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ΗΛΕΚΤΡΑ  

Κέντρο Συμβουλευτικής  

για Αντιμετώπιση της Ηλεκτρονικής 

Εξάρτησης 

 

Γράφει ο Δρ Κυριάκος Πλατρίτης 

Λεμεσός, Μάρτιος 2018 

 

 

Πρόκειται για νέα καινοτόμο δομή του Κυπριακού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας 

που συνδυάζει θεραπεία και πρόληψη και που απευθύνεται τόσο σε ανήλικα 

όσο και σε ανήλικα άτομα. Ως ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ορίστηκε 

η 1η Μαρτίου 2018 και σχετικές αιτήσεις για έγκριση και τυχόν επιχορήγηση 

έχουν υποβληθεί τόσο στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (πρώην 

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου), όσο και στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων 

Κύπρου.  Ως επιστημονική επιμελήτρια του προγράμματος ανέλαβε η κ. Μαρία 

Καζαμία, ενώ την ευθύνη της επιστημονικής εποπτείας φέρει ο Δρ Κυριάκος 

Πλατρίτης, Πρόεδρος του Κυπριακού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας.  

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Επιλέξαμε τη συγκεκριμένη ονομασία  για να δώσουμε έμφαση στο πεδίο 

δράσης του Electr-A (αγγλιστί ολογράφως: Electronic Addiction, ενώ στα 

ελληνικά αποδίδεται ως Electr-Α ή Ηλεκτρ-Α δηλ. ολογράφως Ηλεκτρονική 

Απεξάρτηση), και το οποίο έχει θέσει ως προτεραιότητά του τη 

συστηματικότερη εκτίμηση και αντιμετώπιση των αναγκών και των κινδύνων 

από την προβληματική ενασχόληση με τον στοιχηματισμό και τα τυχερά 

παιγνίδια. Εξάλλου, το όνομα Ηλέκτρα, με αρχαιότατη προέλευση, ετυμολογικά 

συγγενεύει με τις λέξεις ‘ηλεκτρισμός’, ‘ηλεκτρονικός’ κ.ο.κ. 
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Για το Ηλέκτρα δεχόμαστε παραπομπές σχεδόν από παντού, νοσοκομεία, 

σχολεία, ιδιώτες ιατρούς, ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας, εθνική 

φρουρά, αστυνομία, καζίνο, εθνική αρχή στοιχημάτων, αρχή αντιμετώπισης 

εξαρτήσεων, υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, υπηρεσίες ψυχική υγείας 

υπουργείου υγείας, οργανισμό νεολαίας, εκκλησία της Κύπρου, ακαδημαϊκά 

ιδρύματα κ.α. Ασφαλώς δεχόμαστε και αυτοπαραπομπές και παραπομπές με 

την παρότρυνση γονέων και άλλων συγγενικών ή οικείων προσώπων. 

 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Το Ηλέκτρα θα επιδιώξει να λειτουργήσει τις υπηρεσίες του στη βάση 

επιχορηγήσεων και εισφορών ή άλλων πηγών του Κυπριακού Ινστιτούτου 

Ψυχοθεραπείας ούτως ώστε να αποκλειστεί ή να ελαχιστοποιηθεί η οικονομική 

επιβάρυνση των εξυπηρετούμενων. 

Το ωράριο λειτουργίας του Ηλέκτρα είναι ευέλικτο ώστε να εξυπηρετούνται και 

εργαζόμενα άτομα, μαθητές και σπουδαστές. Θα ξεκινά από τις 8:30 π.μ. και 

θα τελειώνει στις 7:00 μ.μ. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Βέβαια τα άτομα θα 

εξυπηρετούνται με ραντεβού, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για τηλεφωνική 

καθοδήγηση και συμβουλευτική η οποία θα επεκτείνεται μέχρι τις 8:00 μ.μ. 

καθημερινά.   

Το Ηλέκτρα φιλοδοξεί για τον πρώτο χρόνο να έχει δυναμικότητα για παροχή 

συστηματικής φροντίδας (δηλαδή ραντεβού 1 μέχρι 3 φορές εβδομαδιαίως)  

μέχρι 20 ατόμων, ενώ από τον δεύτερο χρόνο η δυναμικότητα να ανέβει ακόμη 

50%. Βέβαια, παράλληλα σε ετήσια βάση θα διεξάγονται διάφορες 

δραστηριότητες πρόληψης π.χ. εκστρατείες διαφώτισης για την ηλεκτρονική 

εξάρτησης, ομιλίες, τηλεφωνική συμβουλευτική, καθοδήγηση και 

πληροφόρηση, επιμορφωτικά σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια 

ευαισθητοποίησης και έγκαιρης πρόληψης κ.α. 

