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Χαιρετισμός εκ μέρους της Συντακτικής Ομάδας

Συμβούλιο Σύνδεσµου

Συντακτική Ομάδα

Η 10η Σεπτεμβρίου έχει ανακηρυχθεί από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας ως η Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης
των Αυτοκτονιών. Στόχος της ημέρας αυτής είναι να
ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα ψυχικής υγείας και να
οδηγήσει στη σύμπραξη πολλών διαφορετικών υπηρεσιών,
οργανισμών και ειδικών για την ανάπτυξη εκείνων των πολιτικών
και στρατηγικών που μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη της
αυτοκτονικής συμπεριφοράς.

Πρόεδρος
Ελένη Καραγιάννη

Χαρά Α. Δημητρίου

Αντιπρόεδρος
Εβίτα Κατσιμίχα

Χριστιάνα Θεοδώρου

Γραμματέας
Μαρίζα Χατζηχαραλάμπους

Κωνσταντίνος Χατζηχριστοφή

Στόχος της ευαισθητοποίησης για θέματα πρόληψης της
αυτοκτονικότητας (#WorldSuicidePreventionDay), γίνεται και η
θεματική που αποδίδεται στην Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας
στις 10 Οκτωβρίου 2019 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Η μέρα αυτή γίνεται ευκαιρία για όλους τους επαγγελματίες
ψυχικής υγείας να ενισχύσουν τις προσπάθειες τους για
να προώθηση δράσεων πρόληψης της αυτοκτονικότητας.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κάθε 40
δευτερόλεπτα (#40seconds) κάποιος άνθρωπος χάνει τη ζωή
του αυτοκτονώντας, ενθαρρύνοντας εμάς να πάρουμε 40
δευτερόλεπτα από το χρόνο μας για να
•• Ενημερώσουμε το κοινό σχετικά με τη σημαντικότητα της
αυτοκτονίας ως ένα παγκόσμιο πρόβλημα που προκύπτει στο
χώρο της ψυχικής υγείας
•• Ενισχύσουμε τη γνώση του κοινού σχετικά με το τι μπορεί να
γίνει στο πλαίσιο της πρόληψης
•• Περιορίσουμε το στίγμα που συνδέεται με την αυτοκτονία και
την αυτοκτονική συμπεριφορά
•• Επιτρέψουμε στους ανθρώπους που υποφέρουν και
συνεχίζουν να αγωνίζονται να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνοι
•• Δείξουμε απλά ότι νοιαζόμαστε
Ενθαρρύνει λοιπόν όλους εμάς, να αναλάβουμε οποιαδήποτε
δράση σε οποιοδήποτε επίπεδο με στόχο να μεταφέρουμε στους
ανθρώπους το μήνυμα της ελπίδας, τόσο σε ιδιωτικό όσο και
δημόσιο επίπεδο. Και να θυμόμαστε ότι
•• Η αυτοκτονία μπορεί να προληφθεί
•• Μια προηγούμενη προσπάθεια αυτοκτονίας προσδιορίζει ένα
υψηλό δίκτυ επικινδυνότητας για μια επόμενη προσπάθεια.
•• Η αυτοκτονία είναι η 2η αιτία θανάτου ατόμων μεταξύ 15 και
29 ετών
•• Η αυτοκτονία είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει όλους τους
ανθρώπους, ανεξαρτήτου ηλικίας, σε όλο τον κόσμο.
Το τεύχος του ΣΥΝΔΕΣΟΥ που ανοίγει λοιπόν τη φετινή μας
περίοδο, είναι αφιερωμένο στην κατανόηση του φαινομένου της
αυτοκτονικής συμπεριφοράς και στην πρόληψή της.

Καλή ανάγνωση,
Εκ μέρους της Συντακτικής Ομάδας,
Χαρά Α. Δημητρίου, PhD

Ταμίας
Παναγιώτα Ανδρέου
Μέλος
Ανθούλλα Παπαγεωργίου
Μέλος
Στέλλα Κατσαρή
Μέλος
Χαρά Δημητρίου

demetriou.chara@gmail.com

theodorou.psy@gmail.com

constantinoshadjichristofi@gmail.com

Σχεδιασμός
MONO ⁄ YO
www.mono-yo.com
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Για τις δράσεις που οργανώνονται για τους μήνες Ιανουάριο με Φεβρουάριο
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.

√

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2019
Δευτέρα και Τρίτη
07 – 08 Οκτωβρίου 2019

Ημερολόγιο Δράσεων
Σεπτέμβριος – Νοέμβριος / 2019

ΔΡΑΣΗ
BeActive – Ορεινή Πεζοπορία: Περπατώ, ασκούμαι και μαθαίνω το βουνό.
Συνέδριο: Depression – Case formulation and treatment from psychodynamic
and Cognitive Behavioral Perspectives. A collaboration between scholars and
practitioners in psychological interventions from Germany and Cyprus.

Πέμπτη,
10 Οκτωβρίου 2019

Η Επιτροπή Φοιτητών του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου συμμετέχει στην
Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του
Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σάββατο,
12 Οκτωβρίου 2019

Η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία (ΕΨΕ) και η Κυπριακή Εταιρεία
Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (ΚΕΨΨ) σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου
διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Το τραύμα του ορίου».

Σάββατο, 09 Νοεμβρίου 2019
Κλάδος Σχολικής /
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων "Μοναδικά Χαμόγελα",
διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά την Ημερίδα «Έλα στη θέση μου ΙΙΙ» σε
συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου.
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Σάββατο,
12 Οκτωβρίου 2019

11-15 Νοεμβρίου 2019
Κλάδος Σχολικής /
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία (ΕΨΕ) και η Κυπριακή Εταιρεία
Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (ΚΕΨΨ) σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου
διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Το τραύμα του ορίου».
Ετήσια διάλεξη εις μνήμην Μερόπης Καψάλη.
Η θεματολογία της διάλεξης θα ανακοινωθεί σε μετέπειτα χρόνο. Η διάλεξη
οργανώνεται κάθε χρόνο υπό τον συντονισμό του Κλάδου Σχολικής / Εκπαιδευτικής
Ψυχολογίας.
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ευκαιρία να ενημερωθούν για την ιστορία του κλάδου της
Ψυχολογίας στην Κύπρο, τη δραστηριοποίηση του Συνδέσμου
Ψυχολόγων Κύπρου, την εκπαίδευση και νομοθετικό πλαίσιο
στην Ψυχολογία στη χώρα μας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί
ότι τόσο το Εκτελεστικό Συμβούλιο, όσο και οι αντιπρόσωποι
των 37 συνδέσμων-μελών έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις
επαινώντας τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου για τη συμβολή
του στην προώθηση και προάσπιση της Ψυχολογίας και στα
κοινά.

Φωτογραφία: Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου μαζί με τους
εκπροσώπους που παρευρέθηκαν στο Συμβούλιο των Προέδρων
στη Λευκωσία.

Διεθνής Συνεργασίες
Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ο ΣΨΚ υπέγραψε
Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Ρωσσική Ψυχολογική Εταιρεία. Το
μνημόνιο αναπτύχθηκε στη βάση της σύνδεσης των δυο χωρών,
της ανάπτυξης κοινής δράσης που θα επιφέρει από κοινού οφέλη
στους δυο οργανισμούς και στα μέλη τους, καθώς και στην
τοπική ρωσσόφωνη κοινότητα.

