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Επιστημονική Επιτροπή 

Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ακαδ. Υπεύθ. ΜΠΣ Ψυχολογίας & Συμβουλευτικής 

Μαρία Σίκκη, Κλινική Ψυχολόγος, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Μαρία Πετρίδου, Κλινική Ψυχολόγος, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης, Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής 

Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Ακαδ. Υπεύθ. ΠΠΣ Θεολογίας 

Μαρία Παύλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ακαδ. Υπεύθ. Εσωτερικής Ποιότητας 

Οργανωτική Επιτροπή 

Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Μαρία Σίκκη, Κλινική Ψυχολόγος, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης, Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής 

Λουίζα Μιχαήλ, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Άννα Χριστοδούλου, Γραμματέας Προγραμμάτων Σπουδών 

Έλενα Λοΐζου, Λειτουργός Φοιτητικής Μέριμνας και Εισδοχής Φοιτητών 

Μάριος Ασσιώτης, Γραφέας 

Επιμέλεια Έκδοσης 

Μαρία Σίκκη, Κλινική Ψυχολόγος, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Άννα Χριστοδούλου, Γραμματέας Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιβλέποντες καθηγητές Διπλωματικών και Πτυχιακών Εργασιών 

Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Θ.Σ.Ε.Κ. 

Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Θ.Σ.Ε.Κ. 

Χρυσοβαλάντης Κυριάκου, Λέκτορας, Θ.Σ.Ε.Κ. 

Dagmar Strohmeier, Professor, University of  Applied Sciences Upper Austria, Linz, Austria 

Αγγελική Λεονταρή, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Συνεργαζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό 

Ηλίας Μπεζεβέγκης, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Συνεργαζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό 

Καλυψώ Ιορδάνους, Καθηγήτρια UCLAN 

Μύρια Κκάλη, Ακαδημαϊκή Διευθύντρια CIM Λευκωσίας, Συνεργαζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό 

Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης, Λέκτορας Θ.Σ.Ε.Κ. και τώρα ΣΕΠ στο ΑΠΚΥ 

Ιουλία Τελεβάντου, Λέκτορας Θ.Σ.Ε.Κ. και τώρα Λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
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Πρόγραμμα ημερίδας έρευνας φοιτητών Θ.Σ.Ε.Κ. 

  

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Θ.Σ.Ε.Κ. 
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2023  

9:30 – 9:45 • Καλωσόρισμα  Πρωτ/ρος Κυπριανός Κουντούρης  

• Χαιρετισμός     Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη  

9:45 – 10:00 • Έρευνα στην Ψυχολογία: Η εμπειρία μιας ακαδημαϊκού,  Καλυψώ Ιορδάνου 

10:00 – 11:15 • Η διαμόρφωση ταυτότητας και των δυνητικών εαυτών στην εφηβεία: Η σχέση τους 

με το άγχος και την κατάθλιψη,  Λουίζα Μιχαήλ 

• Stressful life events, school adjustment and life satisfaction of  immigrant and 

non-immigrant high school students in Cyprus, Ιωάννα Μαρουλλή 

• Επιδημιολογία και ψυχοκοινωνικό προφίλ του εκφοβισμού και της θυματοποίησης 

στην Εθνική Φρουρά, Δημήτρης Δυμιώτης  

• Θρησκευτικότητα και Πανδημία COVID-19 στον Κυπριακό Ενήλικο Πληθυσμό, 

Μάριος Ασσιώτης 

11:15 – 11:45 • Διάλειμμα 

11:45 – 13:00 • Η χρήση των θετικών στρατηγικών και του κινηματογράφου σε συμβουλευτική 

παρέμβαση σε κρατουμένους του τμήματος φυλακών Κύπρου, Τάσος 

Τραττονικόλας 

• Τρίτη ηλικία και εθελοντισμός: Πλάνο μάρκετινγκ για φιλανθρωπική ΜΚΟ 

βασισμένο στις ψυχο-κοινωνικές ανάγκες ηλικιωμένων γυναικών, Χριστίνα Σκορδή 

• Η χρήση λογοτεχνίας και θετικών στρατηγικών για την προαγωγή της ψυχικής 

ευεξίας ατόμων της ύστερης ενήλικης ζωής, Σοφία Χαραλάμπους 

• Η ανάπτυξη επιχειρηματολογικών δεξιοτήτων με θέμα τις εκτρώσεις, Αγορή 

Παπιώτου 

13:00 – 13:30 • Διάλειμμα 

13:30 – 14:15 • Έρευνα στις Θεολογικές Σπουδές, Αρχ. Γρηγόριος Ιωαννίδης 

• Ο βίος και το έργο του Λεόντιου Ευστράτιου, Γεώργιος Μυλωνάς 

• Ορθόδοξη Θεολογία του θανάτου και ποιμαντική με στοιχεία συμβουλευτικής,            

π. Ιορδάνης Ιορδάνου 

14:15 – 14:45 • Γενική συζήτηση –  

• Κλείσιμο της ημερίδας από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Γεώργιο 
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Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

                       Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα 

Προϊσταμένη Γραφείου Ερευνών Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 

Διευθύντρια Ακαδημαϊκών Θεμάτων 

 

 

 
 

Χαιρετισμός 

Με ιδιαίτερη περηφάνεια, ως Προϊσταμένη Γραφείου Ερευνών Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, χαιρετίζω τη διοργάνωση 

της Πρώτης Ημερίδας Έρευνας των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών της Θ.Σ.Ε.Κ. Η ενέργεια αυτή εμπίπτει 

μέσα στο σχέδιο ανάπτυξης ερευνητικής κουλτούρας στη Θ.Σ.Ε.Κ. η οποία τέθηκε ως στόχος από της ιδρύσεώς της. 

