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1. Εισαγωγή
Η καλή θεραπευτική σχέση συνιστά «αναγκαία αλλά όχι ικανή 
συνθήκη» για την επίτευξη του θεραπευτικού αποτελέσματος 
και συνεπώς δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα θεραπευ-
τικής αλλαγής [1]. Οι τεχνικές της Γνωσιακής Συμπεριφοριστι-
κής Θεραπείας (ΓΣΘ) εφαρμόζονται πλέον στο πλαίσιο της 
σχέσης θεραπευτή-θεραπευομένου, δεδομένου ότι, ο τρόπος 
με τον οποίο ο θεραπευτής χρησιμοποιεί τις διάφορες τεχνικές 
επηρεάζει τη θεραπευτική σχέση, αλλά και επειδή η ποιότητα 
της σχέσης αυτής επηρεάζει την εφαρμογή των διαφόρων τε-
χνικών. Φαίνεται ότι, η θεραπευτική σχέση είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί, τόσο ως ένα πολύτιμο εργαλείο για την κατα-
νόηση των προβλημάτων του θεραπευομένου, όσο και ως μέσο 
για την επίτευξη θεραπευτικών αλλαγών [2]. 
Η αρμονική σχέση με το θεραπευόμενο αποτελεί βασικό στοι-
χείο της ΓΣΘ. Η εδραίωση μιας τέτοιου είδους σχέσης, σημαί-
νει ότι ο θεραπευόμενος βλέπει το θεραπευτή ως κάποιον που: 

1) είναι συντονισμένος με τις σκέψεις και τα συναισθήματά 
του, 2) δείχνει ενσυναίσθηση και κατανόηση, 3) τον αποδέ-
χεται με όλα τα μειονεκτήματά του (χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι εγκρίνει όλα του τα στοιχεία) και δεν είναι επικριτικός, 4) 
μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του χωρίς ο ίδιος να χρειάζεται 
να εξηγήσει με λεπτομέρειες πώς νιώθει ή τι σκέφτεται,  και 
5) θέλει και μπορεί να τον βοηθήσει. Από την πλευρά του ο 
θεραπευτής νιώθει: 1) ενδιαφέρον για το θεραπευόμενο, 2) 
κατανόηση και ενσυναίσθηση για τα προβλήματά του, 3) ότι 
επικοινωνεί μαζί του και 4) ότι οι παρεμβάσεις του προς αυ-
τόν δε θα παρερμηνευθούν. Τέλος, τόσο ο θεραπευτής όσο και 
ο θεραπευόμενος, αισθάνονται ασφάλεια και άνεση μεταξύ 
τους [3,4,5].  Ο Beck και συν. (1979) τονίζουν τη συνεργατική 
φύση της θεραπευτικής σχέσης. Θεραπευτής και θεραπευό-
μενος στη ΓΣΘ αποτελούν μια θεραπευτική συμμαχία, συνερ-
γάζονται για να βρουν πώς σκέφτεται ο θεραπευόμενος, ποια 
είναι η βάση των σκέψεών του και ποιες είναι οι συνέπειες του 
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Περίληψη
Η θεραπευτική σχέση στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ) αποτελεί κάτι παραπάνω από μια απλή προϋπόθεση 
για την ψυχολογική παρέμβαση. Για την ακρίβεια, πρόκειται για ένα ζωτικό κομμάτι της αποτελεσματικής εργασίας με τον θερα-
πευόμενο. Οι διαθέσιμες γνώσεις, θεωρίες, τεχνικές και στρατηγικές είναι πρακτικά άχρηστες, εάν οι θεραπευτές δεν είναι σε 
θέση να σχετιστούν με τους πελάτες τους. Πολλά θεραπευτικά μοντέλα αναμένουν ότι η σχέση του θεραπευτή με τον πελάτη συ-
νιστά το μέσο για αλλαγή. Εάν λοιπόν ο θεραπευτής, είναι σε θέση να σχετιστεί με τον πελάτη του, λαμβάνοντας υπόψη τις ανά-
γκες της εκάστοτε παθολογίας του και ανταποκρινόμενος σε αυτές, τότε είναι δυνατόν να βελτιωθεί και ο τρόπος με τον οποίο ο 
πελάτης ενεργεί και αλληλεπιδρά με τους γύρω του. Σύμφωνα με το παραπάνω, η ανάπτυξη και η διατήρηση της θεραπευτικής 
σχέσης συνιστά κεντρικό γνώρισμα της ψυχοθεραπείας. Οι θεραπευόμενοι ενδέχεται κατ’ αυτό τον τρόπο να αισθανθούν περισ-
σότερο άνετα, ώστε να εμπιστευτούν, να εξαρτηθούν, να προκαλέσουν ή να υποστηρίξουν άλλους μέσω της ανάπτυξης μιας δια-
φορετικής σχέσης με τον θεραπευτή. Παραμένει όμως το ερώτημα, αναφορικά με τις επιστημονικές αποδείξεις που διαθέτουμε 
ώστε να στηρίζουμε αυτούς τους ισχυρισμούς. Προς τούτο, θα παρουσιαστούν τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα, αναφορικά με 
τη σημασία της θεραπευτικής σχέσης στη γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία. Στη συνέχεια, θα γίνει μία εκτενέστερη 
αναφορά στη θεραπευτική σχέση και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζεται από τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε διαταραχής 
και τέλος θα συζητηθούν τα ευρήματα συνολικά.  

Λέξεις κλειδιά: θεραπευτική σχέση, θεραπευτική συμμαχία, σωκρατικός διάλογος, συνεργατικός εμπειρισμός

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ



Η θεραπευτική σχέση και συμμαχία και η σημασία τους στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική Θεραπεία Καμπόλη και Ρακιτζή

6

τρόπου σκέψης του (θετικές και αρνητικές). Βασική έννοια της 
ΓΣΘ είναι ο συνεργατικός εμπειρισμός, δηλαδή ο έλεγχος των 
σκέψεων του θεραπευομένου σε συνεργασία με το θεραπευτή, 
μέσω «πειραμάτων» σε πραγματικές συνθήκες. Η συνεργατι-
κή φύση της θεραπείας μεγιστοποιεί το θεραπευτικό αποτέλε-
σμα [3,5].
Σύμφωνα με τον Κazantzis (2015) ο οποίος έχει μελετήσει 
εκτενώς το κομμάτι της θεραπευτικής σχέσης, η τελευταία 
απαρτίζεται από τις δεξιότητες συμβουλευτικής, το συνεργα-
τικό εμπειρισμό, την καθοδηγούμενη ανακάλυψη μέσω των 
σωκρατικών ερωτήσεων, αλλά και τη διατύπωση περίπτωσης. 
Τα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά εμπεριέχουν πολλές άλλες 
ιδιότητες, βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση (όπως κατα-
δεικνύει το Σχήμα 1) και θα αναλυθούν λεπτομερώς παρακά-
τω [6]. 