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο Ψυχολογίας
Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου είχε τη τιμή να φιλοξενήσει
το 7ο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο Ψυχολογίας μεταξύ Ιουλίου και
Δεκεμβρίου 2018. Η θεματική του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που
επιλέγηκε ήταν «Psychology Bridging the Gap» εστιάζοντας
στο πως η Ψυχολογία μπορεί και συνεισφέρει στις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η κοινωνία και πως ένας επιστημονικός και
επαγγελματικός σύνδεσμος, όπως ο δικός μας, γεφυρώνει
το «κενό» μεταξύ επιστήμης και πρακτικής τόσο για τους
ψυχολόγους, όσο και για την ευρύτερη κοινότητα.
Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ο Σύνδεσμος
Ψυχολόγων Κύπρου φιλοξένησε πέραν των επιτροπών/
ομάδων εργασίας της EFPA, το Εκτελεστικό Συμβούλιο και το
Συμβούλιο των Προέδρων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
τους στην Κύπρο, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
οι αντιπρόσωποι των συνδέσμων μελών της EFPA είχαν την

Φωτογραφία: Ο Πρόεδρος της Ρωσσικής Ψυχολικής Εταιρίας, Δρ
Yuri Zhichenko, και η Πρόεδρος του ΣΨΚ, Δρ Ελένη Καραγιάννη,
κατά τη διάρκεια της υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας στη
Ρωσσική Ακαδημία Επιστημών.
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Γενική Συνέλευση European Federation of Psychologists’
Association (EFPA), Μόσχα 6 και 7 Ιουλίου 2019
Με το τέλος του Ευρωπαϊκού Κογκρέσου Ψυχολογίας στη
Μόσχα, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της European
Federation of Psychologists’ Association (EFPA). Στη Γενική
Συνέλευση τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου εκπροσώπησαν
οι Δρ Ιουλία Παπαγεώργη και Δρ Μαρία Καρεκλά, οι οποίες είναι
και συντονίστριες των Board of Educational Affairs και Standing
Committee of Psychology and Health της EFPA αντίστοιχα.
Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκαν δυο νέα
μέλη από Αλβανία και Αζερμπαϊτζάν, παρουσιάστηκε το έργο
του Εκτελεστικού Συμβουλίου για την περίοδο 2017-2019,
συζητήθηκαν οι στόχοι για την επόμενη τετραετία με επίκεντρο
την ευρωπαϊκή διάσταση και εστίαση της EFPA, τα επόμενα
βήματα για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό στην Ψυχολογία –
EuroPsy, και επιλέγηκε η πόλη του Brighton ως η πόλη που θα
φιλοξενήσει στο Ευρωπαϊκό Κογκρέσο Ψυχολογίας το 2023. Να
σημειωθεί ότι το επόμενο Κογκρέσο το 2021 θα γίνει στη Ljubljana της Σλοβενίας.

Φωτογραφία: Η ΕΕ της EFPA 2015-2019 και οι εκπρόσωποι των
37 συνδέσμων-μελών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση στη
Μόσχα.

Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη ημέρα των
δραστηριοτήτων της Γενικής Συνέλευσης, η Πρόεδρος του
Συνδέσμου Ψυχολόγων, Δρ Ελένη Καραγιάννη, επανεκλέγηκε
ως μέλος στo Εκτελεστικό Συμβούλιο του οργανισμού για
δεύτερη φορά. Το νεοεκλεγέν Εκτελεστικό Συμβούλιο
αποτελείται επίσης από τους Christoph Steinebach (Γερμανία) Πρόεδρος, Ole Tunold (Νορβηγία) – Γενικός Γραμματέας, Nicola
Gale (ΗΒ) - Ταμείας, και μέλη Koen Lowet (Βέλγιο), Anna Leybina (Ρωσσία), και Josip Lopizic (Κροατία).

Φωτογραφία: Τα νεοεκλεγέντα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
της EFPA 2019-2023.
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The 41st Annual conference of the International Psychologists Association, ISPA 2019, took place between 9-12 July
in Basel in Switzerland and was admittedly a great all-around
success. The Cyprus Psychologists Association was well represented with two members of the Executive Council and various other CyPSA members. A nine-member delegation from
Cyprus contributed to all aspects of the conference program and
networked with many colleagues from all over the world in the
true international spirit of ISPA. The team took in the sights and
flavors of Basel and sealed the experience with a cruise on the
Rhine at sunset.
The Cyprus delegation, with the support of a few international
supporters from the Cypriot and Greek diaspora, successfully
promoted the 42nd Annual Conference ISPA 2020
www.ispa2020.org to be held in Nicosia, Cyprus between
July 14-17 2020. ISPA 2020 is co-organized by the Cyprus
Psychologists Association and the University of Cyprus. The
ISPA 2020 promo booth in Basel was a great success! Many delegates had a chance to stop by and connect with the team from
Cyprus and get information about next year’s conference. The
presentation of ISPA 2020 at the closing ceremony in Basel was
team inspired and team executed. It was followed by a small,
but delicious reception, with traditional food and drinks from
Cyprus sponsored by the ISPA 2020 Local Organizing Committee.
The ISPA 2020 delegation in Basel accepted the conference
baton and carried it across Europe to Nicosia, Cyprus. It is an
honor! Join us next year at The Landmark Nicosia and create
memories and friendships with colleagues from all over the
world that last a lifetime.
Anthi Loutsiou, PsyD
Convener ISPA 2020
Chair of Local Organizing Committee
Department of Psychology, University of Cyprus
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opportunity to facilitate positive change in the lives of children
and to create safe, healthy and supportive learning environments that strengthen connections between school, home, and
community. The Hot Topics of ISPA 2020 highlight key areas in

Συνέδριο:
42nd Annual Conference of the Interneational
School Psychology Asociation

Working With Schools and Families
to Strengthen Children

which the science and the practice of school psychology can be
applied to strengthen children.
We look forward to a strong pre-conference program and
a rich and inspiring scientific program with invited keynote
lectures by distinguished international scholars and thematic
sessions that feature symposia, poster and paper presentations, workshops, round table, panel and special interest
discussions, and interaction groups. The official language of the
conference will be English.
We are delighted to announce our distinguished keynote speakers for ISPA 2020 who will share their vision for education in
the future and propose their insights from years of research
and implementation in promoting learning, thinking, and social
emotional functioning among children:

SAM GOLDSTEIN
University of Utah, School of Medicine, USA
IRENE-ANNA DIAKIDOY
University of Cyprus, Department of Psychology, Cyprus
VÍTOR ALEXANDRE COELHO
ISPA PRESIDENTIAL ADDRESS, Académico de Torres Vedras/
Universidade Lusíada (Norte), Portugal

Dear friends and colleagues,
We are pleased to announce that the 42nd Conference of the
International School Psychology Association (ISPA) will be held
in Nicosia, CYPRUS from July 14-17 2020 at The Landmark Nicosia, a 5* hotel conference venue. We invite you to
SAVE THE DATE and join us.
ISPA 2020 will be organized by the Cyprus Psychologists
Association in collaboration with the University of Cyprus.
The conference supports ISPA’s mission devoted to promoting
the cognitive, emotional, social and spiritual development of
children and young people in schools and communities around
the world.
The theme of ISPA 2020 is “WORKING WITH SCHOOLS &
FAMILIES TO STRENGTHEN CHILDREN” and was developed
with a forward looking vision to recognize that all children need
to be strengthened to face the challenges of today and the
demands of tomorrow. It was chosen to highlight that children
and youth need school psychologists to be agents of change in
the schools and the community in ways that improve children’s
lives, facilitate their development and adjustment, shelter them
from risks, promote individual differences, and secure their
rights. There are multiple openings via direct and indirect paths
to improve outcomes for children and youth as they make their
passage through education, developmental stages, and life
transitions. ISPA 2020 brings attention to School Psychology’s