Στον Κανονισμό της Θ.Σ.Ε.Κ. θεσμοθετήθηκε το Γραφείο Ερευνών, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, το οποίο, αργά 

αλλά σταθερά, έχει επιτύχει τους περισσότερους από τους στόχους που είχε θέσει. Γνώμονα στο σχέδιο ανάπτυξης της 

έρευνας στη Θ.Σ.Ε.Κ. αποτελούν οι δείκτες ποιότητας και αριστείας βάσει των οποίων αξιολογείται η επίδοση των 

σύγχρονων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που αφορούν την έρευνα. Συγκεκριμένα, αναμένεται (α) ο σαφής προσανατολισμός 

των ερευνητικών δραστηριοτήτων των ακαδημαϊκών σε συγκεκριμένα πεδία έρευνας, (β) η συνέργεια έρευνας και 

διδασκαλίας, (γ) ο βαθμός αναγνώρισης της έρευνας από έγκυρους δείκτες εμβέλειας, (δ) η συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα 

για προώθηση ερευνητικών συνεργασιών, (ε) οι διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές και (στ) η εκπαίδευση των φοιτητριών 

και των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία και η συμμετοχή τους σε ερευνητικά έργα. 

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του Γραφείου Ερευνών, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων είναι: (α) Η απόκτηση  του Χάρτη 

Erasmus +, και η υλοποίηση του Σχεδίου Κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού της Σχολής προς Ευρωπαϊκά 

Πανεπιστήμια και αντίστοιχα η υποδοχή φοιτητών και καθηγητών από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στη Σχολή μας, με 

πολλαπλά οφέλη εξωστρέφειας, ανταλλαγής καλών πρακτικών, εκπαίδευσης και κατάρτισης. (β) Η εξασφάλιση 

χρηματοδότησης για τέσσερα ερευνητικά έργα στο πλαίσιο των δράσεων 2 & 3 Erasmus +, τα οποία υλοποιούνται τώρα. 

Στα δύο από αυτά η Θ.Σ.Ε.Κ. είναι βασικός εταίρος ενώ στα άλλα δύο είναι συντονιστής.  Τα προγράμματα SEMELI, 

Golden Thread & RECOMMIT αφορούν εκπαίδευση κρατουμένων, το πρόγραμμα ΑΥΓΗ αφορά εκπαίδευση μαθητών 

και εκπαιδευτικών σε περιβαλλοντικά θέματα. Οι ερευνητικές συνεργασίες που αναπτύσσονται μέσα από τα έργα αυτά με 

σημαντικούς εταίρους πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, έχουν καθιερώσει τη Θ.Σ.Ε.Κ. ως αξιόπιστο 

επιστημονικό συνεργάτη. (γ) Η διοργάνωση έξι επιστημονικών Συνεδρίων Θεολογίας με έγκριτους ομιλητές σε καίρια 

θεολογικά θέματα και σε συνεργασία με το ΥΠΑΝ. (δ) Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Θ.Σ.Ε.Κ. με υψηλές 

ακαδημαϊκές προδιαγραφές, η οποία προσφέρει σε ακαδημαϊκούς και φοιτητές πλούτο βιβλίων για δανεισμό, αλλά και 

σύγχρονες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη έγινε μέλος της Κοινοπραξίας Κυπριακών Βιβλιοθηκών των 

ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, απόκτησε, με Δωρεά, ολόκληρη την προσωπική Βιβλιοθήκη του 

μεγάλου επιστήμονα, ερευνητή και συγγραφέα Θεόδωρου Παπαδόπουλλου. (ε) Οι επιτροπές αξιολόγησης των 

προγραμμάτων σπουδών έχουν κρίνει ότι τα μέλη ΔΕΠ έχουν αξιόλογο ερευνητικό έργο που συνάδει με τα αντικείμενα 

διδασκαλίας τους. (στ) Η επιχορήγηση των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών για συμμετοχή σε ερευνητικά συνέδρια.  

Η σημερινή ημερίδα έρευνας αποτελεί έναν μεγάλο σταθμό, αλλά, ταυτόχρονα, και μια αφετηρία για μεγαλύτερα 

επιτεύγματα στην έρευνα. Πίσω από κάθε παρουσίαση κρύβεται ένας πνευματικός μόχθος και από την πλευρά του 

φοιτητή-ερευνητή και από την πλευρά των καταξιωμένων ακαδημαϊκών-εποπτών. Οι ερευνητικές δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν από τους φοιτητές μας ενισχύουν την επαγγελματική τους πορεία. Οι έρευνές τους παρουσιάζονται σε 

συνέδρια και θα δημοσιευθούν σε επιστημονικά περιοδικά ή σε μονογραφίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη καινούριας 

γνώσης, αλλά και πρακτικών εφαρμογών για ευημερία και πνευματική ανάπτυξη.  Συγχαρητήρια στους φοιτητές και στις 

φοιτήτριες αποφοίτους, στους επόπτες, στους διοργανωτές της ημερίδας και στη Θεολογική μας Σχολή.   
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Καθ. Καλυψώ Ιορδάνου  

Καθηγήτρια Ψυχολογίας και Αναπλ. Διευθύντρια Σχολής Επιστημών UCLan Cyprus 

Τίτλος παρουσίασης: Έρευνα στην Ψυχολογία: Η εμπειρία μιας ακαδημαϊκού 

Σύντομο βιογραφικό: Η Δρ Καλυψώ Ιορδάνου είναι Kαθηγήτρια Ψυχολογίας και 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Σχολής Επιστημών του University of Central 