Η δραστηριοποίηση του Ηλέκτρα θα αφορά σε πρώτο στάδιο την επαρχία 

Λεμεσού στην οποία θα λειτουργήσει και τους προσεχούς μήνες το πρώτο 

καζίνο που αδειοδότησαν οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Βέβαια, θα εξυπηρετούνται και όσοι διαμένουν σ’ άλλες πόλεις αλλά 
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ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα και είναι πρόθυμοι να μεταβαίνουν στη 

Λεμεσό. Οι εγκαταστάσεις του προγράμματος θα είναι στο κέντρο της πόλης 

της Λεμεσού, στην οδό Ναυπλίου 15 για τα ατομικά ραντεβού και ομαδικές 

δραστηριότητες μέχρι 20 άτομα, ενώ για εκδηλώσεις που απαιτούν τη 

συμμετοχή πέραν των 20 ατόμων οι ανάγκες θα καλύπτονται στο Τροφώνειο 

στην οδό Ευάγγελου Φλωράκη στην κοινότητα Τραχωνίου (περιοχή 

Φασουρίου). 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

Τα κριτήρια εισδοχής στο Ηλέκτρα για σκοπούς θεραπείας και συμβουλευτικής 

έχουν ως εξής: 

Οι ενδιαφερόμενοι να είναι παιδιά ή έφηβοι ή ενήλικες που παρουσιάζουν 

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα ενοχλήματα / δυσκολίες: 

(α) Επίμονη ενασχόληση με ηλεκτρονικά ψυχαγωγικά / διαδραστικά παιγνίδια  

(β) Επίμονη ενασχόληση με ηλεκτρονικά τυχερά παιγνίδια και στοιχήματα     

(γ) Επίμονη ενασχόληση με την περιήγηση σε διαδικτυακές σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης 

(δ) Επίμονη ενασχόληση με διαδικτυακές σελίδες με πορνογραφικό 

περιεχόμενο 

  

και επιπλέον να ικανοποιείται ένα τουλάχιστο από τα ακόλουθα ενοχλήματα / 

δυσκολίες: 

(α) Η ηλεκτρονική ενασχόληση απορροφά σημαντικό χρόνο από την 

καθημερινότητα του ατόμου. 

(β) Η ηλεκτρονική ενασχόληση δρα με επιβλαβή τρόπο σε διάφορους τομείς 

της ποιότητας ζωής του ατόμου συμπεριλαμβανομένων της κοινωνικότητας, 

της αποδοτικότητας ή της λειτουργικότητας. 

(γ) Η αποχή από την ηλεκτρονική ενασχόληση προκαλεί ψυχική αναστάτωση 

και έντονες σκέψεις και επιθυμίες για ηλεκτρονική ενασχόληση. 

(δ) Η ηλεκτρονική ενασχόληση προκαλεί στο άτομο τη βίωση δυσάρεστων 

συναισθημάτων όπως ενοχής, άγχους, λύπης, θυμού, φόβου, αγωνίας. 
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(ε) Η ηλεκτρονική ενασχόληση προκαλεί προβλήματα στις σχέσεις με άτομα 

του οικείου περιβάλλοντος. 

(στ) Η ηλεκτρονική ενασχόληση διαταράσσει τον κύκλο ύπνου – εγρήγορσης. 

(ζ) Εκδηλώνονται συμπεριφορές και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που 

δεν εμφανίζονται πριν την περίοδο της ηλεκτρονικής ενασχόλησης 

συμπεριλαμβανομένων της ψευδολογίας, της απόκρυψης, της 

αποφευκτικότητας, δανεισμού χρημάτων. 

(η)  Εκδηλώνονται παραβατικές ή παράνομες συμπεριφορές που δεν 

εμφανίζονται πριν την περίοδο της ηλεκτρονικής ενασχόλησης όπως της 

κλοπής, της απάτης κ.α..     

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Όταν υπάρχει προτεραιότητα απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ. 

Όταν υπάρχει προτεραιότητα για χειρισμό κατεπείγουσας ψυχιατρικής 

νοσηλείας. 

Τα εργαλεία που αφορούν στην αξιολόγηση των εξυπηρετούμενων 

ταξινομούνται σύμφωνα με το ηλικιακό φάσμα στο οποίο ανήκουν. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η σχολαστική λήψη ψυχοθεραπευτικού 

ιστορικού, γενεογράμματος καθώς επίσης και ο αδρός έλεγχος της παρούσας 

κατάστασης των ψυχικών λειτουργιών. Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση ενισχύεται 

με εξειδικευμένα ψυχοτεχνικά εργαλεία ως εξής: 

Για παιδιά και έφηβους τα βασικά εργαλεία αξιολόγηση είναι: 

(α) Τεστ διαδικτυακού εθισμού παιδιού-γονιού (PCIAT) 

(δ) Τεστ εθισμού στα βιντεοπαιχνίδια για γονείς (Brent Conrad test).  

