόκλησης βλάβης
στους άλλους. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν,
την σημαντικότητα της ενσυναίσθησης
στην κλινική δουλειά, η οποία αποτελεί
απαραίτητο συστατικό σε όλες τις
θεραπευτικές προσεγγίσεις και ίσως είναι
το κλειδί για αλλαγή και μείωση της
δυσφορίας στα άτομα που αποζητούν
βοήθεια!
Βιογραφικά
Μαρία Πετρίδου, MSc
H Μαρία Πετρίδου είναι Διδακτορική φοιτήτρια
πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Απέκτησε Πτυχίο στην Ψυχολογία από το
Πανεπιστήμιο Κύπρου και ακολούθως συνέχισε με
σπουδές στην Ολλανδία, σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Ψυχολογίας με ειδικότητα στην Κλινική Ψυχoλογία, από
το Πανεπιστήμιο του Leiden (Universiteit Leiden). Τα
ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των
παραγόντων που συνδέονται με την ανάπτυξη άγχους,
αντικοινωνικής συμπεριφορά, και ενσυναίσθησης σε
παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Έχει επίσης εργαστεί ως
Ερευνητικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Αναπτυξιακής
Ψυχοπαθολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας,
Πανεπιστήμιο Κύπρου σε έρευνες που περιλαμβάνουν
ψυχοφυσιολογικές αντιδράσεις καθώς και στο σχεδιασμό
παρεμβατικών προγραμμάτων για ενίσχυση της σχέσης
γονέα-παιδιού. Στην παρούσα φάση, απασχολείται ως
Ειδικευόμενη Κλινική Ψυχολόγος στο Κέντρο Ψυχικής
Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου και στο Συμβουλευτικό
Σταθμό ΙΘΑΚΗ, ΚΕΝΘΕΑ, παρέχοντας ατομική και
ομαδική θεραπεία. Η προώθηση του επαγγέλματος του
ψυχολόγου, αλλά και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε
θέματα ψυχικής υγείας βρίσκεται υψηλά στις αξίες της.
Για αυτό το λόγο δραστηριοποιείται με τον Σύνδεσμο
Ψυχολόγων Κύπρου γράφοντας άρθρα και παρέχοντας
εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops). Εξάλλου πώς μπορεί
η γνώση να μην μοιράζεται, αφού σύμφωνα με τον Τόμας
Φούλερ, «Αν έχεις γνώσεις, δώσε από το φως της στους
συνανθρώπους σου για ν' ανάψουν τις δάδες τους».

Μαριάννα Ζαχαρία, MSc
Κλινική Ψυχολόγος (#371)
Προσκεκλημένη συμμετοχή
Η Μαριάννα Ζαχαρία είναι Εγγεγραμμένη Κλινική
Ψυχολόγος (#371) και στην παρούσα φάση είναι
Διδακτορική Φοιτήτρια στο πρόγραμμα Κλινικής
Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστημίο
Κύπρου. Αποτελεί μέλος της ερευνητικής ομάδας της
Δρ. Μαρίας Καρεκλά στο εργαστήριο ACTHealthy
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το 2012 ολοκλήρωσε
τις προπτυχιακές της σπουδές με First Class Honours στον Κλάδο της Ψυχολογίας του University of
Southampton, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη συνέχεια,
ολοκλήρωσε τριετές Μεταπτυχιακό στην Κλινική
Ψυχολογία, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Στα πλαίσια