Lancashire (UCLan Cyprus). Ολοκλήρωσε βασικές σπουδές στον τομέα της 

Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2001 και στη συνέχεια μετέβηκε στις 

Η.Π.Α. όπου πραγματοποίησε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην 

Ψυχολογία (2008) στο Columbia University της Νέας Υόρκης, μετά από 

εξασφάλιση υποτροφίας Fulbright. Το 2016 εργάστηκε ως επισκέπτρια καθηγήτρια 

στο Πανεπιστήμιο Columbia (ΗΠΑ). Το 2015 της απονεμήθηκε το βραβείο 

Νεαρού Ερευνητή από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) Κύπρου. Η 

έρευνά της έχει δημοσιευθεί σε διεθνούς κύρους περιοδικά (Learning and 

Instruction, Metacognition and Learning) και έχει λάβει χρηματοδότηση για την 

έρευνα της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΙΔΕΚ. Τα ερευνητικά της 

ενδιαφέροντα εστιάζονται στις επιχειρηματολογικές δεξιότητες, στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, στις δεξιότητες σκέψης στην ψηφιακή κοινωνία, στη χρήση τεχνολογίας για την υποστήριξη 

της γνωστικής και μεταγνωστικής ανάπτυξης, στην ανάπτυξη υπεύθυνης έρευνας και στις ηθικές προκλήσεις των 

αναδυόμενων τεχνολογιών. 

 

Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης 

Επίκουρος Καθηγητής Λειτουργικής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών Θ.Σ.Ε.Κ. 

Τίτλος παρουσίασης: Έρευνα στις Θεολογικές Σπουδές 

Σύντομο βιογραφικό: Ο Αρχ. Γρηγόριος Ιωαννίδης είναι Eπίκουρος Καθηγητής στη 

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου με γνωστικό αντικείμενο τη «Λειτουργική».  

Είναι επίσης o Aκαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Θεολογίας. Διδάσκει μαθήματα Λειτουργικής στο προπτυχιακό πρόγραμμα 

Θεολογίας. Παράλληλα, διακονεί ως Πρωτοσύγκελλος στην Ιερά Μητρόπολη 

Τριμυθούντος. Είναι μέλος της Θρονικής Επιτροπής και υπεύθυνος του Γραφείου 

Εκκλησιαστικής Διακονίας και Διαφώτισης της Μητρόπολης (λειτουργία 

Xριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών και Κύκλων Αγίας Γραφής, διοργάνωση ομιλιών, 

διαλέξεων, ημερίδων, μαθητικών συνεδρίων, κατασκηνώσεων κ.ά.). Πέρα από το 

λειτουργικό, ποιμαντικό και κοινωνικό έργο, εκπροσωπεί την Ιερά Μητρόπολη 

Τριμυθούντος σε Συνοδικές Επιτροπές και στο Τμήμα Αρχαιοτήτων αναφορικά με 

τα αρχαία μνημεία της μητροπολιτικής περιφέρειας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 

εστιάζονται στην (1) Ιστορία και Θεολογία Λειτουργικής Παράδοσης.                            

(2) Λειτουργική Παράδοση Εκκλησίας Κύπρου. (3) Κυπριακά Λειτουργικά Χειρόγραφα. (4) Ποιμαντική Διακονία της 

Εκκλησίας.  

  



6 

Λουίζα Μιχαήλ 

Τίτλος παρουσίασης: Η διαμόρφωση ταυτότητας και των δυνητικών εαυτών στην εφηβεία: Η σχέση τους 

με το άγχος και την κατάθλιψη 

Περίληψη: Σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει συνδυαστικά τον ρόλο των δυνητικών εαυτών και τη διαδικασία 

διαμόρφωσης ταυτότητας κατά την εφηβεία και να εξετάσει πώς σχετίζονται με την κατάθλιψη και το άγχος. 

Συγκεκριμένα, διερευνάται η σύνδεση των πέντε διαστάσεων της ταυτότητας με τους δυνητικούς εαυτούς και η σχέση 

τους με την κατάθλιψη και το άγχος, μέσα από την ανάλυση του περιεχομένου των δυνητικών εαυτών, τη συσχέτιση του 

βαθμού επεξεργασίας και της πιθανότητας επίτευξής τους. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 380 συμμετέχοντες, αγόρια (Ν = 

145, 38.2%), και κορίτσια (Ν = 235, 61.8%), ηλικίας 14-17 (Μ = 15.67· SD = 0.57), από Λύκεια της επαρχίας Λάρνακας 

και Λευκωσίας, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτηματολόγια αυτο-αναφοράς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δύο διαστάσεις 

δέσμευσης συσχετίζονται αρνητικά με την κατάθλιψη, ενώ οι τρεις διαστάσεις εξερεύνησης έχουν θετική συσχέτιση με την 

κατάθλιψη. Όσον αφορά τους δυνητικούς εαυτούς η πλειοψηφία των εφήβων αναφέρει επιθυμητούς εαυτούς στον 

επαγγελματικό τομέα και μη επιθυμητούς εαυτούς που εντάσσονται στον προσωπικό τομέα. Οι δύο διαστάσεις δέσμευσης 

σχετίζονται με συγκεκριμένους δυνητικούς εαυτούς, ενώ η εξερεύνηση σε εύρος σχετίζεται με γενικούς δυνητικούς 

εαυτούς. Οι έφηβοι που βρίσκονται στην απόφαση για δέσμευση και στην ταύτιση με τη δέσμευση έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να επιτύχουν τους επιθυμητούς δυνητικούς εαυτούς τους, ενώ αυτοί που βρίσκονται στη μηρυκαστική 

εξερεύνηση λιγότερο. Η συζήτηση των ευρημάτων εστιάζει στην ερμηνεία και ανάλυση της σύνδεσης των θεωριών 

ταυτότητας και δυνητικών εαυτών και αφορά την καινοτομία της παρούσας έρευνας. Οι πρακτικές εφαρμογές αφορούν 

την προώθηση των διαστάσεων της δέσμευσης.  Τέλος, τονίζεται η  ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαδικασίας 

διερεύνησης και διαμόρφωσης του εαυτού του εφήβου σε συνδυασμό με την ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση. 