The call for abstracts will open on November 15th 2019 with
a deadline for submissions on March 1st 2020. The official language of the conference is English. Whether you are a practitioner, a student, a trainer, a researcher, or a policy maker in
school psychology and related fields we welcome your participation at ISPA 2020. We invite your submissions to the
scientific program with research, case studies and professional
topics in areas such as assessment, evaluation, intervention,
health promotion, prevention, consultation, program development, training, ethics, professional development, methods etc.
Although the deadline for the submission of abstracts is
March 1st 2019, you are strongly encouraged to submit
your abstract well before this date in order to maximize
your chances for acceptance and inclusion in the scientific
program. The Scientific Committee will review abstracts and
make decisions as they are received, allowing you more time for
planning.
And don’t miss the opportunity to sign up for approved Continuous Professional Development (CPD) during the ISPA
2020 Pre-Conference Program and sharpen your professional
skills and gain new knowledge. All workshops will meet quality
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assurance standards and offer NASP and ISPA CE credits. They
will take place on Tuesday July 14, 2020, on the day of the
opening ceremony of ISPA 2020. The Pre-Conference Workshops will be announced by ISPA this Fall on the conference
website.
The Local Organizing Committee is working towards making
ISPA 2020 “A conference to remember”. Join us to connect and
network with colleagues from all over the world during treasured ISPA traditions such as interaction groups, opening
ceremony and the welcome reception, folk dancing, music and
sing-along session, and the farewell party. We are working towards infusing the conference with a local flavor, offering additional social events that allow delegates to explore the city, and
adding some elements of innovation that facilitate the wellbeing
of delegates during the conference.
We have been working for ISPA 2020 since 2017. It is a true
team effort with tremendous support from the Executive Council
of the Cyprus Psychologists Association, the Department of
Psychology at the University of Cyprus, Andri Anastasiou, CyPSA
member and Mihalis Mihaelides of the University of Cyprus who
serve on the Local Organizer Committee, Petros Stratis and the
staff at Easy Conferences and various colleagues, supporters
and students with whom it has been a pleasure to work with.
We are honored that ISPA placed their trust in us and that in
collaboration with CyPSA and the University of Cyprus we can
bring the conference here in Nicosia. JOIN US in Creating
Bridges Of Collaboration At The Crossroads Of Civilizations in the service of children and children’s rights. Be part of
the most international, annual, scientific event in School Psychology; learn from each other and from distinguished scholars,
be inspired, and create networks of connection with colleagues
from all over the world.

Photo Courtesy:
Noni Kalodiki-Christou and Anthi Loutsiou
and The Landmark Nicosia

This is YOUR conference and we look forward to support you
with any queries about your submission, registration etc at
info@ispa2020.org. Please follow the updates of ISPA 2020
and stay connected with us through our website and social
media accounts. Sponsorship opportunities are now available at
http://ispa2020.org/sponsorship
BE PART OF THE MOST INTERNATIONAL CELEBRATION
OF SCHOOL PSYCHOLOGY
Learn from each other and from distinguished scholars,
be inspired, and create networks of connection with colleagues from all over the world.
On behalf of the ISPA 2020 Local Organizing Committee, we
look forward to welcoming you and your submissions to ISPA
2020.
Anthi Loutsiou, PsyD
Convener ISPA 2020
Chair of Local Organizing Committee
Department of Psychology, University of Cyprus
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Άρθρο:

Η Νευροαναπτυξιακή Προοπτική της Αυτοκτονίας
Γράφει ο Δρ Ανδρέας Χατζηχριστοφής
Λέκτορας Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αυτό το άρθρο συντάχθηκε με την
ευκαιρία της Παγκόσμια Ημέρας Ψυχικής
Υγείας, 10 Οκτωβρίου, που φέτος έχει ως
θέμα την αυτοκτονία και την πρόληψη
της. Κατ’ αρχήν η αυτοκτονία ορίζεται
ως το θανατηφόρο αποτέλεσμα μιας
αυτοκαταστροφικής πράξης με πρόθεση
του ατόμου να πεθάνει, ενώ η απόπειρα
αυτοκτονίας ως μια συμπεριφορά δυνητικά
αυτοκαταστροφική με τουλάχιστον κάποια
πρόθεση να πεθάνει1. Οι αυτοκτονίες
καθώς και οι απόπειρες αυτοκτονίας
αποτελούν σημαντικό πρόβλημα υγείας,
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
να αναφέρει περισσότερα από 800 000
θύματα αυτοκτονίας κάθε χρόνο και με
την αυτοκτονία να αποτελεί τη δεύτερη
αιτία θανάτου σε νέους ηλικίας 15-29
ετών. Επίσης, υπολογίζεται 10πλάσιος
με 20πλάσιος αριθμός απόπειρων από
τις αυτοκτονίες. Έτσι μια προηγούμενη
απόπειρα αυτοκτονίας είναι ο
σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου
για μια ολοκληρωμένη αυτοκτονία στο
μέλλον1.
Καθώς η αυτοκτονία είναι πέραν από
ιατρικό και μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα
είναι πολύ σημαντικό να αναγνωριστούν οι
παράγοντες κινδύνου, πιθανοί βιοδείκτες
αλλά και προγνωστικοί παράγοντες.
Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην
αυτοκτονία μπορούν να γίνουν καλύτερα
κατανοητοί στο μοντέλο «Στρες-διάθεσης»
για αυτοκτονική συμπεριφορά2. Αυτό
το μοντέλο δίνει τη δυνατότητα να
απεικονιστεί η σχέση μεταξύ διαφορετικών
βιολογικών συστημάτων με κλινικά
χαρακτηριστικά αυτοκαταστροφικής
συμπεριφοράς2, 3.
Οι παράγοντες κινδύνου
κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες.
Πρώτον, οι ιστορικοί-απομακρυσμένοι
παράγοντες από το συμβάν της
αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς που
συμβάλλουν στην προδιάθεση, όπως
το οικογενειακό ιστορικό αυτοκτονίας,
κακοποίηση στην παιδική ηλικία και το
γενετικό υπόβαθρο του ατόμου. Δεύτερον,
οι αναπτυξιακοί-ενδιάμεσοι παράγοντες

που μεσολαβούν στην επίδραση των
μακρινών παραγόντων στη συμπεριφορά
αυτοκτονίας. Αυτά είναι κυρίως τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
καθώς και τα γνωστικά στυλ. Η
επιθετικότητα, η παρορμητικότητα, τα
χαρακτηριστικά άγχους και η διαταραχή
στη λήψη αποφάσεων και επίλυση
προβλημάτων αποτελούν μεσολαβητικούς
παράγοντες1, 4, 5. Τέλος, οι εγγύς στο
γεγονός παράγοντες που ευθύνονται
για την εκδήλωση αυτοκτονικής
συμπεριφοράς. Μελέτες ψυχολογικών

αυτοψιών υπογραμμίζουν τη σημασία
της ψυχοπαθολογίας αφού περισσότερο
από το 90% των θυμάτων αυτοκτονίας
διαγνώστηκαν με ψυχιατρική ασθένεια.
Συχνότερα κατάθλιψη, αλλά και
ψυχωσικές διαταραχές, η κατάχρηση
αλκοόλης και ουσιών καθώς και η οριακή
διαταραχή της προσωπικότητας. Η έκθεση
σε οξύ στρες λόγω πρόσφατων συμβάντων
της ζωής, όπως ψυχοκοινωνικοοικονομική
κρίση, η διαθεσιμότητα μέσων
αυτοκτονίας, η απομόνωση και η έλλειψη
κοινωνικής στήριξης μπορεί να προκαλέσει
αυτοκαταστροφική συμπεριφορά.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι
η κακοποίηση στην παιδική ηλικία
αυξάνει τόσο τον κίνδυνο για εκδήλωση
ψυχοπαθολογίας στην ενηλικίωση όσο
και την εμφάνιση αυτοκαταστροφικής
συμπεριφοράς και αυτοκτονικότητας2, 6.
Ο μηχανισμός δράσης της κακοποίησης
προτείνεται να είναι μέσω μακροχρόνιων