του μεταπτυχιακού προγράμματος δούλεψε σαν
Ειδικευόμενη Κλινική Ψυχολόγος στο Κέντρο Έρευνας
και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας (Κ.Ε.Σ.Υ), στον Παγκύπριο Σύνδεσμο
Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ), στο Κέντρο
Ημέρας και Στέγη «Αγία Αικατερίνη», στο Σωματείο
Σκαπανέας, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ενηλίκων
Α.Μ.Ε.Α Συμπλέγματος Κοινοτήτων Διαμερίσματος
Μόρφου και σε ενδονοσοκομειακές δομές (Νοσοκομείο
Αθαλάσσας). Στην παρούσα φάση, στα πλαίσια της
κλινικής άσκησης του Διδακτορικού Προγράμματος
παρέχει ψυχολογική στήριξη σε γυναίκες με καρκίνο
του μαστού στο Κέντρο Μαστού Κύπρου. Επίσης,
στα πλαίσια της κλινικής άσκησης του Διδακτορικού
Προγράμματος έχει δουλέψει στο Δημοτικό
Συμβουλευτικό Κέντρο Αγλαντζιάς. Τα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις αγχώδεις διαταραχές,
τις διαταραχές της διάθεσης, τις ψυχωσικές διαταραχές
και την Ψυχολογία Υγείας (χρόνιο πόνο, καρκίνο). Η
τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα της σχετίζεται
με την ανάπτυξη ενός θεραπευτικού προγράμματος
βασισμένου στη Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης που
θα στοχεύσει συγκεκριμένα στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των γυναικών με καρκίνο του μαστού.
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Άρθρο:

Ο κίνδυνος των εξαρτήσεων στην εφηβεία
Χριστιάνα Θεοδώρου
Υποψήφια διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται στον κίνδυνο
εμφάνισης εξαρτήσεων στην εφηβεία, αλλά και τους
παράγοντες ανθεκτικότητας κατά της ανάπτυξης
του προβλήματος αυτού. Η εφηβεία είναι μια
περίοδος στη ζωή του ατόμου που περιβάλλεται από
αμφισβήτηση, εξερεύνηση, πειραματισμό και λήψη
κινδύνων. Οι έφηβοι ενώ καλούνται να αναλάβουν
ρόλους και ευθύνες των ενηλίκων, συνάμα είναι
λιγότερο ικανοί να προβλέψουν ή να αντιληφθούν
τις μακροχρόνιες συνέπειες και ως εκ τούτου
μπορούν να κάνουν επιλογές που έχουν μακροχρόνια
αρνητικά αποτελέσματα για τη σωματική και τη
ψυχική τους υγεία, συμπεριλαμβανομένων και των
προβλημάτων των εξαρτήσεων. Με τον όρο εξάρτηση
εννοείται οποιαδήποτε συμπεριφορά ή χωρίς έλεγχο
συνήθεια που συνεχίζει να συμβαίνει ασχέτως των
αρνητικών συνεπειών της. Ο εξαρτημένος έφηβος
είναι παγιδευμένος στις δικές του συμπεριφορές που
είναι δύσκολο να αντιληφθεί πώς η συμπεριφορά
του επηρεάζει αρνητικά τον ίδιο και τους γύρω του.
Μερικά παραδείγματα εξάρτησης που μπορεί να
παρατηρηθούν στην εφηβεία είναι το διαδίκτυο, η
νικοτίνη (κάπνισμα), το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια
και τα ναρκωτικά.
Οι παράγοντες κινδύνου που συντελούν στην
ανάπτυξη εξαρτήσεων είναι το οικογενειακό ιστορικό
εξαρτήσεων, τα οικογενειακά πρότυπα, οι γονικές
πρακτικές, η φτωχή εποπτεία και επικοινωνία των
γονέων, η κακοποίηση, οι ψυχιατρικές διαταραχές,
οι επιρροές των συνομηλίκων, η διαθεσιμότητα
των ουσιών, κ.α. Ορισμένοι ατομικοί παράγοντες
κινδύνου είναι οι παρορμήσεις, η συναισθηματική
αστάθεια, η δυσλειτουργική διαχείριση των
συναισθημάτων, η αντίληψη που έχουν οι έφηβοι
για τις εξαρτήσεις και τις συνέπειες τους. Ένας
πολύ σημαντικός προγνωστικός παράγοντας στην
εμφάνιση τέτοιων προβλημάτων είναι η ψυχολογική
δυσλειτουργία που χαρακτηρίζεται από γνωστικές,
συμπεριφορικές και συναισθηματικές δυσκολίες.
Η χρήση των ναρκωτικών, του διαδικτύου, της
νικοτίνης, του αλκοόλ συχνά ενισχύονται και
συντηρούνται από το άμεσο αποτέλεσμα της μείωσης
ή ρύθμισης των ανεπιθύμητων συναισθημάτων,
π.χ. του στρες, άγχους, φόβου ή θλίψης. Ανάμεσα
στους ρυθμιστικούς παράγοντες και διαμεσολαβητές
της σχέσης εξάρτησης-ψυχικής ασθένειας
περιλαμβάνονται οι προσδοκίες/αντιλήψεις των
εφήβων για τις θετικές συνέπειες, όπως είναι η
αύξηση της θετικής διάθεσης, κοινωνικής επάρκειας
ή η μείωση του άγχους, της κόπωσης, του θυμού και