 

Ιωάννα Μαρουλλή  

Τίτλος παρουσίασης: Stressful life events, school adjustment and life satisfaction of  immigrant and 

non-immigrant high school students in Cyprus 

Περίληψη: Αν και οι μετανάστες αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της Κύπρου, δεν υπάρχει αρκετή 

έρευνα σχετικά με τους έφηβους μετανάστες μαθητές. Στόχος αυτής της Διπλωματικής Εργασίας ήταν να διερευνήσει το 

επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή και τη σχολική προσαρμογή των μεταναστών (πρώτης και δεύτερης γενιάς) και μη-

μεταναστών εφήβων-μαθητών Γυμνασίου, σε σχέση με το ψυχολογικό τραύμα. Για σκοπούς διερεύνησης των 

ερωτημάτων, 253 μαθητές Γυμνασίου, με μέση ηλικία 14.3 ετών (SD=0,9), συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο 

αυτοαναφοράς. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων (ανάλυση διακύμανσης και συσχέτισης), έδειξαν ότι οι μετανάστες 

μαθητές πρώτης γενιάς, βίωσαν σημαντικά περισσότερα στρεσογόνα γεγονότα ζωής σε σχέση με τους μη μετανάστες 

μαθητές. Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων μαθητών 

όσον αφορά τους διαπροσωπικούς και ενδοπροσωπικούς παράγοντες, που σχετίζονται με το σχολείο. Η αύξηση του 

επιπέδου ικανοποίησης από τη ζωή, ήταν επίσης παρόμοια μεταξύ των τριών ομάδων. Ωστόσο, οι μετανάστες μαθητές 

δεύτερης γενιάς, εξέφρασαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα αναμενόμενης ικανοποίησης από τη ζωή (future life 

satisfaction), σε σχέση με τους μη μετανάστες μαθητές. Η εμπειρία στρεσογόνων γεγονότων ζωής, ανεξάρτητα από την 

μεταναστευτική κατάσταση των μαθητών, φάνηκε να συσχετίζεται αρνητικά με όλους τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες 

που σχετίζονται με το σχολείο, εκτός από την ‘σχολική αυτονομία΄. Τα αποτελέσματα της έρευνας βοηθούν στην 

κατανόηση της ψυχικής υγείας και ευημερίας των μεταναστών και μη μεταναστών μαθητών και μπορούν να βοηθήσουν 

στην ανάπτυξη πιο μαθητοκεντρικών και αποτελεσματικότερων εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων.  
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Δημήτρης Δυμιώτης  

Τίτλος παρουσίασης: Επιδημιολογία και ψυχοκοινωνικό προφίλ του εκφοβισμού και της θυματοποίησης 

στην Εθνική Φρουρά 

Περίληψη: Ο εκφοβισμός ως μία υποκατηγορία της επιθετικότητας αποτελεί ένα πολυαιτιακό φαινόμενο με πολλές 

μορφές, που εκδηλώνεται σε όλα τα κοινωνικά πλαίσια. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση 

αυτού του ομαδικού φαινομένου, που συνδυάζει τη συνέχεια του σχολικού πλαισίου με τις απαιτήσεις του εργασιακού 

περιβάλλοντος. Το Κυπριακό σύστημα υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά αποτελεί μία 

ξεχωριστή ιδιαιτερότητα και δίνει μια ιδανική ευκαιρία να διερευνηθεί ο εκφοβισμός. Η έρευνα διερευνά την 

επιδημιολογία και το ψυχοκοινωνικό προφίλ του εκφοβισμού και της θυματοποίησης στην ΕΦ καθώς και τη συσχέτισή 

του με την επιθετικότητα, τα αρνητικά συναισθήματα, τη βία και τις παραβατικές συμπεριφορές. Το δείγμα αποτελείτο 

από 510 οπλίτες θητείας από 13 στρατόπεδα, με μέσο όρο ηλικία 18.96 (ΤΑ= 0.6) και τα στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω 

ανώνυμου ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι υπάρχει εκφοβισμός στην ΕΦ, το φαινόμενο του οποίου 

αναπτύσσεται στον ελεύθερο χρόνο και σε χώρους όπου δεν υπάρχει επιτήρηση, ενώ η ενημέρωση και η παρέμβαση των 

αρμοδίων είναι πολύ χαμηλή. Ως προγνωστικοί παράγοντες κινδύνου βρέθηκαν να είναι η επιθετικότητα και οι 

παραβατικές συμπεριφορές. Οι επιπτώσεις του εκφοβισμού σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της στρατιωτικής θητείας 

επιβαρύνουν την ψυχοκοινωνική κατάσταση των οπλιτών επηρεάζοντας τη μαχητική ικανότητα και επιχειρησιακή 

ετοιμότητα των τμημάτων. Συνεπώς, η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί τα παρεμβατικά προγράμματα να στοχεύουν 

στους παράγοντες του στρατιωτικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν την εμφάνισή του 