Αξιοσημείωτη είναι η αντιπαράθεση μεταξύ τεχνικών και θε-
ραπευτικής σχέσης. Εάν οι τεχνικές κατέχουν το πρώτο ρόλο 
εις βάρος της θεραπευτικής σχέσης και χρησιμοποιούνται μη-
χανικά, τότε η θεραπευτική σχέση που δημιουργείται είναι 
ψευδεπίγραφη και τεχνητή. Οι τεχνικές δεν συνιστούν άψυχες 
μεθόδους, καθόσον χρειάζονται τόσο τους θεραπευτές όσο και 
τους θεραπευομένους προκειμένου να εφαρμοστούν. Οποιεσ-
δήποτε προσπάθειες για διάδοση ακόμα και των καλύτερων 
θεραπευτικών πρακτικών, χωρίς τη συμπερίληψη της θερα-
πευτικής σχέσης, είναι σοβαρά ανολοκλήρωτες και δυνητικά 
παραπλανητικές [6]. Τα στοιχεία της θεραπευτικής σχέσης τα 
οποία έχουν τεκμηριωθεί βάσει ερευνών, συνοψίζονται στη 
συμμαχία, την ενσυναίσθηση, την ανατροφοδότηση του πε-
λάτη, τη συνεργασία, την κοινή συναίνεση στους στόχους, τη 
θετική οπτική, το επίπεδο ανταπόκρισης και αντίστασης, τον 
πολιτισμό, τις προτιμήσεις καθώς και τη θρησκεία/ πνευματι-
κότητα [7]. Η συνεργασία δεν αφορά στο εάν δεσμεύεται ο 
θεραπευόμενος να ολοκληρώσει την άσκηση που του δίνεται 
για το σπίτι, όπως υποστηρίζεται από το 75% των ερευνών, 
αλλά στην από κοινού δουλειά που λαμβάνει χώρα μέσα στη 
θεραπευτική συνεδρία, η οποία και διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο [6,5]. 
Η εργασία για το σπίτι, αντιπροσωπεύει τη δέσμευση του 
πελάτη στις παρεμβάσεις. Ενώ η εργασία για το σπίτι σχε-

διάζεται ιδανικά με συνεργατικό τρόπο, το συμπέρασμα ότι 
η ολοκλήρωση αυτής βασίζεται στην συνεργατική προσέγ-
γιση ενίοτε είναι αναληθές. Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις 
ποικίλουν στη διαδικασία ενσωμάτωσης της εργασίας για το 
σπίτι στη συνεδρία. Για αυτούς τους λόγους, θεωρείται πως η 
συμπερίληψη της εργασίας για το σπίτι στις μετα-αναλύσεις, 
που αξιολογούν τη συνεργασία, είναι προβληματική [6]. Η 
συνεργασία ή από κοινού εργασία, αναφέρεται στην ευκαι-
ρία, που έχει ο πελάτης, μέσω της εργασίας για το σπίτι, να 
αναπτύξει δεξιότητες και εν τέλει να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου 
την εφαρμογή και το σχεδιασμό καινούργιων θεραπευτικών 
τεχνικών που θα τον ωφελούσαν, καθώς ο τελικός σκοπός 
είναι να γίνει ο ίδιος θεραπευτής του εαυτού του. Ενώ οι θε-
ραπευτές είναι περισσότερο υπεύθυνοι για τη δουλειά στην 
αρχή της θεραπευτικής διαδικασίας, οι πελάτες αποκτούν 
περισσότερη υπευθυνότητα αργότερα, κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας τους [8,10].
Η θεραπευτική συμμαχία είναι ένα στοιχείο της θεραπευτικής 
σχέσης, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη των θεραπευτικών 
ορίων (π.χ. σεβασμός, εμπιστοσύνη, εκτίμηση, αμοιβαία συ-
μπάθεια), αλλά και τη συμφωνία στους θεραπευτικούς στόχους. 
Παρότι η συμμαχία εξετάζεται ανεξάρτητα από την θέσπιση 
στόχων και πρόκειται για διακριτά χαρακτηριστικά, ωστόσο η 
θέσπιση στόχων θεωρείται κομμάτι της συμμαχίας [6]. 
Η τακτική αξιολόγηση των συμπτωμάτων και η αξιολόγηση 
της συνεδρίας, κάθε φορά που αυτή ολοκληρώνεται, διαφέρει 
κατά πολύ από τον όρο «ανατροφοδότηση». Με τον όρο «ανα-
τροφοδότηση» εννοείται περισσότερο μια σχεσιακή διαδικα-
σία μέσα στη συνεδρία, που αφορά ερωτήσεις και απαντήσεις 
στα σχόλια του πελάτη, σχετικά με τη θεραπευτική διαδικα-
σία, όπως για παράδειγμα κατά πόσο οι παρεμβάσεις είναι 
χρήσιμες και συνεισφέρουν σε μια αλλαγή γεμάτη νόημα και 
σημασία για τον πελάτη. Συνεπής με την κινητοποιητική συνέ-
ντευξη, η ανατροφοδότηση δίνει στο θεραπευτή τη δυνατότητα 
να αξιολογήσει φαινομενικά τις πεποιθήσεις του πελάτη του 
για τον εαυτό του, τον κόσμο και τους άλλους. Κατά συνέπεια, 
η αναζήτηση ανατροφοδότησης από τους πελάτες αποτελεί 
γενικά μια κατά βάση συνεργατική συμπεριφορά, αλλά μπο-
ρεί παράλληλα να θεωρηθεί ως διευκολυντική της συμμαχίας 
ή άλλων συγκεκριμένων στοιχείων της θεραπευτικής σχέσης. 
Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω έρευνα ανα-
φορικά με την ανατροφοδότηση του πελάτη, ως στοιχείο της 
θεραπευτικής σχέσης [6]. 