άλλων αρνητικών συναισθημάτων. Επομένως, ένας
έφηβος εμφανίζει εξαρτητικές συμπεριφορές στην
προσπάθεια γρήγορης και άμεσης μείωσης αρνητικών
συναισθημάτων ή αύξησης θετικών εμπειριών χωρίς
να αναγνωρίζει τις μακροχρόνιες τους συνέπειες.
Ο εθισμός στους εφήβους επιτάσσει ιδιαίτερες
ανάγκες θεραπείας και πρόληψης. Τα προγράμματα
πρόληψης που αφορούν δεξιότητες ρύθμισης
συναισθημάτων και δεξιότητες ζωής κρίνονται
ιδιαιτέρως σημαντικά και αναγκαία αφού επιφέρουν
θετικά αποτελέσματα και προφυλάσσουν τους
έφηβους από τις εξαρτήσεις. Η δυσλειτουργία στη
ρύθμιση των συναισθημάτων μπορεί να επιδράσει
αρνητικά στη συναισθηματική ή/και συμπεριφορική
κατάσταση των εφήβων. Η συναισθηματική
ενδυνάμωση των νέων με σκοπό την αποτροπή
τους από εξαρτητικές συμπεριφορές και από την
ανάπτυξη συναισθηματικών και συμπεριφορικών
προβλημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η
συναισθηματική ενδυνάμωση επιτυγχάνεται με την
εκμάθηση σημαντικών στρατηγικών, όπου το άτομο
γίνεται ικανό να εντοπίζει και να διαχειρίζεται τα
συναισθήματα του μ’ ένα αποτελεσματικό τρόπο, που
δεν θα του επιφέρει αρνητικές συνέπειες.
Οι έφηβοι, συνεπώς, εμφανίζονται πιο ευάλωτοι στις
εξαρτήσεις. Ένας από τους σημαντικότερους τρόπους
για την επίλυση του προβλήματος είναι η αλλαγή
των αντιλήψεων και των στάσεων σχετικά με την
εξάρτηση και η ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων
διαχείρισης αρνητικών συναισθημάτων. Η εκπαίδευση
των εφήβων και ο εφοδιασμός τους με σημαντικές
δεξιότητες είναι μια από τις πιο σημαντικές
διαδικασίες που θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω
προληπτικών προγραμμάτων.
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Βιογραφία
Η Χριστιάνα Θεοδώρου ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της
σπουδές στη Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2012 και
τις μεταπτυχιακές της σπουδές στις Ψυχολογικές Μεθόδους
έρευνας στο Πανεπιστήμιο του Lancaster στην Αγγλία το 2013.
Από το 2013 είναι διδακτορική φοιτήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν
κυρίως το τομέα της κλινικής ψυχολογίας και συγκεκριμένα
εστιάζονται στα συναισθήματα και στη διαχείριση τους, στις
εξαρτήσεις, στις γονικές δεξιότητες, στην παιδική και εφηβική
ηλικία, αλλά και στην ανάπτυξη προληπτικών προγραμμάτων. Κατά
τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών της διεξήγαγε πειράματα με
ψυχοφυσιολογικές μετρήσεις για να μελετήσει άτομα με διαταραχές
άγχους, με ναρκισσιστική προσωπικότητα και προβλήματα
αυτοεκτίμησης. Στις μεταπτυχιακές της σπουδές ασχολήθηκε με
το τομέα της προσωπικότητας και της καταθλιπτικής και υπο/
μανιακής διάθεσης. Στις διδακτορικές της σπουδές ερευνά τομείς
σχετικούς με τις συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές,
τη συναισθηματική ρύθμιση και ασχολείται, επίσης, με την ανάπτυξη
προληπτικών προγραμμάτων τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά/
έφηβους. Επιπλέον, είναι μέλος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου,
της επιστημονικής κοινότητας για τη ψυχοφυσιολογική έρευνα (Society for Psychophysiological Research) και εθελόντρια στο Σύνδεσμο
για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
(ΣΠΑΒΟ).
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Άρθρο:

On the development of the adolescent brain
Ms Artemis Stefani
MSc Cognitive Neuroscience

Adolescence has been marked as a stage
where many behavioural changes occur.
Even in the quietest of personalities, we
observe patterns of impulsive decision
making, high-risk taking, and increased
self-focus. Such behaviours have shown to
be linked with frontal brain neural substrates, but only recently a greater focus
has been given to this important age
group.
Research in the past ten years has shown
that a fundamental structure which undergoes dramatic changes during adolescence
is the prefrontal cortex. While we can
observe a significant (and exaggerated)
increase in the brain’s grey and white
matter, the same individuals will experience a significant decline of those during
late adolescence to early adulthood. But
why this should be important, other than
the fact that it probably marks the end of
adolescence? It is shown that this process
is quite universal in the human species; at
least in normal development. However, it is
possible that individuals with atypical neurodevelopmental paths experience similar
trajectories, but those would be happening
at a slightly different stage of their lives
developmentally, following a slower pace,
and leading to potentially less socially
acceptable behaviours compared to their
typical peers.
Neuroimaging studies have been able to
demonstrate that the adolescent brain
indeed processes and manages available
stimuli and information in a different way
than adults. During social decision-making
paradigms comparing adolescents and
adults, increased activity in the medial
prefrontal cortex (mPFC) is demonstrated
in adolescents, suggesting that they use
different cognitive strategies for resolving
social situations. The mPFC is a fundamental area that has been linked with social
cognition, and more specifically, thinking
about others, mentalizing and regulating
emotion, along with other regions. Even in
deeper brain structures, we can observe
clear distinctions between adolescents

and adults, especially on emotion and
reward processing. Structures of the limbic
system, such as the amygdala, have been
shown to be hypersensitive to rewards following risk-taking behaviours in individuals
going through puberty, which can explain,
at least partially, the desire of adolescents
to go after behaviours that are often linked
with impulsivity, risk and self-vulnerability.
Consequently, it is believed that adolescent
individuals are much more sociable compared to children, and they can form more
complex social relationships (even though
most of them are characterised by intense
but brief social connections) while trying to
understand themselves. At the same time,
executive functions are presented to be
vulnerable when keeping track of schedules
and very often, in planning inappropriately or not being able to prioritize tasks
accordingly when it comes to personal or
educational obligations.
As changes reflected at the brain system
level demonstrate a rather unstable cognitive and emotional state, this period can
only be characterised as a huge window
of opportunity, for learning, adapting, and
adjusting. The process of synaptic pruning later in adolescent life does not only
suggest a change in age, but also a social
modification of the self. The brain has the
capacity to keep what is important for later
and even become better at it. Synapses
that are useful, are becoming stronger, and
synapses that are not, are being destroyed.
The whole process of these dynamic
structural and functional brain changes at
the cellular level indicates the ability of the
brain to rewire itself substantially through
development, and, presents a great chance
for gaining expertise through trial and
error, whether this is in social interactions
or self-regulation. It can be that in cases
of neurodevelopmental disorders, this
stage only takes place through a shorter
time-frame, which might not allow for
compensatory neuroplasticity mechanisms
and might have a negative effect for later
cognitive development.