 

Μάριος Ασσιώτης  

Τίτλος παρουσίασης: Θρησκευτικότητα και Πανδημία COVID-19 στον Κυπριακό Ενήλικο Πληθυσμό  

Περίληψη: Η παρούσα έρευνα είχε ως κύριο σκοπό να εξετάσει για πρώτη φορά τον τρόπο με τον οποίο η 

θρησκευτικότητα μπορεί να επηρεάσει διάφορες πτυχές της ζωής του ατόμου στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, αποσκοπούσε 

να διερευνήσει τη σχέση της θρησκευτικότητας με άλλες προ-κοινωνικές συμπεριφορές, όπως είναι η τήρηση των 

υγειονομικών μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας COVID-19 καθώς και τον βαθμό με τον οποίο ένα άτομο 

προσφέρει εθελοντική εργασία κατά την περίοδο αυτή. Επιπρόσθετα, είχε στόχο να μελετήσει τη σχέση μεταξύ του 

επιπέδου θρησκευτικότητας με το αίσθημα ελπίδας και τον σκοπό ζωής των ατόμων σε περιόδους αβεβαιότητας και 

κρίσης. Τέλος, εξετάστηκαν αν συγκεκριμένα δημογραφικά στοιχεία, όπως το φύλο, η ηλικία και το μορφωτικό  επίπεδο, 

επηρεάζουν τη θρησκευτικότητα στον κυπριακό πληθυσμό. Στην έρευνα συμμετείχαν 382 άτομα (59.5%), όπου κλήθηκαν 

με τη δική τους συγκατάθεση να απαντήσουν διαδικτυακά ένα ερωτηματολόγιο αυτό-αναφοράς, το οποίο αποτελούσε 

μέρος ενός διεθνούς ερευνητικού έργου κατά την περίοδο της πανδημίας. Για τους σκοπούς της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένες κλίμακες για τη Θρησκευτικότητα, την Τήρηση Προστατευτικών Μέτρων, τη Στάση 

ζωής και τον Εθελοντισμό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική επίδραση της ηλικίας στη θρησκευτικότητα 

και στατιστική διαφορά μεταξύ των τεσσάρων ηλικιακών ομάδων και του μορφωτικού επιπέδου. Άτομα μεταξύ των 

ηλικιών 26-35 με μεταπτυχιακές σπουδές δήλωσαν χαμηλότερα επίπεδα θρησκευτικότητας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 

ηλικιακές ομάδες. Σχετικά με την τήρηση των προστατευτικών μέτρων διαφάνηκε θετική συσχέτιση με τη 

θρησκευτικότητα. Η θρησκευτικότητα και ο  εθελοντισμός βρέθηκε να συσχετίζονται θετικά.  Υπάρχει επίσης θετική 

συσχέτιση της θρησκευτικότητας τόσο στο αίσθημα ελπίδας όσο και στον σκοπό ζωής. Η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε τη 

σημαντικότητα της θρησκευτικότητας ως προστατευτικού παράγοντα σε αντίξοες συνθήκες. Συγκεκριμένα, η 

θρησκευτικότητα επέδρασε με θετικό τρόπο στη ζωή των ατόμων, σε μια περίοδο κρίσεως. Στη συζήτηση των 

αποτελεσμάτων τονίζεται η σημαντικότητα συμπερίληψης της θρησκευτικότητας σε προληπτικά προγράμματα στην 

κοινότητα. 
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Τάσος Τραττονικόλας  

Τίτλος παρουσίασης: Η χρήση των θετικών στρατηγικών και του κινηματογράφου σε συμβουλευτική 

παρέμβαση σε κρατουμένους του τμήματος φυλακών Κύπρου  

Περίληψη: Είναι τεκμηριωμένο ότι η ψυχική υγεία των κρατουμένων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από πολλούς και 

σημαντικούς παράγοντες τόσο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στα Σωφρονιστικά Καταστήματα όσο και κατά την 

επανένταξή τους. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός προγράμματος παρέμβασης το 

οποίο εφαρμόσθηκε στο Τμήμα Φυλακών Κύπρου που είχε ως στόχο τη προαγωγή της ψυχικής ευεξίας των κρατουμένων. 

Συγκεκριμένα, η παρέμβαση απέβλεπε στη βελτίωση των επίπεδων αισιοδοξίας, ελπίδας, ικανοποίησης από τη ζωή και 

ενασχόλησης με τη ζωή, καθώς και τη βελτίωση του επιπέδου αυτοεκτίμησης. Χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό 

μια ποικιλία θετικών παρεμβάσεων, κάποιες από τις οποίες βασίστηκαν στην κινηματογράφο-θεραπεία. Το τελικό δείγμα 

αποτελείτο από είκοσι τρεις κρατουμένους, με την πλειοψηφία (82.6%) να είναι άνδρες. Ο μέσος όρος ηλικίας των 

συμμετεχόντων ήταν 37 έτη (Τ.Α. = 14). Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν πέντε διαφορετικές ψυχομετρικές 

κλίμακες, οι οποίες χορηγήθηκαν σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές (προ-έλεγχος και μετά-έλεγχος). Για την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική (ανάλυση μέσου όρου και τυπικής απόκλισης) καθώς και 

μη παραμετρικά κριτήρια σύγκρισης μέσων όρων. Δεν  παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα σκορ των 

κρατουμένων στις υπό μελέτη κλίμακες. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη σχετικά μικρή διάρκεια της παρέμβασης – 

ενδεχομένως να χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να παρατηρηθεί μεγαλύτερη βελτίωση. Εντούτοις τα 

επίπεδα ευεξίας των κρατουμένων, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, ήταν, στο σύνολό τους, επαρκώς υψηλά και 

στις δύο χρονικές στιγμές σε σχέση και με τη διεθνή βιβλιογραφία. Αυτό καταδεικνύει ότι οι συνθήκες στις Φυλακές 

Κύπρου προάγουν την ψυχική ευεξία των κρατουμένων. 