επιδράσεων και δυσλειτουργίας διάφορων
νευροβιολογικών συστημάτων. Αυτό
γίνεται μέσω αλληλεπίδρασης του
περιβάλλοντος με γονίδια σε γενετικό
επίπεδο αλλά και μέσω επιγενετικών
μηχανισμών7-10. Η κύρια επίδραση
προτείνεται να είναι μέσω δυσλειτουργίας
του άξονα υποθάλαμου- υπόφυσηςεπινεφρίδια ο οποίος είναι ο κύριος
μηχανισμός ρύθμισης του στρες στον
ανθρώπινο οργανισμό. Επίσης, μέσω της
ρύθμισης νευροτροφικών παραγόντων, για
παράδειγμα BDNF, καθώς και γενετικών
αλλά και επιγενετικών μηχανισμών5,
11. Αναφέρονται πολλοί διαφορετικοί
μηχανισμοί για το πώς οι αντιξοότητες της
παιδικής ηλικίας επηρεάζουν τον άξονα
ΗΡΑ και νευροβιολογικά συστήματα. Το
πιο συνηθισμένο εύρημα σε ενήλικες με
ιστορικό κακοποίησης στην παιδική ηλικία
είναι τα χαμηλά επίπεδα κορτιζόλης7,
12. Ακόμα και άλλα βιολογικά συστήματα
όπως το σύστημα της ωξυτοκίνης που
ρυθμίζει θέματα διαπροσωπικών σχέσεων
είναι επίσης στενά συνδεδεμένο με την
ψυχοπαθολογία που σχετίζεται με την
κακοποίηση στην παιδική ηλικία7.
Για την αντιμετώπιση της
αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς
πρωταρχικό ρόλο έχει η πρόληψη με
παρεμβάσεις που να στοχεύουν τους
παράγοντες κινδύνου και την προδιάθεση
στην αυτοκτονία όπως στην παιδική
κακοποίηση. Αν λάβουμε υπόψη τις
πρόσφατες μελέτες που ανεβάζουν την
κακοποίηση σε πολύ ψηλά ποσοστά
στον κόσμο αλλά και στην Κύπρο γίνεται
κατανοητό ότι αποτελεί ένα τομέα
όπου θα μπορούσαν να γίνουν πολλά
από θέμα πρόληψης. Ορισμένα άλλα
μέτρα που οδηγούν στην πρόληψη των
αυτοκτονιών είναι η μείωση σε πρόσβαση
στα μέσα αυτοκτονίας (όπως φάρμακα,
όπλα, φυτοφάρμακα), η καλύτερη
αντιμετώπιση της κατάχρησης ουσιών
και αλκοόλης, η έγκαιρη αναγνώριση
και αντιμετώπιση ψυχικών παθήσεων, η
αύξηση της ευαισθητοποίησης με μείωση
του στίγματος για ψυχικές παθήσεις και
η εφαρμογή κώδικά δεοντολογίας για
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αναφορά στα μέσα ενημέρωσης. Επίσης,
η καλύτερη εκπαίδευση επαγγελματιών
υγείας αλλά και μη επαγγελματιών για
την αξιολόγηση και τη διαχείριση της
συμπεριφοράς αυτοκτονίας. Συνεπώς,
η πρόληψη της αυτοκτονίας απαιτεί
συντονισμό και συνεργασία μεταξύ
πολλών φορέων της κοινωνίας. Δυστυχώς
ελάχιστες χώρες έχουν καταρτήσει εθνική
στρατηγική πρόληψης αυτοκτονίας.
Σχετικά με τη θεραπεία της
αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς,
είναι υψίστης σημασίας η αντιμετώπισης
της ψυχοπαθολογίας. Αυτό μπορεί
να γίνει φαρμακευτικά ή μη. Σχετικά
με τις ψυχοθεραπείες, υπάρχουν
ενθαρρυντικά δεδομένα ότι συγκεκριμένες
παρεμβάσεις μπορεί να έχουν πολύ
καλή αποτελεσματικότητα τόσο στην
υποκείμενη ψυχοπαθολογία όσο και
στην αυτοκαταστροφική συμπεριφορά.
Αυτές μπορεί να είναι για παράδειγμα η
γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία
με στόχο την κατάθλιψη, η διαλεκτική
ψυχοθεραπεία αλλά ακόμα και
η ψυχοδυναμική/ψυχαναλυτική
ψυχοθεραπεία στην οποία μέχρι
πρόσφατα δεν υπήρχαν εκτεταμένες
έρευνες. Μια πρόσφατη μεταανάλυση για την αποτελεσματικότητα
της ψυχοθεραπείας στην μεθοριακή
διαταραχή προσωπικότητας η οποία
χαρακτηρίζεται από αυτοκαταστροφική
συμπεριφορά, έδειξε ότι η διαλεκτική
και η ψυχοδυναμική ίσως είναι πιο
αποτελεσματικές από τις υπόλοιπες
μεθόδους13. Επίσης η ψυχαναλυτική
προσέγγιση προτείνεται ως πιθανόν
αποτελεσματική βραχυπρόθεσμα στην
αυτοκαταστροφική συμπεριφορά
γενικότερα14. Καταληκτικά, απαιτούνται
περισσότερες έρευνες που να στοχεύουν
τόσο στην αιτιοπαθογένεια, πρόληψη
αλλά και θεραπεία της αυτοκαταστροφικής
συμπεριφοράς.
Δρ Ανδρέας Χατζηχριστοφής
Λέκτορας Ψυχιατρικής
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κύπρου
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*Ο Δρ Χατζηχριστοφής θα συμμετάσχει στο
Συνέδριο που συνδιοργανώνει ο Σύνδεσμος
Ψυχολόγων Κύπρου με το Πανεπιστήμιο
Κύπρου με τίτλο «Depression – Case
formulation and treatment from psychodynamic and Cognitive Behavioral Perspectives, A collaboration between scholars
and practitioners in psychological interventions from Germany and Cyprus»
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Άρθρο:

Αυτοκτονία και τρίτη ηλικία
Γράφει ο Κωνσταντίνος Χατζηχριστόφης
ΜΑ Κλινικός Ψυχολόγος

Ο θάνατος από αυτοκτονία είναι
ένα εξαιρετικά πολύπλοκο ζήτημα
που προκαλεί πόνο, σε εκατοντάδες
χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο, σε
όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις,
σημειώθηκαν 804.000 θάνατοι από
αυτοκτονία παγκοσμίως το 2012,
αντιπροσωπεύοντας το ετήσιο συνολικό
ποσοστό αυτοκτονιών της τάξης του
11,4 ανά 100 000 κατοίκων. Επειδή σε
ορισμένες χώρες είναι ακόμη παράνομη
η πράξη της αυτοκτονίας, είναι πολύ
πιθανό να υποεκτιμούνται τα στατιστικά.
Το γεγονός ότι τα αριθμητικά στοιχεία δεν
δείχνουν σαφείς τάσεις είναι ενδεικτικό
του γεγονότος ότι η επικράτηση και
τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς
των αυτοχείρων ποικίλλουν σημαντικά
μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων, των
δημογραφικών ομάδων αλλά και σε βάθος
χρόνου.
Στις πλουσιότερες χώρες, τρεις φορές
περισσότεροι άνδρες πεθαίνουν από
αυτοκτονία από ότι γυναίκες, ενώ ο
μέσος όρος ανα τον κόσμο είναι 15,0
για τους άνδρες και 8,0 για τις γυναίκες.
Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοκτονιών
ανήκει στην κατηγορία των 15-49 ετών
που αντιπροσωπεύει περίπου το 60%
των θανάτων. Για κάθε αυτοκτονία
υπάρχουν πολλά περισσότερα άτομα
που έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.
Στον γενικό πληθυσμό, μια προηγούμενη
απόπειρα αυτοκτονίας θεωρείται ως ο
πιο σημαντικός προλέγων παράγοντας
κινδύνου για μια επιτυχημένη αυτοκτονία.
Η πράξη της αυτοκτονία περνάει
από στάδια. Περιλαμβάνει μια μακρά
διαδικασία ανάπτυξης που ονομάζεται
διαδικασία αυτοκτονίας. Η διαδικασία
αναφέρεται σε μια διαδρομή που
συμβαίνει σε σχέση με το περιβάλλον
ενός ατόμου. Αρχίζει με το συναίσθημα
της απελπισίας, του παροδικού
αυτοκτονικού ιδεασμού και προχωρά
μέσω πιο συγκεκριμένων αυτοκτονικών
σχεδίων και προσπαθειών αυτοκτονίας.
Αυτά συχνά επαναλαμβάνονται και
μπορεί να περιλαμβάνουν αυξανόμενους