 

Για ενήλικες τα βασικά εργαλεία αξιολόγηση είναι: 

(α) Κλίμακα Αυτοεκτίμησης Rosenberg 
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(β) DASS-21* 

(γ) Beck Anxiety Inventory 

(δ) Κλίμακα Ενοχλημάτων Αγχωδών Διαταραχών (ΚΕΑΔ)** 

(ε) South Oaks Gambling Screen (SOGS) 

(στ) Κλίμακα Υπαρξιακού Αυτοπροσδιορισμού** 

 

*H ελληνική προσαρμογή του DASS-21 έτυχε μερικής αναπροσαρμογής για 

καλύτερη κατανόηση από ομιλούντες την Κυπριακή διάλεκτο 

**Η ΚΥΑ και ΚΕΑΔ αποτελούν εργαλεία που κατασκευάστηκαν από τον 

οργανισμό μας. 

 

Ανάλογα με την κατάρτιση των λειτουργών θεραπείας ενδέχεται να 

χρησιμοποιούνται και προβολικά ψυχομετρικά  εργαλεία π.χ ΤΑΤ, CAT κ.α. 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Για την παροχή συστηματικής φροντίδας πάντοτε στο Ηλέκτρα καθορίζουμε τη 

θεραπεία μέσα από ένα εξατομικευμένο σχέδιο φροντίδας, το οποίο 

επιδιώκουμε να υλοποιήσουμε στους ρυθμούς που ταιριάζουν καλύτερα με τις 

ιδιαίτερες ανάγκες και περιστάσεις κάθε ατόμου. Για τη διαμόρφωση του 

σχεδίου αυτού καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι ανάγκες που εντοπίζονται 

μέσα από μια διαδικασία ολοκληρωμένης διερεύνησης και η οποία 

καταπιάνεται με ζητήματα που σχετίζονται με τον τρόπο που βιώνει το άτομο 

τον εαυτό και το περιβάλλον του αλλά και τα δυναμικά στις σχέσεις του με τους 

άλλους ανθρώπους. Επίσης, λαμβάνονται υπόψιν στη διαμόρφωση του 

σχεδίου φροντίδας τα κίνητρα του ίδιου του εξυπηρετούμενου γι’ αυτό του 

παρουσιάζονται οι επιμέρους στόχοι του σχεδίου φροντίδας και γίνεται 

διαβούλευση μαζί του προτού το σχέδιο οριστικοποιηθεί και του ζητηθεί να 

δεσμευτεί για την υλοποίησή του.   
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

Ο θεσμός του ατομικού συντονιστή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των ατόμων 

που λαμβάνουν συστηματική φροντίδα στο Ηλέκτρα. Ο ατομικός συντονιστής 

αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

(α) Φροντίζει για τη υλοποίηση της αξιολόγησης και προτείνει στη 

Διεπαγγελματική Ομάδα το εξατομικευμένο σχέδιο φροντίδας του περιστατικού. 

(β)   Συντονίζει και εποπτεύει την υλοποίηση του εξατομικευμένου σχεδίου 

φροντίδας στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η συμβουλευτική των 

οικείων. 

(γ) Ενημερώνει τη Διεπαγγελματική Ομάδα για την εξέλιξη του εξατομικευμένου 

σχεδίου φροντίδας και εισηγείται τυχόν διαφοροποιήσεις. 

(δ)  Συντονίζει την εμπλοκή στη διαχείριση του περιστατικού, άλλων υπηρεσιών 

π.χ πανεπιστήμιο, στρατός, εργασία κλπ. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Το Ηλέκτρα είναι σχεδιασμένο για να μην δημιουργούνται λίστες αναμονής. Τα 

αιτήματα εξετάζονται άμεσα και εντός 7 εργάσιμων ημερών οι ενδιαφερόμενοι 

εξασφαλίζουν το πρώτο ραντεβού τους. Αρχικά γίνεται μια πλήρης ενημέρωση 

του ατόμου για τη φιλοσοφία και τη διαδικασία του προγράμματος και εξετάζεται 

η ετοιμότητά του για θεραπεία. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ένα άτομο δεν είναι 

κατάλληλα ετοιμασμένο για να ενταχθεί στο πρόγραμμα του προσφέρονται 

κάποιες συνεδρίες προετοιμασίας και ανύψωσης των κινήτρων για λήψη 

θεραπείας. Στην προετοιμασία αυτή μπορεί να περιληφθούν και υπηρεσίες 

καθοδήγησης και συμβουλευτικής σε άτομα που τον στηρίζουν. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η αξιολόγηση αποτελεί ουσιώδες συστατικό του προγράμματος Ηλέκτρα. 