 

Χριστίνα Σκορδή  

Τίτλος παρουσίασης: Τρίτη ηλικία και εθελοντισμός: Πλάνο μάρκετινγκ για φιλανθρωπική ΜΚΟ 

βασισμένο στις ψυχο-κοινωνικές ανάγκες ηλικιωμένων γυναικών  

Περίληψη: Με τη μακροζωία να εμφανίζεται στη σύγχρονη ανθρώπινη ιστορία, το φαινόμενο της γήρανσης αποτελεί μια 

από τις σημαντικότερες κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις των καιρών μας. Οι άνθρωποι στην τρίτη ηλικία παραμένουν 

ενεργοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συνεχίζουν τον επαγγελματικό τους βίο και συμμετέχουν σε κοινωνικές 

δραστηριότητες, κυρίως μετά τη συνταξιοδότηση. Μία από τις προοπτικές κατά την ηλικιακή αυτή περίοδο, είναι η 

ενασχόλησή τους με τα κοινά. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η παρουσίαση ενός πλάνου μάρκετινγκ, το οποίο να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εθελοντριών τρίτης ηλικίας του Φιλανθρωπικού Γυναικείου Σωματείου Ιδαλιάδες, της 

επαρχίας Λευκωσίας, στην Κύπρο. Το πλάνο μάρκετινγκ παράλληλα στοχεύει και στην προσέλκυση περισσότερων 

εθελοντριών, κάτι που θα επιτευχθεί με την προσαρμογή του στα αποτελέσματα της διερεύνησης των ψυχοκοινωνικών 

αναγκών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας γυναικών. Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ποιοτική 

έρευνα, έτσι ώστε να απαντηθούν βασικά ερωτήματα που αφορούν στη διερεύνηση των αναγκών της τρίτης ηλικίας και τα 

οποία βασίστηκαν στις απόψεις των ιδρυτικών και πιο ενεργών μελών του Σωματείου (Μ.Ο.: 70 χρονών, Τ.Α.: 5.3).  Το 

πλάνο μάρκετινγκ που αναπτύχθηκε για το συγκεκριμένο Σωματείο, σχεδιάστηκε με βάση τα συμπεράσματα από τα 

πρωτογενή δεδομένα (πραγματοποίηση έρευνας), όπως και με δευτερογενή (ανάλυση SWOT), έτσι ώστε να εξετάσει με 

λεπτομέρεια το εσωτερικό του Σωματείου στην παρούσα φάση, να θέσει μελλοντικούς στόχους αλλά και να προτείνει 

δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν για την επίτευξη μιας πετυχημένης λειτουργίας του Σωματείου. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας βασίστηκαν στην ανάλυση τεσσάρων θεματικών: α) αντίληψη εαυτού και ρόλων, β) εξασφάλιση του ευ ζειν, γ) 

δραστηριότητες και την κοινωνικοποίηση και δ) τρίπτυχο κοινωνία-φιλανθρωπία-εθελοντισμός, σε συνάρτηση με το 

θεωρητικό πλαίσιο που αφορά σε γυναίκες τρίτης ηλικίας (και όπου ήταν εφικτό σε νέες ηλικιωμένες γυναίκες). Όπως 

αποδείχθηκε, η ενεργή συμμετοχή γυναικών τρίτης ηλικίας στα κοινά, συντείνει στην καλύτερη ποιότητα ζωής τους, 

συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός κοινωνικού δικτύου αλληλοϋποστήριξης και κοινωνικοποίησης.  
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Σοφία Χαραλάμπους  

Τίτλος παρουσίασης: Η χρήση λογοτεχνίας και θετικών στρατηγικών για την προαγωγή της ψυχικής 

ευεξίας ατόμων της ύστερης ενήλικης ζωής  

Περίληψη: Η ύστερη ενήλικη ζωή αποτελεί το μεταίχμιο μεταξύ της ζωής και του σωματικού θανάτου ενός ανθρώπου. 

Παρόλο που συνοδεύεται τόσο από σωματική όσο και από ψυχική μεταβολή και πτώση, εντούτοις το βίωμα της είναι 

διαφορετικό στον κάθε ηλικιωμένο. Ως εκ τούτου, η κατάκτηση της επιτυχούς γήρανσης και ευεξίας, αποτελεί ένα 

στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί, μιας και η γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού είναι πλέον γεγονός. Σκοπός της 

παρούσας διπλωματικής έρευνας ήταν η εφαρμογή και αξιολόγηση ενός προγράμματος παρέμβασης σε άτομα της 

ύστερης ενήλικης ζωής με τη χρήση λογοτεχνίας και θετικών στρατηγικών της θετικής ψυχολογίας για την προαγωγή της 

ψυχικής τους ευεξίας. Συγκεκριμένα, η παρέμβαση στόχευε στη μείωση της αγχώδους και καταθλιπτικής 

συμπτωματολογίας, καθώς επίσης στην προαγωγή της ψυχικής ευεξίας με την αύξηση του αισθήματος ικανοποίησης από 

τη ζωή και των θετικών συναισθημάτων. Το τελικό δείγμα αποτελείτο από 12 ηλικιωμένους με την πλειοψηφία τους να 