2. Ψυχομετρικά εργαλεία
Παρά το γεγονός ότι πληθώρα ψυχομετρικών εργαλείων έχουν 
αναπτυχθεί για την αξιολόγηση της θεραπευτικής συμμαχίας, 
φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη συμφωνίας ως προς ένα συνεκτι-
κό ψυχομετρικό εργαλείο. Πιο συγκεκριμένα, η μετα-ανάλυση 
των Horvath και συν. (2011) [9] κατέδειξε ότι χρησιμοποιή-
θηκαν περίπου 30 ψυχομετρικά εργαλεία για την αξιολόγηση 
της θεραπευτικής συμμαχίας σε 201 διαφορετικές ερευνητι-
κές μελέτες, όπως το California Psychotherapy Alliance Scales 
(CALPAS) [11], το Helping Alliance Questionnaire (HAQ) 
[14], το Vanderbilt Psychotherapy Process Scales (VPPS) [15] 
και το Working Alliance Inventory (WAI) [14, 15]. Ωστόσο, 
φαίνεται ότι το πιο κοινώς αποδεκτό και ευρέως χρησιμο-
ποιούμενο ψυχομετρικό εργαλείο, καθίσταται το Working 
Alliance Inventory (WAI) [9, 16], το οποίο αναπτύχθηκε για να 

Σχήμα 1.  Τα τέσσερα χαρακτηριστικά της θεραπευτικής σχέσης.
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αξιολογήσει την θεραπευτική συμμαχία όπως ορίζεται από τον 
Bordin σε όλους τους τύπους της θεραπείας [17]. Το εν λόγω 
ψυχομετρικό εργαλείο είναι διαθέσιμο και σε σύντομη έκδο-
ση (WAI-S), τόσο για τους θεραπευομένους όσο και για τους 
θεραπευτές [18]. Η WAI-S αποτελείται από 12 ερωτήσεις, και 
κάθε ερώτηση μετράται σε 7βαθμη κλίμακα Likert (1 = ποτέ, 
7 = πάντα) [5].

3. Το πλαίσιο της θεραπείας -Τα χαρακτηριστικά του 
θεραπευτή 
Υπάρχει πληθώρα χαρακτηριστικών που οφείλει να διαθέτει 
ένα θεραπευτής ώστε να ευοδωθεί η θεραπευτική σχέση, ενώ 
ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται και η προσαρμογή αυτών των 
χαρακτηριστικών του θεραπευτή στην ψυχοπαθολογία του θε-
ραπευόμενου. Μεταξύ λοιπόν των πιο σημαντικών χαρακτηρι-
στικών του θεραπευτή, τα οποία διευκολύνουν τη ΓΣΘ, είναι 
η ζεστασιά, η ενσυναίσθηση και η αυθεντικότητα [3]. Η συναι-
σθηματική ζεστασιά και το ενδιαφέρον του θεραπευτή για το 
θεραπευόμενο, όπως εκφράζονται μέσω της λεκτικής και μη 
λεκτικής του συμπεριφοράς, βοηθούν το θεραπευόμενο να βι-
ώσει το θεραπευτή ως ένα άτομο που νοιάζεται για αυτόν, ενώ 
παράλληλα επιτρέπουν την ανασκευή ορισμένων εσφαλμένων 
προσδοκιών που συνδέονται με τη θεραπευτική διαδικασία. Η 
ενσυναίσθηση συνιστά την ικανότητα του θεραπευτή να μπαί-
νει στον κόσμο του θεραπευομένου και να βλέπει τη ζωή μέσα 
από τα δικά του μάτια. Μπορεί να αισθανθεί ότι μοιράζεται 
τον πόνο του, γεγονός που συνήθως διευκολύνει τη θεραπευ-
τική σχέση και ευνοεί τη συνεργασία. Η γνησιότητα θεωρείται 
βασικό στοιχείο όλων των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων 
και αναφέρεται στην ικανότητα του θεραπευτή να είναι ει-
λικρινής και άμεσος, τόσο απέναντι στον εαυτό του, όσο και 
απέναντι στο θεραπευόμενο [5, 19]. 

3.1. Διατύπωση περίπτωσης και θεραπευτική σχέση
Οι γνωσιακοί συμπεριφοριστικοί θεραπευτές διαφέρουν στις 
διατυπώσεις περίπτωσης, τις οποίες συντάσσουν για τους θε-
ραπευόμενούς τους. Θα ήταν αρκετά βοηθητικό να αναπτυ-
χθεί ένα θεωρητικό μοντέλο με τον ασθενή, που να περιλαμ-
βάνει την προέλευση και την αιτία των προβλημάτων του, τον 
ενδεχόμενο φόβο του στην αλλαγή, αλλά και τις προσδοκίες 
του αναφορικά με τις σχέσεις. Ένα από τα προβλήματα που 
μπορεί να ανακύψουν στη διατύπωση περίπτωσης, καθίσταται 
το γεγονός ότι μερικοί θεραπευτές δίνουν έμφαση στο «εδώ 
και τώρα», άλλοι στη «λειτουργία και τη διαδικασία» και άλλοι 
στα «χαρακτηριστικά». Συνεπώς, ενδέχεται να υπάρξει μειω-
μένη αξιοπιστία μεταξύ των θεραπευτών, καθώς δίνουν έμφα-
ση σε διαφορετικές διαστάσεις στις διατυπώσεις περίπτωσης, 
που συντάσσουν. Ένα επιπλέον πρόβλημα, αφορά στο γεγο-
νός ότι η διατύπωση περίπτωσης μπορεί να διαφέρει αλλά και 
να επηρεάζεται, λόγω του θεωρητικού μοντέλου (σχήμα, συ-
μπεριφορισμός κ.α.), που υιοθετεί ο κάθε θεραπευτής  [20, 21].
Παρ’ όλα αυτά, η αξία της διατύπωσης περίπτωσης, αναφο-
ρικά με τη θεραπευτική σχέση, συνίσταται στο ότι βοηθά τον 
θεραπευτή να προβλέπει και να προλαμβάνει αδιέξοδα, τα 
οποία μπορεί να ανακύψουν κατά τη θεραπευτική διαδικασία. 
Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στον θεραπευτή και τον θερα-
πευόμενο να κατανοήσουν τον τρόπο κατά τον οποίο η τρέ-
χουσα δυσκολία μπορεί να μετατραπεί σε επαναλαμβανόμενο 
πρόβλημα. Επιπρόσθετα, παρέχει τη δυνατότητα ώστε να προ-