Εφαρμόζεται σε δύο επίπεδα ούτως ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή 

παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος. Το πρώτο 

επίπεδο είναι η εσωτερική αξιολόγηση που εφαρμόζεται με την εποπτεία σε 

εβδομαδιαία βάση σε θεραπευτικό (κλινικό) αλλά και οργανωτικό επίπεδο. Στις 

εσωτερικές εποπτείες συμμετέχουν τα θεραπευτικά μέλη του κέντρου καθώς 
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και ο επόπτης. Η χρήση του ιδεογράμματος θεραπείας είναι από τα βασικά 

εργαλεία που διευκολύνουν την εσωτερική κλινική εποπτεία. Η τήρηση 

σχολαστικού αρχείου για τους εξυπηρετούμενους του κέντρου, πέραν της 

θεσμικής υποχρέωσης που απορρέει από τη νομοθεσία, αποτελεί επίσης 

σημαντικό υλικό για τον εποπτικό έλεγχο του προσφερόμενου έργου. Το 

δεύτερο επίπεδο αξιολόγησης είναι η εξωτερική εποπτεία η οποία ορίστηκε να 

διεξάγεται μια φορά τον χρόνο από έμπειρο σε θέματα εξαρτήσεων επιστήμονα 

που δεν έχει άμεση εμπλοκή με τη λειτουργία του κέντρου. 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Η θεραπευτική δομή θα διέπεται από την ίδια φιλοσοφία με την οποία 

λειτουργούν τα υπόλοιπα κέντρα απεξάρτησης του οργανισμού μας τα οποία 

έχουν λάβει ήδη έγκριση από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. 

Ασπαζόμαστε και εφαρμόζουμε στο πλαίσιο της δομής τις ακόλουθες βασικές 

αρχές της σύγχρονης (συνθετικής) ψυχοθεραπείας: 

 

1. Αρχή της εξατομικευμένης καθολικότητας, που σημαίνει ότι παρόλο που όλοι 

οι άνθρωποι λειτουργούν με κάποια κοινά αξιώματα διαφοροποιούνται τόσο 

που ο καθένας τους τελικά κατέχει μια μοναδική ψυχοσύνθεση. 

2. Κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Η δυσκολία στην επίλυση κάποιων 

προβλημάτων έχει να κάνει απλά με το πόσο καλά κρυμμένη είναι η λύση. 

3. Η αλλαγή είναι κατάσταση εξέλιξης όπως και η ανθρώπινη φύση. Επομένως, 

η αλλαγή επιβάλλεται να διέρχεται μέσα από στάδια. 

4. Κανένα φαινόμενο δεν έχει μόνο μία όψη, οπότε και η αντιμετώπισή του 

χρειάζεται να είναι πανοραμική. 

5. Πολλοί τρόποι οδηγούν στην αλλαγή όπως πολλοί δρόμοι οδηγούσαν 

κάποτε στη Ρώμη.   

 

Την ηλεκτρονική εξάρτηση την αντικρύζουμε ως φαινόμενο που πυροδοτούν 

και συντηρούν παρόμοιοι μηχανισμοί με κάθε άλλη μορφή παθολογικής 
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εξάρτησης με τη διαφορά ότι κάποιες ανάγκες και συμπτώματα 

διαφοροποιούνται. 

  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο Γενικός στόχος του Ηλέκτρα είναι η κάλυψη των αναγκών συμβουλευτικής 

και θεραπείας σε ανήλικα και νεαρά ενήλικα άτομα που κυρίως διαμένουν στην 

επαρχία Λεμεσού. Αρχικά θα δοθεί προτεραιότητα στις περιοχές που 

γειτνιάζουν με το ανεγειρόμενο καζίνο της Λεμεσού.  

 

Ειδικοί στόχοι: 

Να προσφέρει συμβουλευτική και θεραπεία σε ανήλικα και νεαρά άτομα της 

επαρχίας Λεμεσού καθώς και στις οικογένειές που αντιμετωπίζουν 

προβληματική ενασχόληση με: 

(α) τα ηλεκτρονικά ψυχαγωγικά / διαδραστικά παιγνίδια 

(β) τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια και τον ηλεκτρονικό στοιχηματισμό 

(γ) τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(δ) σελίδες πορνογραφικού περιεχομένου 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για τηλεφωνική επαφή με το πρόγραμμα Ηλέκτρα μπορείτε να καλέσετε στον 

παγκύπριο αριθμό 70005531 και να ζητήσετε ένα από τους λειτουργούς του 

προγράμματος. 