Although obtaining information from lesion
approaches for understanding the typical
brain has been the norm in neuroscience
and psychology for many years, advancements in the field of the social adolescent
brain can provide useful insights not only
for the mechanisms of the healthy brain
itself but also for going one step beyond
in understanding atypical developmental
conditions, such as populations being on
the autistic spectrum. Additionally, it is
crucial to investigate how the specific age
period contributes to the onset of different
mental health disorders that persist until
later in life and identify components that
can prevent their development. Finally,
recognizing how these neural changes can
affect the adolescent brain behaviourally,
and obtaining a translational view of the
research being done in the topic can have
implications for better parenting approaches, more effective psychological therapeutic techniques and successful educational
contexts.
References
Blakemore, S. J. (2012). Development of the
social brain in adolescence. Journal of the Royal
Society of Medicine, 105(3), 111-116.
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Βιβλιοπαρουσίαση:

«Αυτό ήταν η ζωή; Τότε άλλη μια φορά! Αναμνήσεις
ενός ψυχίατρου» / Ίρβιν Γιάλομ

Γράφει ο Δρ Γιώργος Γεωργίου
Κλινικός Ψυχολόγος

αποκαλύπτει στο κοινό – ούτε καν σε συναδέλφους: ενδόμυχες
σκέψεις, αμφισβητήσεις, λάθος επιλογές, παραλήψεις ακόμα και
παράνομες πράξεις. Παράλληλα, φωτίζει μια επίσης σημαντική
πτυχή. Την αναγκαιότητα του θεραπευτή για συνεχή αναζήτηση,
εκπαίδευση και εξέλιξη. Μέσα από την πορεία του Γιάλομ μπορεί
κανείς να συνειδητοποιησεί πως η απόκτηση του τίτλου του
θεραπευτή δεν είναι ένα γεγονός – μια κατάκτηση, αλλά μια
διαδικασία. Μια κυκλική διαδικασία αναζήτησης, χωρίς τέλος
και ούτε σαφές σημείο εκκίνησης, αλλά με κέντρο αναφοράς
τον άνθρωπο. Που μπορεί να ακολουθεί την ακαδημαϊκή
πορεία, ακολούθως να εναλλάσσεται με την προσωπική
ψυχοθεραπεία και εποπτεία, να συνεχίζει με αναζητήσεις σε
διάφορα πνευματικά κέντρα ανά τον κόσμο και μετά πάλι από
την αρχή. Τέλος, μέσα από τις αναμνήσεις του ξετυλίγονται τα
παραλειπόμενα και τα γεγονότα που συμβαίνουν πίσω από την
συγγραφή ενός βιβλίου. Γεγονότα που δίνουν στον αναγνώστη
της ικανότητα να δει μια καινούργια οπτική, πίσω από το
σκληρό εξώφυλλο ενός βιβλίου, σκιαγραφώντας το ταξίδι – και
συγκεκριμένα των βιβλίων του Γιάλομ - μέχρι να φθάσει στα
χέρια του.