ταθούν οι κατάλληλες στρατηγικές για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος. Για παράδειγμα, εάν η εγκατάλειψη συνιστά 
ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στη ζωή του θεραπευόμενου, 
τότε και οι δύο πλευρές στη θεραπεία πρέπει να προβλέψουν 
πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη θεραπευτική σχέση (π.χ. 
εάν ο θεραπευτής πάει διακοπές) και να συνεργαστούν προ-
κειμένου να αναπτύξουν στρατηγικές, ώστε ο θεραπευόμενος 
να εγκαταλείψει οποιαδήποτε δυσλειτουργική σκέψη  σχετική 
με την εγκατάλειψη. Γίνεται λοιπόν πλήρως κατανοητό, πόσο 
άρρηκτα συνδεδεμένη είναι η διατύπωση περίπτωσης με τη θε-
ραπευτική σχέση [20, 21].

3.2. Η αύξηση κινήτρου - Η Kινητοποιητική συνέντευξη
To πνεύμα της κινητοποιητικής συνέντευξης σύμφωνα με 
τους Miller και Rollnick (2010) διέπεται από τρία χαρακτη-
ριστικά γνωρίσματα, τα οποία απαρτίζουν και τη θεμελιώδη 
προσέγγιση αυτής [22]. Αρχικά, η συνεργασία αποτελεί δομι-
κό λίθο της κινητοποιητικής συνέντευξης, καθώς ο θεραπευ-
τής δημιουργεί μια ατμόσφαιρα, η οποία είναι περισσότερο 
καθοδηγητική, παρά εξαναγκαστική για αλλαγή. Η θεραπεία 
εμπεριέχει μια συντροφική σχέση, η οποία σέβεται τις γνώ-
σεις και τις απόψεις του θεραπευομένου. Άλλωστε, η διαπρο-
σωπική διεργασία της κινητοποιητικής συνέντευξης αποτελεί 
μια συνάντηση των προσδοκιών δύο ατόμων, οι οποίες συχνά 
τυγχάνει να διαφέρουν. Η επίκληση  συνιστά το δεύτερο χα-
ρακτηριστικό της κινητοποιητικής συνέντευξης, υποδηλώνο-
ντας ότι οι δυνάμεις και το κίνητρο για αλλαγή βρίσκονται 
εντός του θεραπευομένου, και το μόνο που έχει σημασία 
είναι η εκμαίευση και η ανάσυρση αυτού του κινήτρου του 
προς τα έξω, μέσω των σωκρατικών ερωτήσεων. Συνεπώς, 
το ενδογενές κίνητρο για αλλαγή ενισχύεται αντλώντας από 
τις απόψεις, τους στόχους αλλά και τις αξίες του ίδιου του 
θεραπευομένου. Η αυτονομία είναι το τρίτο συστατικό, υπο-
δηλώνοντας ότι, η ευθύνη για αλλαγή στην κινητοποιητική 
συνέντευξη, αφορά το θεραπευόμενο. Ο γενικότερος στό-
χος εξάλλου είναι η αύξηση του ενδογενούς κινήτρου, ούτως 
ώστε η αλλαγή να απορρέει εκ των έσω και όχι να επιβάλλε-
ται εξωγενώς. Ο θεραπευόμενος λοιπόν είναι αυτός που πα-
ρουσιάζει τα επιχειρήματα για αλλαγή και όχι ο θεραπευτής. 
Στον αντίποδα των παραπάνω βασικών συστατικών του πνεύ-
ματος κινητοποίησης βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η αντιπαρά-
θεση, η εκπαίδευση και η εξουσία αντίστοιχα [22]. 
Ανεξάρτητα από το γενικό πνεύμα της κινητοποιητικής συ-
νέντευξης, το οποίο περιγράφεται παραπάνω, η πρακτική 
εφαρμογή της διέπεται από τέσσερις γενικές αρχές. Πιο 
αναλυτικά, η έκφραση ενσυναίσθησης, η οποία αποτελεί και 
την πρώτη γενική αρχή, αφορά στην αποδοχή, η οποία διευ-
κολύνει την αλλαγή, στη θεμελιώδη ικανότητα στοχαστικής 
και ανακλαστικής ακρόασης και στη φυσιολογική παρουσία 
της αμφιθυμίας. Η δεύτερη γενική αρχή είναι η ανάπτυξη της 
απόκλισης, η οποία συνεπάγεται ότι η αλλαγή κινητοποιείται 
από την απόκλιση μεταξύ παρούσας συμπεριφοράς και σημα-
ντικών προσωπικών στόχων ή αξιών. Η πιο ανεπιθύμητη κα-
τάσταση για ένα θεραπευτή, ο οποίος επιδιώκει την πρόκληση 
αλλαγής, είναι όταν συνηγορεί υπέρ της αλλαγής και ο θερα-
πευόμενος επιχειρηματολογεί εναντίον της. Κατά συνέπεια, 
η συμπόρευση με την αντίσταση συνιστά μια αρχή με πολλές 
προεκτάσεις. Με άλλα λόγια, αφορά στην αποφυγή διαφωνί-
ας υπέρ της αλλαγής και στην όχι απευθείας αντίθεση προς 
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την αντίσταση. Επιπροσθέτως, ο θεραπευόμενος αποτελεί την 
κύρια πηγή άντλησης απαντήσεων και λύσεων, γεγονός που 
έρχεται σε συμφωνία με την εισήγηση καινούργιων απόψε-
ων, όχι όμως με την επιβολή αυτών. Η ετικέτα «αντίσταση» 
αντιπροσωπεύει το σήμα προς τον θεραπευτή, προκειμένου 
να μετατοπισθεί από την προσέγγισή του και να υιοθετήσει 
μια διαφορετική ανταπόκριση. Οι αντιδράσεις του θεραπευ-
ομένου οφείλουν να γίνουν κατανοητές μέσα στο πλαίσιο της 
θεραπευτικής σχέσης, ενώ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γε-
γονός ότι επηρεάζονται σημαντικά από τον τρόπο με τον οποίο 
ανταποκρίνεται ο θεραπευτής, με τη σειρά του, σε αυτές. Η θε-
ραπευτική σχέση κυμαίνεται μέσα στο χρόνο κατά μήκος ενός 
συνεχούς αρμονίας/δυσαρμονίας. Συγκεκριμένες αντιδράσεις 
του θεραπευομένου, όπως η αντίσταση και η γλώσσα αλλαγής, 
συνιστούν δείκτες αρμονίας/ δυσαρμονίας, όπως επίσης και 
σημαντικούς προγνωστικούς δείκτες της πιθανότητας αλλαγής 
της συμπεριφοράς. Η τέταρτη γενική αρχή εμπεριέχει την έν-
νοια της αυτοαποτελεσματικότητας, η οποία αναφέρεται στην 
πίστη ενός ατόμου καθώς και στην ικανότητά του να εκτελέσει 
και να επιτύχει ένα συγκεκριμένο έργο. Αυτή η πίστη του ατό-
μου, αποτελεί έναν ισχυρό κινητοποιητή, δεδομένου ότι υπεύ-
θυνος για την επιλογή και την πραγματοποίηση της αλλαγής 
είναι ο ίδιος ο θεραπευόμενος. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
πεποιθήσεις του θεραπευτή,  αναφορικά με την ικανότητα του 
ατόμου για αλλαγή, γίνονται αυτοεκπληρούμενες προφητείες 
[22,10]. O Kazantzis και συν. (2015) [6], προτείνει να ξεκινά 