είναι γυναίκες (75%). Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 83.25 έτη (Τ.Α.=5.11). Για τη συλλογή των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ψυχομετρικές κλίμακες οι οποίες χορηγήθηκαν  πριν και μετά την παρέμβαση. Για την 

ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική (ανάλυση μέσων όρων και τυπικής απόκλισης) καθώς 

και παραμετρικά κριτήρια σύγκρισης των μέσων (έλεγχος t για εξαρτημένα δείγματα). Η συνδυαστική χρήση λογοτεχνίας 

και θετικών στρατηγικών, οδήγησε σε αύξηση της ψυχικής ευεξίας από τον προέλεγχο στον μεταέλεγχο και σε μείωση 

των συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους, όπου μάλιστα η μείωση αυτή ήταν στατιστικά σημαντική. Τα ενθαρρυντικά 

αυτά αποτελέσματα συζητήθηκαν σε σχέση με την επέκταση της χρήσης της λογοτεχνίας και των θετικών στρατηγικών 

στην προαγωγή της ψυχικής υγείας ατόμων της ύστερης ενήλικης ζωής.   

 

Αγορή Παπιώτου  

Τίτλος παρουσίασης: Η ανάπτυξη επιχειρηματολογικών δεξιοτήτων με θέμα τις εκτρώσεις  

Περίληψη: Σήμερα, μοιάζει αδήριτη ανάγκη οι πολίτες να επιδείξουν κριτική σκέψη σε οποιαδήποτε πληροφορία ή 

γνώμη. Η εφαρμοσμένη έρευνα σε προπτυχιακούς φοιτητές της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, είχε 

σκοπό την ανάπτυξη των επιχειρηματολογικών δεξιοτήτων τους, μέσω της μεθόδου «Επιχειρηματολόγησε μαζί μου» 

(Iordanou & Rapanda, 2021). Με επιχειρηματολογικές συζητήσεις, κατά τη διάρκεια 3 δίωρων συναντήσεων, οι φοιτητές 

εξοικειώθηκαν στη διαμόρφωση επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων σχετικά με το ζήτημα των εκτρώσεων. Οι φοιτητές 

διέθεταν μια λίστα 33 στοιχείων από έγκυρες πηγές (υπέρ και κατά της έκτρωσης) που καλούνταν να χρησιμοποιήσουν 

στα επιχειρήματα και αντεπιχειρήματά τους. Εξετάστηκε, ειδικότερα, κατά πόσο οι φοιτητές-συμμετέχοντες στην 

παρέμβαση ανέπτυξαν δεξιότητες επιχειρηματολογίας σε σύγκριση με φοιτητές-μη συμμετέχοντες(n =21) ως προς το 

θέμα των εκτρώσεων και στο θέμα μεταφοράς: σπουδές ή εργασία αμέσως μετά το Λύκειο. Με την παρέμβαση, οι 

φοιτητές της πειραματικής ομάδας εμφάνισαν βελτίωση ως προς τις δεξιότητες επιχειρηματολογίας, και στα δύο θέματα. 

Συγκεκριμένα, ενώ αρχικά εξέφραζαν μονοδιάστατες, και ορισμένοι ακραίες θέσεις, στο τέλος προσέγγιζαν το θέμα 

πολυδιάστατα και χρησιμοποιούσαν στοιχεία για να τεκμηριώσουν τα επιχειρήματα και αντεπιχειρήματά τους. Οι 

φοιτητές της ομάδας ελέγχου, ωστόσο, παρουσίασαν σταθερή εικόνα, από την αρχική στην τελική αξιολόγηση. Σε 

σύγκριση με την πειραματική ομάδα, δεν εμφάνισαν διαφορές ως προς τη χρήση στοιχείων και την πολυδιάστατη 

προσέγγιση των διαφορετικών θέσεων. Συμπερασματικά, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι αισιόδοξα και 

ελπιδοφόρα. Η συνεχής εμπλοκή των ανθρώπων σε διαλόγους επιχειρηματολογίας και αναστοχασμό στις θέσεις τους, 

αποτελεί κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Παρόλο που αποτέλεσε δύσκολο εγχείρημα οι 

συγκεκριμένοι φοιτητές, με έντονες θρησκευτικές πεποιθήσεις, να βρεθούν μπροστά σε δεδομένα που αντικρούουν την 

θέσης τους και υποστηρίζουν άλλη θέση, η μετατόπιση από την απολυτότητα στη διαλλακτικότητα αποτελεί μεγάλο βήμα. 

Η έρευνα αποδεικνύει ότι η συμμετοχή σε επιχειρηματολογικούς διαλόγους πιθανό να οδηγήσει στην αναθεώρηση των 

υφιστάμενων απόψεων κάποιου, με σεβασμό στη δημοκρατία και παραμερισμό του εξτρεμισμού. 
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Γεώργιος Μυλωνάς  

Τίτλος παρουσίασης: Ο βίος και το έργο του Λεόντιου Ευστράτιου 

Περίληψη: Η εν λόγω έρευνα αποσκοπεί στην παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης βιογραφίας του 

κύπριου λόγιου Λεόντιου Ευστράτιου (1560/1565/1566 – 1601). Πρόκειται για μία μεταβατική ιστορική περίοδο, κατά 

την οποία η οθωμανική άλωση του νησιού (1571) σηματοδοτεί το τέλος της Λατινοκρατίας και την αρχή της 

Οθωμανοκρατίας. Ο Λεόντιος γεννήθηκε στο Κοιλάνι το 1560 ή το 1565/1566. Νεαρός αιχμαλωτίστηκε και 