βαθμούς αυτοκτονικής πρόθεσης και
θνησιμότητας των μεθόδων αυτοκτονίας
που χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε το άτομο
να επιτύχει τελικά τον σκοπό του.
Διάφοροι παράγοντες που κάνουν την
πράξη της αυτοκτονίας πιο πιθανή,
περιλαμβάνουν δυσκολίες στην πρόσβαση
στην υγειονομική περίθαλψη και στη
λήψη της απαιτούμενης φροντίδας,
εύκολη διαθεσιμότητα των μέσων
τελεσης της αυτοκτονίας, η ακατάλληλη
ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης
που κάνει την αυτοκτονία να φαίνεται
συναρπαστική και αυξάνει τον κίνδυνο
αυτοκτονιών "copycat" και στιγματισμό
κατά των ατόμων που αναζητούν
βοήθεια για αυτοκτονικές συμπεριφορές
ή για προβλήματα ψυχικής υγείας και
κατάχρησης ουσιών.
Η αυτοκτονική συμπεριφορά σε
ηλικιωμένους ενήλικες (ηλικίας 65
ετών και άνω) αποτελεί σημαντικό
ζήτημα δημόσιας υγείας σε πολλές
χώρες. Δεδομένου ότι η αυτοκτονική
συμπεριφορά είναι ένα περίπλοκο και
πολύπλευρο φαινόμενο, πρέπει να
προσεγγίζεται μέσω τόσο βιολογικών
αλλά και ψυχοκοινωνικών παραμέτρων.
Πολλές μελέτες έχουν εξετάσει τα
χαρακτηριστικά της γηριατρικής
αυτοκτονικής συμπεριφοράς και
συνεχίζουν να συσσωρεύονται ενδείξεις
ότι ο πληθυσμός αυτός είναι ετερογενής
στην αυτοκτονική συμπεριφορά. Με την
προχωρημένη ηλικία είναι αναμενόμενο
ότι οι παράγοντες κινδύνου για τους
ηλικιωμένους, να συμπεριλαμβάνουν
βιολογικά στοιχεία, την απώλεια των
φυσικών τους ικανοτήτων, ψυχολογικά
πρέπει να αντιμετωπίσουν και να δεχθούν
την απώλεια του / της συζύγου τους αλλά
και την ιδέα του δικού τους θανάτου
σε κάποια στιγμή, και κοινωνικά,
να συνταξιοδοτηθούν και να έχουν
οικονομικές δυσκολίες.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η επικράτηση
οποιασδήποτε ψυχιατρικής θεραπείας
και διαταραχής μειώνεται με την ηλικία.
Είναι ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε ότι

όταν τα ηλικιωμένα θύματα αυτοκτονίας
χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες («νεαράηλικιωμένα» και «γέροι-ηλικιωμένοι»),
οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων
ήταν: οι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών
είχαν περισσότερα σωματικά προβλήματα
και πιο συχνά θετική ψυχιατρική
ιστορία χωρίς ποτέ να νοσηλευτούν για
ψυχιατρικά προβλήματα. Ωστόσο, σε
άλλη μελέτη, που εξετάστηκαν ασθενείς
ηλικίας 80 ετών και άνω που πέθαναν
από αυτοκτονία, μία από τις υποομάδες
περιελάβανε άτομα που πάσχουν από
άνοια ή κατάθλιψη.
Επίσης μείωση διαπιστώθηκε αναφορικά
με τους νομικούς και οικονομικούς
παραμέτρους του άγχους αλλά και
στα προβλήματα αναφορικά με τις
σχέσεις. Αντίθετα, η επίδραση από τις
συνθήκες που επικρατούν στο σώμα
δείχνουν αυξητική τάση. Μεταξύ
των ενεργοποιειτών της αυτοκτονίας
αναφέρθηκαν οι πιο κάτω παράμετροι.
Αυτή της απογοήτευσης με την αναπηρία,
της ασθένειας και του πόνου (μαζί με την
απώλεια της αυτονομίας), της αίσθησης
της χρησιμότητας, της αξιοπρέπειας και
της ευχαρίστησης στη ζωή. Οι γυναίκες
συχνά αναφέρουν ότι «δεν θέλουν να
επιβαρύνουν τους άλλους».
Επίσης, το πένθος αναφέρθηκε
σαν σημαντικός παράγοντας, με τον
υψηλότερο κίνδυνο αυτοκτονίας να
καταγράφεται κατά τη διάρκεια των 6
μηνών από την απώλεια ενός στενού
συγγενή. Η χηρεία συνδέθηκε σημαντικά
με τον αυτοκτονικό ιδεασμό σε άνδρες
και γυναίκες. Αντίθετα, η απώλεια ενός
συντρόφου συνδέθηκε με χαμηλότερο
επίπεδο της στους άνδρες της ικανότητας
να ανήκουν σε ένα συνολο, αλλά όχι στις
γυναίκες. Ισως λόγω της χαμηλότερης
ικανότητας των ανδρών να διατηρούν
κοινωνικούς δεσμούς σε σχέση με τις
γυναίκες.
Τα άτομα που ζούσαν μόνοι τους
ή ήταν κοινωνικά απομονωμένα
βρέθηκαν επίσης να είναι επιρρεπή
στην αυτοκτονία. Η αυτοκτονική πράξη

«

Τ Ε Υ ΧΟΣ 4 / 2 018

15

εμφανίζεται ως επιλογή σε άτομα που
έχουν επηρεαστεί ως συνέπεια συνεχών
αρνητικών και οδυνηρών γεγονότων. Οι
ηλικιωμένοι όπως έχουμε δει εκτίθενται
σε συνταξιοδότηση, χηρεία ή έλλειψη
νέων στενών σχέσεων, όλοι παράγοντες
που οδηγούν στην κοινωνική απομόνωση.
Αντίστροφα, η ισχυρή κοινωνική στήριξη
έχει προστατευτική επίδραση στους
στρεσογόνους παράγοντες της ζωής.
Έρευνες σε ηλικιωμένους ενήλικες που
έχασαν τη ζωή τους από αυτοκτονία,
δείχνουν ότι οι απόπειρες αυτοκτονίας
μειώνονται με την ηλικία. Οι φυσικές
ασθένειες, όπως ο καρκίνος, η
νευρολογική διαταραχή, ο πόνος, η
ηπατική νόσο, οι γεννητικές διαταραχές
ή οι ρευματοειδείς διαταραχές, μαζί
με τη σωματική αναπηρία, συνδέονται
στενά με τις απόπειρες αυτοκτονίας
σε ηλικιωμένους. Επιπλέον, οι
ασθενείς με αυτοκτονικό ιδεασμό
και απόπειρες αυτοκτονίας άνω των
60 ετών ανέφεραν τη χαμηλότερη
κοινωνική υποστήριξη, τη χαμηλότερη
αίσθηση της και το υψηλότερο επίπεδο
χρόνιων διαπροσωπικών δυσκολιών.
Οι διαχρονικές απόπειρες αυτοκτονίας
είχαν υψηλότερους δείκτες στους
νέους ηλικιωμένους (65-74 ετών) σε
σύγκριση με τους ηλικιωμένους γέρους
(75-84 ετών). Οι έρευνες δείχνουν ότι
η πλειοψηφία (82%) των ηλικιωμένων
θυμάτων αυτοκτονίας έκανε μια απόπειρα
αυτοκτονίας και αυτή ήταν δυστυχώς
επιτυχής.
Συμφώνα με την Υπαρξιακή θεωρία δεν
μπορούμε, να βρούμε νόημα στην ζωή
ή να κατανοήσουμε τα ανθρώπινα όντα
γύρω μας- συμπεριλαμβανομένου και του