η πρώτη συνεδρία με τη συνέντευξη κινητοποίησης, προκει-
μένου να κατανοήσει και ο θεραπευτής, αλλά πρωτίστως ο 
θεραπευόμενος, τα θετικά και τα αρνητικά μιας ενδεχόμενης 
αλλαγής. Πιο συγκεκριμένα, ένας πίνακας, όπως αυτός που 
ακολουθεί (Πίνακας 1), θα μπορούσε να αυξήσει το κίνητρο 
του θεραπευόμενου για αλλαγή. Μπορεί για παράδειγμα, από 
αυτά που κάνει ο θεραπευόμενος (π.χ. κοιμάται λίγο, κατανα-
λώνει αλκοόλ) ή από αυτά που δεν κάνει (π.χ. δεν γυμνάζεται), 
να βρει τις θετικές ή τις αρνητικές συνέπειες στη ζωή του [6].

3.3. Συνεργατικός Εμπειρισμός
Οι αρχές του συνεργατικού εμπειρισμού συνοψίζονται στον 
έλεγχο ιδεών, προτάσεων και προσεγγίσεων, την εστίαση στις 
αποδείξεις, τη σαφήνεια, την ειδίκευση αλλά και την ανακάλυ-
ψη αρκετών υποθέσεων στις οποίες κάτι φαίνεται να μη «λει-
τουργεί» με τον επιθυμητό τρόπο, γεγονός που μπορεί να απο-
δειχθεί πολύ βοηθητικό. Τόσο ο συνεργατικός εμπειρισμός, 
όσο και ο σωκρατικός διάλογος, προτείνεται να ακολουθούν 
τη διαδικασία που παρουσιάζει το σχήμα 2 [6]. 

Ο εμπειρισμός αποτελείται από 3 επίπεδα. Στο 1ο επίπε-
δο εμπειρισμού αναφέρονται οι αποδείξεις για τη συνολική 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας και των τεχνικών που την 
διέπουν (π.χ. έκθεση, αυτοέλεγχος, γνωσιακή αναδόμηση, συ-
μπεριφορική κινητοποίηση κ.α.). Στο 2ο επίπεδο αναφέρονται 
οι αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης 
τεχνικής και των θεραπευτικών παρεμβάσεων, αλλά και ο τρό-
πος με τον οποίο η διαδικασία και οι τεχνικές της ΓΣΘ προ-
σαρμόζονται μέσω της πραγματογνωμοσύνης του θεραπευτή. 

Στο 3ο επίπεδο υιοθετείται η τεχνική για τον συγκεκριμένο θε-
ραπευόμενο, βασισμένη στα ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτη-
ριστικά του, τον πολιτισμό του και τις προτιμήσεις του. Βασικό 
κλειδί είναι ο θεραπευτής να σεβαστεί και να ανταποκριθεί 
στις πεποιθήσεις και προτιμήσεις του πελάτη, συμπεριλαμβα-
νομένων και αυτών που έχουν πολιτισμική βάση. Για να υπάρ-
χει εμπειρισμός πρέπει να συντρέχουν όλα τα παραπάνω επί-
πεδα. Τονίζεται επίσης ότι, ο εμπειρισμός στην ΓΣΘ,  αφορά 
-πρακτικά- περισσότερο στην αξιοποίηση της εμπειρίας του 

Σχήμα 2. Διαδικασία εμπειρισμού και σωκρατικού διαλόγου.