O Γιάλομ δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Αποτελεί ένα από
τα κατεξοχήν γνωστά ονόματα της σύγχρονης ψυχιατρικής,
ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας, αλλά και ένα από τους πιο
επιτυχημένους συγγραφείς της εποχής μας. Η ποιότητα των
κειμένων του, ο απλός λόγος αλλά και η βαθιά γνώση και
συνεχής επιθυμία του για αναζήτηση αποτελούν τα κύρια
χαρακτηριστικά των βιβλίων του. Στην τελευταία (όπως δηλώνει
ο ίδιος) συγγραφική του προσπάθεια, ο Γιάλομ εκδίδει και
προσφέρει στο κοινό ένα ημερολόγιο με τίτλο «Αυτό ήταν η ζωή;
Τότε άλλη μια φορά! Αναμνήσεις ενός ψυχίατρου». Η απόδοση
του τίτλου στα Ελληνικά δεν δίνει στον αναγνώστη την πλήρη
εικόνα αυτού που θα ακολουθήσει στις περίπου 500 σελίδες του
βιβλίου, σε αντίθεση με τον πρωτότυπο τίτλο «Becoming my self
– A psychiatrist’s memoir».
Προχωρώντας τα κεφάλαια του βιβλίου, ο Γιάλομ εξιστορεί την
ζωή του και τα σημεία κλειδιά στην πορεία του, τα οποία τον
σημάδεψαν και τον οδήγησαν σε αυτό που είναι σήμερα. Μέσα
από τις αναμνήσεις του συγγραφέα , ο αναγνώστης έρχεται σε
επαφή με κάτι το οποίο πολλές φορές τόσο οι επαγγελματίες
που ασχολούνται με θέματα ψυχικής υγείας, όσο και οι
θεραπευόμενοι λησμονούν - την ανθρώπινη υπόσταση του
θεραπευτή με τα λάθη και τις ατέλειες του. Ο συγγραφέας, με
τον δικό του μοναδικό τρόπο, σε κάθε κεφάλαιο αναφέρεται
σε ζητήματα που τις πλύστες φορές ένας θεραπευτής δεν

Επιγραμματικά ο συγγραφέας ξεγυμνώνεται μπροστά στον
αναγνώστη αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό. Θα μπορούσαμε
με τις ώρες να αναφερόμαστε στα κεφάλαια του βιβλίου
και τις ιστορίες που ξεδιπλώνονται. Από όλα αυτά, το πιο
ιδιαίτερο σημείο του βιβλίου – που έρχεται να ακουμπήσει
και να ενεργοποιήσει ακόμη περισσότερο τον Ελλαδίτη και
Κύπριο αναγνώστη είναι το κεφάλαιο στο οποίο ο συγγραφέας
αναφέρεται στην σχέση του με την Ελλάδα, τον πολιτισμό,
την φιλοσοφία και το Ελληνικό κοινό. Ένα κεφάλαιο στο
οποίο οι αναμνήσεις του συγγραφέα μπλέκονται με αυτές του
αναγνώστη, ο οποίος εμπειρικά πλέον μπορεί να κτίσει τις
εικόνες για τα όσα διαβάζει.
Βιογραφικό
Δρ Γιώργος Γεωργίου
Ο Γιώργος Γεωργίου είναι εγγεγραμμένος κλινικός ψυχολόγος που ζει και
εργάζεται στην Λευκωσία. Αρχικά, ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στην
ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο
ίδιο αντικείμενο, με εξειδίκευση στην Κλινική Ψυχολογία στο Universiteit Leiden
της Ολλανδίας. Το 2018 ολοκλήρωσε με επιτυχία το διδακτορικό πρόγραμμα στην
Κλινική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με θέμα διατριβής «Χαρακτηριστικά
Σκληρότητας και αυτιστικά χαρακτηριστικά: διερευνώντας τις διαφορές στην
ενσυναίσθηση, την φυσιολογία και την αναγνώριση συναισθημάτων». Κατά
την διάρκεια των σπουδών του υπήρξε μέλος του εργαστηρίου Αναπτυξιακής
Ψυχοπαθολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με το οποίο συνεργάζεται μέχρι και
σήμερα. Τα κλινικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ψυχική υγεία
παιδιών και εφήβων, με εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν άγχος, προβλήματα
διαγωγής και αντικοινωνική συμπεριφορά, ενώ έχει δημοσιεύσει αριθμό επιστημονικών
άρθρων σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά.
Έχει εργαστεί ως Ειδικός Επιστήμονας στο Πανεπιστήμιου Κύπρου, με καθήκοντα
βοηθού διδασκαλίας αλλά και διδάσκοντα προπτυχιακών μαθημάτων. Την παρούσα
περίοδο εργάζεται στον Ανθρωπιστικό Τομέα του οργανισμού “Hope for Children” CRC
Policy Center, ως κλινικός ψυχολόγος στο Σπίτι του Παιδιού και παράλληλα ιδιωτεύει.