Σ Ύ Ν Δ Ε Σ Μ ΟΣ Ψ Υ ΧΟΛΌ Γ Ω Ν Κ Ύ Π Ρ ΟΥ

εαυτού μας – όταν είμαστε μόνοι μας,
είτε αποκλεισμένοι από το σύνολο. Πάντα
και μόνο μέσα από το αλληλοσυνδεόμενο
πλαίσιο των επαφών μας μπορούμε να
βρούμε την ισορροπία που χρειαζόμαστε.
Για αυτό δεν είναι παράξενο ότι η ισχυρή
κοινωνική στήριξη έχει προστατευτική
επίδραση έναντι των στρεσογόνων
παραγόντων και μπορεί να προστατεύσει
τους ηλικιωμένους από την αυτοκτονία.
Επιπλέον, η αίσθηση ότι κάποιος ανήκει
σε ένα σύνολο έχει αναφερθεί επίσης απο
έρευνες ως σημαντικός προστατευτικός
παράγοντας ενάντια στη αυτοκτονία στην
τρίτη ηλικία.
Κωνσταντίνος Χατζηχριστόφης
ΜΑ Κλινικός Ψυχολόγος
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Άρθρο:

Αυτοκτονία: Είναι άραγε τόσο δύσκολο να την αποτρέψουμε;
Σκέψεις σχετικά με το σεμινάριο της ISPA 2019 με θέμα «Suicide
Prevention in Schools» από τον Dr. Scott Poland
Γράφει η Εβίτα Κατσιμίχα
Σχολική / Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

«Ως ψυχολόγοι, όταν κάποιος μας λέει ότι
θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του, αυτό
που χρειάζεται να κάνουμε είναι να τον/την
βοηθήσουμε να ξεπεράσει μια δύσκολη μέρα»
Scott Poland, PhD

Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε
συνέδριο της ISPA (International School
Psychology Association) και αυτό το
σεμινάριο ήταν η πρώτη επαφή μου με
τις εργασίες που θα λάμβαναν μέρος τις
επόμενες ημέρες. Σκεφτόμουν ότι είχα
παρακολουθήσει ξανά αντίστοιχα σεμινάρια,
τα οποία τελικά είχαν αλλάξει το τρόπο
που σκέφτομαι όταν ακούω τη λέξη
“αυτοκτονία” και γι’ αυτό επέλεξα να το
παρακολουθήσω.
 αίσθηση που έχω πάντα από τα σεμινάρια
Η
που έχουν αυτή τη θεματολογία είναι
ότι με βάζουν στη διαδικασία να σκεφτώ
πράγματα που συνήθως δεν περνούν από
το μυαλό ενός μέσου ανθρώπου, όπως “με
ποιο τρόπο θα επέλεγες να αυτοκτονήσεις;”,
“ποιο τρόπο διαλέγουν οι περισσότεροι
στη χώρα σου όταν θα αποπειραθούν ή θα
βάλουν τέλος στη ζωή τους;”. Το να θέλει
κάποιος να βάλει τέλος στη ζωή του είναι
κάτι που μας αναστατώνει όλους, ακόμα
και τους πιο έμπειρους επαγγελματίες,
και πολλές φορές ίσως (λανθασμένα)
σκεφτόμαστε ότι αν ρωτήσω μπορεί να
του “φυτέψω” την ιδέα. Τα σεμινάρια αυτά
λοιπόν δρουν ανακουφιστικά κυρίως, γιατί
όπως ανέφερε ο εισηγητής του σεμινάριου
Δρ Scott Poland, όταν κάποιος μας λέει ότι
θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του, αυτό
που χρειάζεται να κάνουμε είναι να τον/
την βοηθήσουμε να ξεπεράσει μια δύσκολη
μέρα. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να
ενεργοποιηθεί ένα προστατευτικό δίκτυο
γύρω από το παιδί ξεκινώντας ήδη από το
χώρο στον οποίο έγινε η αυτο-αποκάλυψη
μέχρι και το σπίτι του παιδιού, αλλά και
συστηματική παρακολούθουση του σε
βάθος χρόνου.
Πρώτο βήμα λοιπόν να μην διστάσουμε να
κάνουμε ευθείες διερευνητικές ερωτήσεις

(π.χ. σκέφτεσαι την αυτοκτονία;, το
έχεις προσπαθήσει;, πώς θα επέλεγες
να το κάνεις;). Δεύτερο βήμα, είναι να
προσπαθήσουμε να σταθεροποιήσουμε τη
διάθεση του παιδιού και να δημιουργήσουμε
ένα πλάνο ασφαλείας. Ο εισηγητής
ανέφερε ότι είναι σημαντικό το πλάνο να
μην εστιάζεται στο τι δεν θα κάνω, αλλά
σε εσωτερικές και εξωτερικές στρατηγικές
ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι
δουλεύουμε μαζί με το παιδί ώστε να έχει
μια γκάμα εσωτερικών στρατηγικών, όπως
π.χ. για το πώς θα ηρεμήσει τον εαυτό
του όταν νιώθει ότι θέλει να του κάνει
κακό, υπενθύμιση των λόγων για τους
οποίους είναι ακόμα ζωντανός και έπειτα
εξωτερικών στρατηγικών, π.χ. σε ποιον θα
τηλεφωνήσει, που μπορεί να πάει, κτλ.
 ο επόμενο βήμα είναι πως σε καμία
Τ
περίπτωση δεν αφήνουμε το παιδί χωρίς
εποπτεία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να
ενημερώνεται ο γονέας και να μπορεί να
εποπτεύει το παιδί του ακόμα και μέσα στο
σπίτι του, με εξαίρεση όταν οι γονείς είναι
κακοποιητικοί. Το σχολείο λοιπόν πρέπει
να εξασφαλίσει ότι δεν θα μείνει μόνο του
το παιδί την ημέρα που μας λέει ότι θέλει
να κάνει κακό στον εαυτό του, ακόμα και
αν αυτό σημαίνει να πάει από το σχολείο
στο σπίτι του με τα πόδια. Ο εισηγητής
παρουσίασε περιστατικά όπου τα παιδιά
αυτοκτόνησαν μέσα στο σπίτι τους αφότου
ο γονέας είπε στο σχολείο “αφήστε τον να
έρθει μόνος του”. Έδωσε πολύ έμφαση στο
να υπάρχει γραπτή πολιτική διαχείρισης
τέτοιων περιστατικών στο σχολείο
παρουσιάζοντας παράδειγματα από αυτή
την ιστοσελίδα: www.texassuicideprevention.org.
Τέλος, ο εισηγητής εστίασε και στην
σημαντικότητα των προληπτικών δράσεων
για την αυτοκτονία. Μια από τις πιο
αποτελεσματικές στρατηγικές πρόληψης
των αυτοκτονιών απαντάει στην ερώτηση
“γιατί να θέλει κάποιος να πάψει να ζει;”.
Ίσως γιατί δεν έχει κάποιον να μιλήσει, ίσως
γιατί νιώθει ότι κανείς δεν τον καταλαβαίνει,
ίσως γιατί νιώθει πολύ μόνος, διαφορετικός.