Θετικά Αρνητικά 

Κάνω 

Δεν κάνω

Πίνακας 1.  Αύξηση κινήτρου για αλλαγή στο θεραπευόμενο

Διατύπωση
περίπτωσης

Ενεργητική
συμμετοχή

Εσωτερικό
κίνητρο

Αυτονομία
του πελάτη

• Υιοθέτηση συμβουλευτικών δεξιοτήτων

• Συνεργασία

• Εμπειρισμός

• Σωκρατικός διάλογος
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πελάτη, ως οδηγού και μεθόδου για την αξιολόγηση της θερα-
πευτικής διαδικασίας. Στο σχήμα 3, απεικονίζονται τα βήματα 
που εμπεριέχονται στο 3ο επίπεδο εμπειρισμού στη ΓΣΘ [8]. 
Σύμφωνο με το 3ο επίπεδο είναι και το κομμάτι της εκπαίδευ-
σης στη διεκδικητική συμπεριφορά. Επειδή το σύστημα αξιών, 
από το οποίο καθοδηγείται η εφαρμογή ενός προγράμματος 
διεκδικητικότητας, ανήκει αναπόφευκτα στο θεραπευτή, καθί-
σταται ιδιαίτερα σημαντική, αφενός η αποσαφήνιση του ποιος 
έχει το ρόλο του θεραπευτή-εκπαιδευτή και ποιος είναι ο σκο-
πός του, και αφετέρου η προσαρμογή του προγράμματος διεκ-
δικητικότητας στις πεποιθήσεις και δυνατότητες του πελάτη, 
ώστε ο τελευταίος να ανταποκριθεί επαρκώς. Πιο συγκεκριμέ-
να, απαιτείται η από κοινού απόφαση εκπαιδευτή και εκπαι-
δευόμενου, αναφορικά με το ποιες συμπεριφορές είναι κατάλ-
ληλες και ποιες χρήζουν τροποποίησης. Ειδικότερα, από την 
πλευρά του εκπαιδευτή, η προσπάθεια για την εφαρμογή ενός 
προγράμματος βασισμένου στα ενδιαφέροντα και την ευεξία 

του εκπαιδευόμενου, προϋποθέτει -μεταξύ άλλων- ενημέρωση 
επί ζητημάτων δεοντολογικής φύσεως, επαγρύπνηση για εν-
δεχόμενες προκαταλήψεις πολιτιστικής ή φυλετικής φύσεως, 
αποδοχή ότι δύνανται να υπάρξουν πολλές αλήθειες και όχι 
μία, προσοχή στον τρόπο που εκτιμώνται οι επιλογές-στόχοι, 
και ειδικότερα προσοχή σε θέματα κοινωνικής τάξης ή ανα-
πτυξιακού επιπέδου και αποφυγή ενός σχεδίου παρέμβασης 
υπέρ της κοινωνικής νόρμας και σε βάρος του εκπαιδευομέ-
νου. Τα προαναφερθέντα συμβάλλουν αναντίρρητα στη βελτί-
ωση της θεραπευτικής σχέσης, μέσα από το πρίσμα της εκπαί-
δευσης στη διεκδικητικότητα και στις κοινωνικές δεξιότητες 
εν γένει [5, 23].
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διατύπωση περίπτωσης είναι σημα-
ντική ως καθοδηγητικό πλαίσιο, πριν και μετά τις προσπάθειες 
του θεραπευτή να διευκολύνει τη συνεργασία και τον εμπειρι-
σμό. Ο εμπειρισμός μπορεί να διευκολύνει τη συνεργασία και 
αντιστρόφως [13].

Ένα θεωρητικό θεμέλιο του συνεργατικού εμπειρισμού, το 
οποίο αφορά στην κινητοποίηση του πελάτη, προέρχεται από 
τη θεωρία αυτοπροσδιορισμού (self-determination theory). 
Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, για να υποστηρίξουμε την αίσθη-
ση του θεραπευομένου για αυτονομία, απαιτείται να αυξήσου-
με την επάρκεια αλλά και να προωθήσουμε ένα ικανοποιητικό 
κίνητρο για αλλαγή [24]. H εν λόγω θεωρία υποστηρίζει ότι 
οι άνθρωποι έχουν μια βασική ροπή προς την ανάπτυξη, τον 
αυτοπροσδιορισμό και την ανάλυση της ψυχολογικής διαφο-
ράς. Η θεωρία προσπαθεί να εξηγήσει πώς οι άνθρωποι αυ-
τορρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους και εσωτερικεύουν εξωγε-
νή κίνητρα, και ασχολείται με την επίδραση περιβαλλοντικών 
παραγόντων, όπως οι οδηγίες ή οι ανταμοιβές στην εσωτερική 
παρακίνηση για εμπλοκή σε συμπεριφορές. Προτείνει ότι οι 
συμπεριφορές ρυθμίζονται σε ένα συνεχές αυτονομίας, που 
κυμαίνεται από την εσωτερική / εγγενή (αυτόνομη) ρύθμιση 
στην εξωτερική. Η θεωρία προτείνει ότι μια μη συνεργατική 
προσπάθεια να πειστεί ο ασθενής να δεσμευτεί σε μια θερα-
πευτική παρέμβαση, θα μπορούσε να αποτελεί ένα παράδειγ-
μα ενός εξωτερικά ρυθμιζόμενου κινήτρου [25]. Για το σκοπό 
αυτό χρειάζονται συμπεριφοριστική αλλαγή, εξωτερικές ενι-

σχύσεις, ενεργητική συμμετοχή και ανάπτυξη της επιλογής, 
καθώς και αποδοχή/ κατανόηση των αρνητικών συναισθημά-
των [26]. Η θεωρία προτείνει τρεις βασικούς πυλώνες για την 
προσωπική ανάπτυξη του θεραπευόμενου: την αυτονομία, την 
επάρκεια και την ικανότητα του σχετίζεσθαι. Η ενίσχυση της 
αίσθησης του πελάτη για αυτονομία είναι αναγκαία, ώστε να 
αυξηθεί η επάρκεια, η ικανότητα αλληλεπίδρασης με τους άλ-
λους και να επιτευχθεί κίνητρο για αλλαγή. Η αυτό-αποτελε-
σματικότητα, η πίστη δηλαδή στο ότι κανείς είναι ικανός να 
εμπλακεί σε μια συμπεριφορά, δεν επαρκεί ώστε να αυξηθεί 
η κινητοποίηση. Οι πελάτες μπορεί να αισθάνονται ικανοί να 
εμπλακούν σε συμπεριφορά, αλλά όχι κινητοποιημένοι για να 
την πράξουν. Ενισχύοντας λοιπόν την αυτονομία του θερα-
πευόμενου, μεγιστοποιείται και το κίνητρό του για αλλαγή της 
συμπεριφοράς του. Η αυξημένη αυτονομία έχει σχετιστεί με 
μεγαλύτερο εύρος επιλογών και με στόχους που έχουν θεσπι-
στεί από το ίδιο το άτομο [27]. 
Η υψηλότερη αυτόνομη κινητοποίηση έχει συσχετιστεί με 
καλύτερα αποτελέσματα στις συνεδρίες, όπως αξιολογείται, 
τόσο από τον θεραπευτή, όσο και από τον πελάτη, αλλά και 
με χαμηλότερα επίπεδα ψυχοπαθολογίας, καλύτερη διάθεση 

Σχήμα 3. Βήματα 3ου επιπέδου εμπειρισμού.  