μεταφέρθηκε από τους Οθωμανούς στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί απελευθερώθηκε και άρχισε να φοιτά με μέριμνα του 

Πατριαρχείου. Ακολούθως την επιμέλεια του ανέλαβε ο Μάξιμος Μαργούνιος, τον οποίο ακολούθησε στην Κρήτη και 

μαθήτευσε κοντά του. Αργότερα ο Λεόντιος, το 1583 μετέβηκε στην Κωνσταντινούπολη όπου εργάστηκε ως αντιγραφέας 

χειρογράφων. Κατά τα έτη 1586 – 1589 ο Λεόντιος εργάστηκε ως διδάσκαλος ελληνικών στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα, 

όντας και πρεσβύτερος. Περιόδευσε στη Δύση όπου φοίτησε και συνδέθηκε με πολλούς λόγιους της εποχής. Εκεί ξεκίνησε 

το ταξίδι του για το Πανεπιστήμιο της Τυβίγγης, όπου συναντήθηκε με τον καθηγητή Μαρτίνο Κρούσιο, αλλά δεν 

κατάφερε να σπουδάσει εκεί. Έτσι επέστρεψε πίσω στην Ιταλία για μικρό χρονικό διάστημα πριν τον επαναπατρισμό του. 

Στις αρχές του 1582, εγκαταστάθηκε στη Μονή του Αγίου Ιωάννη Πίπη  στη Λευκωσία, υπηρετώντας ως ηγούμενος. 

Στην Κύπρο ο λόγιος Λεόντιος αναμείχθηκε σε εκκλησιαστικά και δογματικά ζητήματα που ανέκυψαν. Παρόλη την 

καίρια πνευματική παρακμή που επέφερε η οθωμανική κατάκτηση, ο Λεόντιος ίδρυσε ελληνική Σχολή στη Λευκωσία, με 

μεγάλο κύρος. Ο διδάσκαλος, επιστολογράφος και λόγιος εκκλησιαστικός άνδρας κοιμήθηκε το 1601. 

 

π. Ιορδάνης Ιορδάνου  

Τίτλος παρουσίασης: Ορθόδοξη Θεολογία του θανάτου και ποιμαντική με στοιχεία συμβουλευτικής 

Περίληψη: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ), είναι η μελέτη της ορθόδοξης 

θεολογίας του θανάτου και η παρουσίαση μιας σύγχρονης ποιμαντικής διακονίας για τον θάνατο με στοιχεία 

συμβουλευτικής ψυχολογίας. Η μελέτη αυτή θα βοηθήσει στην κατήχηση λαϊκών και κληρικών σε ότι αφορά την πίστη 

και την εμπειρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σχετικά με το γεγονός του θανάτου, της κηδείας, των μνημόσυνων, των 

νεκρικών εθίμων, άλλα και την ποιμαντική και τη συμβουλευτική στήριξη ετοιμοθάνατων και πενθούντων. Η ΔΕ 

παρουσιάζει αρχικά τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας για το γεγονός του θανάτου και τη μετά θάνατο ζωή, όπως 

διατυπώνεται μέσα από την Αγία Γραφή, την Πατερική Θεολογία και τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Εκτίθεται το 

προπατορικό αμάρτημα, καθώς και οι άμεσες και έμμεσες συνέπειες για το ανθρώπινο γένος. Παρατίθεται η βίωση του 

αναπόφευκτου θανάτου ως ένα φοβερό γεγονός στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και ως ένα λυμένο θέμα στην Καινή Διαθήκη 

λόγω της συντριβής του διαβόλου και της κατάργησης του θανάτου από τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Διατυπώνονται 

οι δυνατότητες μυστηριακής βίωσης του σταυρικού θανάτου και της Ανάστασης του Ιησού Χριστού μέσα από τη 

λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και συγκεκριμένα στη Θεία Ευχαριστία, το Άγιο Βάπτισμα και τη μετάνοια. Επίσης, 

παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο έκφρασης της αγάπης και του ενδιαφέροντος των ζώντων για τους 

κεκοιμημένους μέσα από τα ιερά μνημόσυνα και τα νεκρικά έθιμα. Εκτενής αναφορά γίνεται και στη θεολογία της εξοδίου 

ακολουθίας. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες θεωρίες της Ψυχολογίας σχετικά με τη βίωση του θανάτου και του 

πένθους από ενήλικες και ανηλίκους, καθώς και οι περιπτώσεις παθολογικών εκδηλώσεων του πένθους. Αναφορά γίνεται 

και στη συμβουλευτική ψυχολογία για το πένθος. Τέλος, εκτίθεται η εφαρμοσμένη ποιμαντική της Εκκλησίας για τους 

θνήσκοντες και τους πενθούντες, εμπλουτισμένη με στοιχεία από τη Ψυχολογία και τις δεξιότητες της Συμβουλευτικής. 

Η ΔΕ δύναται να αξιοποιηθεί ως εγχειρίδιο ποιμαντικής διακονίας για κληρικούς, οι οποίοι προσβλέπουν στην εμβάθυνση 

των θεολογικών τους γνώσεων σχετικά με το θέμα του θανάτου, την απόκτηση δεξιοτήτων της Συμβουλευτικής και στην 

αρτιότερη κατάρτισή τους, ειδικά σε ότι αφορά τις ενέργειές τους προς τους θνήσκοντες και τους πενθούντες.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου 

Διεύθυνση: Ισοκράτους 1-7, 1016, Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλέφωνο: +357 22443055 / Τηλεομοιότυπο: +357 22443050 

Ηλ. Διεύθυνση: info@theo.ac.cy 
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