Επομένως, στις προληπτικές δράσεις αρχικά
είναι σημαντικό να διδάσκουμε στους γονείς
και τους εκπαιδευτικούς τα προειδοποιητικά
σημάδια, τα οποία μπορεί να είναι ενδείξεις
απευαισθητοποίησης στο να τραυματίζει τον
εαυτό του, όπως π.χ. ο αυτοτραυματισμός.
Επιπρόσθετα, να επενδύουμε στο να
δημιουργούμε συνδέσεις με άλλα άτομα,
έστω και αν είναι ένας ενήλικας, π.χ.
ο σύμβουλος του σχολείου, κάποιος
εκπαιδευτικός ή κάποιος οικογενειακός
δεσμός.
Διατηρώντας και ενισχύοντας την αίσθηση
του ανήκειν δημιουργούμε προστατευτικούς
παράγοντες για να αποτρέψουμε τις
αυτοκτονίες και συνάμα αναλαμβάνουμε
τη συλλογική ευθύνη μιας αυτοκτονίας.
Το παιδί καταλαβαίνει το αυθεντικό
ενδιαφέρον μας, το μόνο που χρειάζεται
είναι να ανιχνεύσουμε ποιος μπορεί να το
έχει ανάγκη.
Εβίτα Κατσιμίχα, ΜΑ, MPhil
Σχολική / Εκπαιδευτική Ψυχολόγος
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Άρθρο:

Πρόληψη της αυτοκτονικότητας στους εφήβους
Γράφει η Χριστιάνα Θεοδώρου, MSc.
Υποψήφια διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η εφηβεία είναι μια μεταβατική περίοδος,
όπου η σωματική, η ψυχολογική και η
γνωστική ανάπτυξη αρχίζει να μοιάζει με
αυτού του ενήλικα. Μια περίοδος που το
άτομο αρχίζει να επιθυμεί την ανεξαρτησία
του σαν ενήλικας, αλλά παράλληλα έχει
χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας. Στην
εφηβεία, συνήθως, η σημασία της φιλίας
γίνεται πιο δυνατή, αρχίζουν οι ρομαντικές
σχέσεις, οι συγκρούσεις με τους γονείς
γίνονται ίσως πιο έντονες, η επιβολή
ορίων και κανόνων μπορεί να φέρει
δυσανασχέτηση, κ.α. Η εφηβεία μπορεί να
είναι μια εποχή τόσο αποπροσανατολισμού
όσο και ανακάλυψης. Η μεταβατική
περίοδος αυτή μπορεί να εγείρει ζητήματα
ανεξαρτησίας και ταυτότητας. Καθώς οι
έφηβοι αρχίζουν να δημιουργούν την
ταυτότητά τους, ενδέχεται να πρέπει να
αποφασίσουν για θέματα που σχετίζονται
με την ακαδημαϊκή/εργασιακή τους πορεία,
τη φιλία, τη σεξουαλικότητα, την ταυτότητα
φύλου, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.
Το ταξίδι αυτό, λοιπόν, των αλλαγών και
της ανακάλυψης, όπου θα δημιουργηθεί
ένας ενήλικας, από τη μία οδηγεί σε
δημιουργικότητα, μάθηση, ανάπτυξη και
από την άλλη ενέχει κινδύνους, δυσκολίες
και προβληματισμούς. Πολλές από τις
ψυχικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
οι άνθρωποι ως ενήλικες αρχίζουν να
εκδηλώνονται στην εφηβεία, που αυτό
δημιουργεί με τη σειρά του κινδύνους.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (2019), κάθε χρόνο περίπου
800000 άνθρωποι αυτοκτονούν και άλλοι
έχουν σκέψεις ή κάνουν προσπάθειες.
Επίσης, αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου
παγκοσμίως μεταξύ των ηλικιών 15-29.
Η αυτοκτονία είναι μια τραγωδία για την
οικογένεια του ατόμου, αλλά και για
ολόκληρη την κοινωνία (WHO, 2019).
Η αυτοκτονική συμπεριφορά αποτελεί
σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας στους
εφήβους. Αν και οι αυτοκτονικές σκέψεις
και ο αυτοτραυματισμός είναι ισχυροί
προγνωστικοί παράγοντες για την απόπειρα
αυτοκτονίας, εντούτοις λίγα είναι γνωστά
για τους παράγοντες που προβλέπουν

τέτοιες συμπεριφορές σ’ αυτές τις ομάδες
υψηλού κινδύνου. Η καλύτερη κατανόηση
αυτών των παραγόντων είναι ζωτικής
σημασίας για τη βελτίωση της πρόβλεψης
και της πρόληψης των αυτοκτονιών (Mars,
Heron, Klonsky, et al., 2019).

προσεγγίσεις για τα άτομα υψηλού
κινδύνου μπορούν να μειώσουν τον
κίνδυνο, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια
ασφαλή νοοτροπία στα νοσοκομεία και στην
κοινότητα (Zalsman, Hawton, Wasserman,
van Heeringen, et al., 2016).

Πολλές μελέτες έχουν διαπιστώσει
ότι πολλοί παράγοντες κινδύνου
αυτοκτονικότητας, όπως είναι η κατάθλιψη,
η παρορμητικότητα, η έλλειψη ελπίδας και

Τα παιδιά αναπτύσσονται μέσω των
αλληλεπιδράσεων τους στα κοινωνικά
συστήματα (π.χ. οικογένειες, σχολεία)
και οι παρεμβάσεις σ’ αυτά τα συστήματα

η απελπισία, δεν διαφοροποιούν ουσιαστικά
τα άτομα που έχουν αυτοκτονικές σκέψεις
με όσους έχουν κάνει προσπάθειες
να αυτοκτονήσουν (π.χ. May & Klonsky, 2016; Nock, Green, Hwang, et
al., 2013). Επιπρόσθετα, η συχνότητα
αυτοτραυματισμού είναι ένας σημαντικός
παράγοντας πρόβλεψης της αυτοκτονικής
συμπεριφοράς μεταξύ των εφήβων. Άλλοι
παράγοντες που εντοπίστηκαν ήταν η
μειωμένη κοινωνική σύνδεση και αίσθησης
για το νόημα της ζωής, καθώς και η
έλλειψη θεραπείας ψυχικών προβλημάτων
(Whitlock, Muehlenkamp, & Eckenrode, et
al., 2013).

μπορούν να τους επηρεάσουν θετικά
συναισθηματικά και συμπεριφορικά.
Οι παρεμβάσεις που παρέχονται σ’
αυτά τα συστήματα μπορεί να είναι
καθοριστικά στην μείωση των κινδύνων
και στην αύξηση της πρόληψης της
αυτοκτονικότητας (Gallagher & Dobrin, 2006). Σύμφωνα με τον Wyman
(2015), η πρόληψη της αυτοκτονικότητας
μπορεί να γίνει πολυεπίπεδη, δηλαδή
στην οικογένεια, στην κοινωνία και
στο ίδιο το άτομο. Πιο συγκεκριμένα, η
ενίσχυση θετικών γονικών δεξιοτήτων
διαπαιδαγώγησης και πειθαρχίας, η
μείωση της επιθετικότητας στο σχολείο,
η ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων
και η συναισθηματική ενδυνάμωση των
εφήβων είναι μερικά που βοηθούν και
προλαμβάνουν την αυτοκτονικότητα
(Wyman, 2015).