Τι;
Επιλογή εστίασης
στην εμπερία του
πελάτη για
εμπειρική
αξιολόγηση

Γιατί;
Αξιολόγηση της 
εμπειρίας του 
πελάτη (πεποίθηση 
και/ή δύναμη του 
συναισθήματος)

Πώς;
Η εμπειρία 
του πελάτη 
χρησιμοποιείται 
ως μέτρο και η 
πηγή δεδομένων 
ως εμπειρική 
αξιολόγηση
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στη συνεδρία, ικανοποίηση, επιθυμία για συνέχιση της θερα-
πείας, λιγότερη ένταση κ.α. Η σχέση μεταξύ εσωτερικού κινή-
τρου και αποτελεσμάτων έχει παρατηρηθεί και σε μη κλινικές 
δομές. Η SDT μπορεί να προσφέρει μια θεωρητική βάση για 
την αποτελεσματικότητα του συνεργατικού εμπειρισμού στην 
αλλαγή πεποιθήσεων. Δεν είναι ξεκάθαρο εάν ο συνεργατι-

κός εμπειρισμός σχετίζεται με τα θεραπευτικά αποτελέσματα 
ή εάν διαμεσολαβεί για άλλες διαδικασίες γνωστικής αλλαγής 
[28]. 
Ο πίνακας 2 παρουσιάζει συνοπτικά τα συστατικά συνεργασί-
ας, εμπειρισμού και εσωτερικών πληροφοριών [28].

Ο εμπειρισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την αναζήτη-
ση σκέψεων και συναισθημάτων του θεραπευομένου [5, 25]. 
Η αξιοποίηση της εμπειρίας του πελάτη συνιστά δείκτη αξι-
ολόγησης των υποθέσεων του τελευταίου, σχετικά με το τι θα 
συμβεί με τις παρεμβάσεις. Στη ΓΣΘ, η διατύπωση περίπτω-
σης αποτελεί το πρωτογενές πλαίσιο για την προσαρμογή των 
γενικών, αλλά και ειδικών ΓΣΘ στοιχείων της θεραπευτικής 
σχέσης, με σκοπό να επιλεγούν και να σχεδιαστούν οι παρεμ-
βάσεις μεταξύ των συνεδριών. Κατά συνέπεια, μια κεντρική 
σκέψη, όταν συζητώνται οι μεταξύ των συνεδριών παρεμβά-
σεις, είναι ο τρόπος που η παρέμβαση ταιριάζει με τις στρατη-

γικές αντιμετώπισης που διαθέτει ο πελάτης και τις σχετιζόμε-
νες πεποιθήσεις του [29].
Σύμφωνα με ερευνητική μελέτη των Kazantzis και συνεργατών 
[26], προτείνεται ο θεραπευτής να χρησιμοποιεί, αφενός την 
εμπειρία του πελάτη παρά τις δικές του ερμηνείες, τη λογική 
του ή γενικά παραδείγματα, και αφετέρου να διευκολύνει μια 
στοχευμένη και ξεκάθαρη συζήτηση ανά συνεδρία. Επίσης, 
προτείνεται να αναπτύξει συγκεκριμένα κριτήρια για τη λει-
τουργία και την αξιολόγηση της χρησιμότητας της εκάστοτε 
παρέμβασης. Στο σχήμα 4 αναπαρίσταται η συμπεριφορά του 
θεραπευτή στον εμπειρισμό.

Η συνεργασία δεν είναι πάντα ένα χαρακτηριστικό που μοι-
ράζεται 50-50 μεταξύ θεραπευτή και θεραπευομένου, αλλά ο 
συνεργατικός εμπειρισμός συνιστά ένα πολύπλοκο και σύνθε-
το όρο. Πιο αναλυτικά, υποστηρίζεται αυτή η άποψη, καθώς 
οι ανάγκες κάθε θεραπευόμενου είναι διαφορετικές, ανάλογα 
με την ηλικία του (μαθητής, έφηβος, ενήλικας), αλλά και ανά-
λογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Συνεπώς, σε άλλες 
περιπτώσεις ο συνεργατικός εμπειρισμός είναι 20-80 και σε 
άλλες το ποσοστό διαμοιράζεται [25].

3.4. Σωκρατικός διάλογος
Ως σωκρατικός διάλογος, ορίζεται ως η βοήθεια που παρέ-
χεται στον πελάτη να ανακαλύψει καινούργιες πληροφορίες 

και εναλλακτικές οπτικές. Οι στόχοι αφορούν στη διευκόλυν-
ση του πελάτη να αναλάβει ενεργητικό ρόλο στη θεραπευτική 
διαδικασία και να κάνει γνωσιακή αναδόμηση, συμπεριλαμ-
βανομένης της αξιολόγησης της σκέψης, της απόστασης από 
τις σκέψεις και την αποδοχή. Βασικός σκοπός του σωκρατικού 
διαλόγου,  είναι να βοηθήσει τους πελάτες να αμφισβητούν τις 
σκέψεις τους και τα σχετιζόμενα χαρακτηριστικά της συναι-
σθηματικής πίεσης που βιώνουν, κάνοντας χρήση των ερωτή-
σεων που χρησιμοποίησε ο θεραπευτής τους και αναπτύσσο-
ντας καινούργιες ερωτήσεις από μόνοι τους. Ο σωκρατικός 
διάλογος εμπεριέχει τον συνεργατικό εμπειρισμό, καθώς και 
τη γνωσιακή αναδόμηση [27].  Οι αρχές που χαρακτηρίζουν 
τον σωκρατικό διάλογο συνοπτικά αφορούν εν αρχή στο γεγο-

Χαμηλή συνεργασία Υψηλή συνεργασία

Χαμηλός 
εμπειρισμός

Ι. χαμηλός συνεργατικός εμπειρισμός ΙΙ. Αυξημένη αυτονομία αλλά χωρίς αξιολόγηση των 
πεποιθήσεων μέσω εγγενών στοιχείων. Μειωμένο 
εσωτερικό κίνητρο για αλλαγή

Υψηλός 
εμπειρισμός

ΙΙΙ. Εξωτερικό κέντρο αιτιότητας, μειωμένη 
αποτελεσματικότητα, μειωμένη επίδραση 
εγγενών στοιχείων

ΙV. Αξιολόγηση των εγγενών στοιχείων του πελάτη. 
Αυξημένη αυτονομία, επάρκεια, εσωτερικό κίνητρο

Πίνακας 2. Συστατικά συνεργασίας, εμπειρισμού και εσωτερικών πληροφοριών

Σχήμα 4. Η συμπεριφορά του θεραπευτή στον εμπειρισμό.