«
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Επιτροπή Φοιτητών

—
Ποια είναι η Επιτροπή Φοιτητών του
Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου;

Η Επιτροπή Φοιτητών αποτελεί ένα
αναπόσπαστο μέρος του Συνδέσμου
Ψυχολόγων Κύπρου και απαρτίζεται από
μέλη-φοιτητές ψυχολογίας. Η Επιτροπή
πιστεύει πως η ένταξη των φοιτητών
στην τοπική κοινότητα των ψυχολόγων,
η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση τους
και η ενεργή ενασχόληση τους μπορεί να
επιφέρει μόνο θετικά τόσο στο άτομο, όσο
και στην κοινωνία. Είμαστε βέβαιοι πως η
οικογένεια των μελλοντικών ψυχολόγων
μπορεί να συμβάλει θετικά στις εξελίξεις
στην κοινότητα.
Η Επιτροπή Φοιτητών του Συνδέσμου
Ψυχολόγων Κύπρου αυτή την περίοδο
είναι στη διαδικασία σύνθεση μιας νέας
ομάδας για τα επόμενα δύο χρόνια. Η
διετία της παρών σύνθεσης της Επιτροπής
Φοιτητών έφτασε στο τέλος της, έπειτα
από δύο χρόνια παραγωγικής εργασίας
και δημιουργικότητας. Με ανυπομονησία
αναμένουμε τη σύσταση της νέα
Επιτροπής.

10 Απριλίου 2019 —
“Speed Dating ως Ψυχολόγος του
Αύριο”

Θα ήθελες να μάθεις περισσότερα
πράγματα για το κλάδο της Ψυχολογίας
που σκέφτεσαι να ακολουθήσεις
μετά; Έλα στο Speed Dating που
διοργανώνουμε. Στο χώρο θα
παρευρίσκονται επαγγελματίες
ψυχολόγοι από διάφορους κλάδους της
Ψυχολογίας. Θα δίνεται η ευκαιρία στους
παρευρισκόμενους να θέσουν ερωτήσεις
σε προσωπικό επίπεδο στο άτομο που θα
εκπροσωπεί τον εκάστοτε κλάδο. Το κάθε
άτομο θα έχει μόνο 6 λεπτά στη διάθεση
του για το κάθε παράρτημα -του κάθε
κλάδου.
Εσύ πόσα μπορείς να μάθεις σε 6 λεπτά;

Ποια τα οφέλη για τα μέλη;
•• Συμμετοχή στην Επιτροπή Φοιτητών
Ψυχολογίας.
•• Ενημέρωση — μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας για τα νέα της Επιτροπής,
της EFPSA και όσα άλλα αφορούν τους
φοιτητές.
•• Δικαίωμα συμμετοχής σε εκδηλώσεις
της EFPSA και στις ομάδες που
εκπροσωπείται η Επιτροπή.
•• Δικαίωμα συμμετοχής σε εκδηλώσεις
/ σεμινάρια / εργαστήρια της επιτροπής
δωρεάν ή με χαμηλότερα τέλη.
•• Μέλος του Συνδέσμου Ψυχολόγων
Κύπρου, με δυνατότητα να ενημερώνεσαι
και να συμμετέχεις.
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