Η πρόληψη και η έγκαιρη αναγνώριση των
αυτοκτονικών σκέψεων και προσπαθειών

είναι σημαντικές, δεδομένου ότι οι
περισσότεροι γονείς ή τα κοντινά άτομα
του εφήβου μπορεί να μην το έχουν
καταλάβει (Friedman, 2006). Η πρόληψη
της αυτοκτονίας καλό είναι να γίνεται τόσο
από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας όσο και
από το γενικό πληθυσμό. Οι στοχευμένες

Οι γονείς και το σχολείο, δύο συστήματα
που βρίσκονται σε συχνή επαφή με τους
εφήβους, δύναται να βοηθήσουν άμεσα
τον έφηβο με το να εντοπίσουν τα σημάδια
πρώιμης προειδοποίησης των ψυχικών
προβλημάτων και έτσι να προσφύγουν
σε κατάλληλες μεθόδους στήριξής του ή
αναζήτησης της κατάλληλης θεραπείας από
ειδικό. Είναι πολύ σημαντικό οι έφηβοι να
βρίσκουν ένα έδαφος ελεύθερης έκφρασης
των σκέψεων τους, των συναισθημάτων
τους και των δυσκολιών τους για να
μπορούν να τα αντιμετωπίσουν χωρίς
να υπάρχει ο κίνδυνος της ζωής τους. Η
πρόσβαση σε θεραπεία από νωρίς μπορεί
να αποτρέψει μια διαταραχή από την
αύξηση της σοβαρότητας ή της διάρκειας
της και σίγουρα μπορεί να αποτρέψει την
αυτοκτονία. Πολλές καταστάσεις μπορούν
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να αντιμετωπιστούν ή να θεραπευτούν
αποτελεσματικά, όταν αντιμετωπίζονται
έγκαιρα.
Χριστιάνα Θεοδώρου, MSc.
Υποψήφια διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,
Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (2019), στην ιδιαίτερη
εποχή που διανύουμε, υπάρχουν αυξημένα
επίπεδα αυτοκτονικότητας και πιο
συγκεκριμένα περίπου 800.000 άνθρωποι
πεθαίνουν από την αυτοκτονία κάθε χρόνο.
Έτσι αυτό την καθιστά τη δεύτερη αιτία
θανάτου για άτομα ηλικίας 15-29 ετών
παγκοσμίως (WHO, 2019). Η αυτοκτονία
εμφανίζεται σε όλες τις περιοχές του
κόσμου. Στην πραγματικότητα, το 79%
των παγκόσμιων αυτοκτονιών τείνουν να
εμφανίζονται σε δυσμενείς οικονομικές
αλλαγές, κατά τη διάρκεια των οποίων
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (2019) υπάρχει περισσότερος
κίνδυνος για αυτοκτονία από ευάλωτα
άτομα (Χρόνης, 2016;WHO, 2019).
Παρόλο που η αυτοκτονία θεωρείται ένα
σοβαρό θέμα παγκόσμιας υγείας μπορεί
να προληφθεί με έγκαιρες παρεμβάσεις
όπως είναι η αύξηση ευαισθητοποίησης
μέσω προγραμμάτων (Silva, Bowerman &
Zimitat, 2015) και εκπαιδεύοντας άτομα
για πάνω σε άμεσες παρεμβάσεις ως
στρατηγική για πρόληψη της αυτοκτονίας
(Silva, Bowerman & Zimitat, 2015; WHO,
2018).
Ορισμός: Η αυτοκτονία μέχρι και το
1971 παρουσιαζόταν ως ποινικό αδίκημα
στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα άτομα
που αυτοκτονούσαν μέχρι και το 1823
θάβονταν με ένα πάσσαλο (Kring, Davinson
Neale & Johnson, 2010). Η λέξη αυτοκτονία
προέρχεται από τις δύο "λέξεις αυτό +
κτονία" εκφράζοντας την ενέργεια κατά
(ή πράξη με) την οποία ένα άτομο βάζει
επίλογο στην ζωή του (Χρόνης, 2016).
Διαφοροποίηση του Αυτοκτονικού
ιδεασμού, της Απόπειρας αυτοκτονίας και
της Αυτοκτονίας
Είναι απαραίτητη η διαφοροποίηση του
Αυτοκτονικού ιδεασμού, της Απόπειρας
αυτοκτονίας και της Αυτοκτονίας, αφού
στον όρο Αυτοκτονικότητα παρουσιάζεται
αυτός ο διαχωρισμός (Kring, κ.α., 2010;
Χρόνης, 2016).
Αυτοκτονικός ιδεασμός: Αποτελείται από

σκέψεις που αφορούν συμπεριφορά σχετική
με αυτοκτονία. Συγκεκριμένα οι σκέψεις
τείνουν να έχουν αυτοκαταστροφική
συμπεριφορά ή τον σχεδιασμό πράξεων,
που έχουν ως σκοπό την επίτευξη
αυτοκτονίας (Χρόνης, 2016) .
Απόπειρα αυτοκτονίας: Είναι η
συμπεριφορά η οποία έχει σκοπό να
προκαλέσει τον θάνατο χωρίς, όμως, να
έχει επιτυχία) (Χρόνης, 2016).
Αυτοκτονία: Η κατάσταση κατά την οποία
το άτομο έχει σκοπό να αφαιρέσει την ζωή
του και το επιτυγχάνει (Kring κ.α, 2010).
Πρόληψη αυτοκτονίας
Το πιο σημαντικό αναφορικά με την
αντιμετώπιση της αυτοκτονικότητας
είναι η πρόληψη. Έτσι μπορούμε να
δημιουργήσουμε διάφορα προγράμματα
για την ευαισθητοποίηση όλων μέσω
εκπαίδευσης διαφόρων ομάδων πληθυσμού
. Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα "Ευαισθητοποίησης και
παρέμβασης στον τομέα της αυτοκτονίας
(SAIP)" έδειξαν να έχουν αυξημένες
γνώσεις και δεξιότητες, που τους
επιτρέπουν να διακρίνουν άτομα που
σχεδιάζουν την αυτοκτονία τους (Silva,
Bowerman & Zimitat, 2015). Ωστόσο,
υπάρχουν κάποια εμπόδια στην εφαρμογή
στρατηγικών πρόληψης για την αυτοκτονία.
Ένα από αυτά είναι η έλλειψη πολιτικής
στήριξης, που μπορεί να οδηγήσει στην
μείωση της χρηματοδότησης, έτσι ώστε
στρατηγικές όπως η έναρξη προγραμμάτων
ευαισθητοποίησης να μην μπορούν να
εφαρμοστούν (WHO, 2018).
Εντούτοις, η χρηματοδότηση συμβάλλει
στη δημιουργία εκπαίδευσης των
εργαζόμενων στον τομέα της υγείας
ούτως ώστε αν η χρηματοδότηση είναι
μειωμένη να υπάρχουν αρνητικές
επιπτώσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να
μειώσει την αποδοτικότητά τους στο να
είναι προετοιμασμένοι για τον εντοπισμό
και τη διαχείριση των αυτοκτονικών
συμπεριφορών, αλλά και η ποιότητα της
φροντίδας μπορεί να είναι ανεπαρκής
και ασυνεπής (WHO, 2018). Μια άλλη

στρατηγική η οποία θα ήταν μια πιο
άμεση στήριξη και θα μπορούσε να
μειώσει τον αριθμό των αυτοκτονιών,
είναι να υπάρχει 24ωρη γραμμή άμεσης
τηλεφωνικής υποστήριξης για τα άτομα
που είναι σε κίνδυνο να αποπειραθούν να
αυτοκτονήσουν (Kring, κ.ά., 2010). Θα
μπορούσαν επίσης να δημιουργηθούν και
στην Κύπρο εκστρατείες και προγράμματα
ευαισθητοποίησης σχετικά με την
αυτοκτονία προσφέροντας έτσι την αύξηση
γνώσεων και δεξιοτήτων παροχής άμεσης
βοήθειας στα άτομα αυτά.
Μαρία Αντωνιάδη
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Φοιτητών
Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου
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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.

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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