• Συλλογή 
πληροφοριών από τις 
μοναδικές εμπειρίες 
του πελάτη

• Δημιουργία 
ερμηνευτικών 
υποθέσεων

• Ανατροφοδότηση

• Καθορισμός των 
πληροφοριών 
για αξιολόγηση 
των υποθέσεων 
(υποστήριξη ή μη 
υποστήριξη)

• Σχεδιασμός 
εμπειρικών ελέγχων 
χρησιμοποιώντας 
την εμπειρία του 
πελάτη ως βάση 
κριτηρίων

Πληροφορίες Έλεγχος Σύνθεση
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νός ότι, είναι επικεντρωμένος στο πρόβλημα και παρέχει στον 
πελάτη τη δυνατότητα να αναπτύξει νέες προοπτικές. Επιπρο-
σθέτως, ότι κινείται από κάτι αφηρημένο σε κάτι συγκεκρι-
μένο και ξεκάθαρο, καθώς επίσης ότι αποτελεί μια χρήσιμη 
τεχνική στις παρεμβάσεις, στην αναζήτηση των θετικών και 
αρνητικών για σκέψεις και συμπεριφορές και συνιστά δομικό 
στοιχείο στη γνωσιακή αλλαγή. Είναι ιδανικά συνεργατικός 
και εμπειρικός και έγκειται στην ικανότητα του θεραπευτή να 
τον χρησιμοποιεί κατάλληλα σε κάθε συνεδρία [5, 30]. 

Ο θεραπευτής, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το σωκρατι-
κό διάλογο, θα πρέπει να χρησιμοποιεί ποικιλία δεξιοτήτων 
συμβουλευτικής, όπως την ενσυναισθητική ακρόαση, τις πα-
ραφράσεις/περιλήψεις, τις συνθετικές ή αναλυτικές ερωτή-
σεις, αλλά και τις ερωτήσεις που αναζητούν πληροφορίες/
ενημερώσεις. Τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει ο θε-
ραπευτής για να ευοδωθεί ο σωκρατικός διάλογος εμφανίζο-
νται στο σχήμα 5 [30].

3.5. Ενσυναίσθηση
Σε μετα-ανάλυση 47 μελετών, ο Bohart και συν. [5, 31], βρήκαν 
ότι η ενσυναίσθηση υπολογίζεται περίπου στο 4% της διακύμαν-
σης του αποτελέσματος, γεγονός που αντανακλά μικρό-μεσαίο 
μέγεθος επίδρασης. Στην ίδια μετα-ανάλυση, η θεραπευτική 
συμμαχία βρέθηκε ότι υπολογίζεται στο 4% περίπου της διακύ-
μανσης του αποτελέσματος. Η ενσυναίσθηση είναι διαφορετική 
από τη συμμαχία, γεγονός που υποστηρίζει την άποψη ότι η εν-
συναίσθηση πρέπει να συνεχίσει να μετριέται και να αξιολο-
γείται ανεξάρτητα. Εάν λοιπόν η εγκαθίδρυση ενσυναίσθησης, 
είναι πράγματι μια σημαντική προϋπόθεση της συμμαχίας, οι 
τεχνικές ενσυναίσθησης μάλλον είναι το ίδιο ζωτικές και ση-
μαντικές, όσο άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους 
θεραπευτές. Η συμμαχία, στον τρόπο εργασίας μέσα στη συνε-
δρία, δεν αντιπροσωπεύει επαρκώς τη θεραπευτική σχέση στη 
ΓΣΘ [29]. Μια συχνά χρησιμοποιούμενη κλίμακα, για την αξιο-
λόγηση της ενσυναίσθησης του θεραπευτή και της θετικής οπτι-
κής, είναι η Barrett-Lennard Relationship Inventory (BLRI) [8]. 
Αυτή χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει ο πελάτης την αντι-
λαμβανόμενη ενσυναίσθηση που επιδεικνύει ο θεραπευτής του. 
Η ποιότητα της σχέσης θεραπευτή-πελάτη αξιολογείται από 
τους ασθενείς με το Working Alliance Inventory (WAI) [10, 32].

4. Δυσκολίες στη θεραπευτική σχέση
Μερικές πιθανές δυσκολίες στη θεραπευτική σχέση, οι οποίες 
θεωρείται απαραίτητο να διερευνώνται στο πλαίσιο των πε-
ποιθήσεων του θεραπευομένου, μπορεί να είναι η κατά σύστη-
μα αργοπορία, οι εκρήξεις θυμού, η υπερβολική συμμόρφωση, 

αλλά και η αντίσταση/μη συμμόρφωση, η παθητικότητα και η 
απελπισία, καθώς επίσης και τα αιτήματα για αλλαγή της συ-
χνότητας των συνεδριών (αύξηση ή μείωση) [1,33, 34]. 
Σύμφωνα με την Persons (1989), η συμπεριφορά του θεραπευο-
μένου στη σχέση με το θεραπευτή αντανακλά τη συμπεριφορά 
του στις υπόλοιπες διαπροσωπικές του σχέσεις, καθότι υπαγο-
ρεύεται από τις κεντρικές του πεποιθήσεις [1]. Η παραδοσιακή 
συμπεριφοριστική προσέγγιση όμως, υποστηρίζει ότι ο θερα-
πευόμενος πρέπει να είναι συνεργάσιμος για να πετύχει η θε-
ραπεία. Αν όμως, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεραπευ-
όμενος απορρέουν από τις κεντρικές πεποιθήσεις του, οι οποίες 
ευθύνονται για τις υπόλοιπες δυσκολίες του, αυτό σημαίνει ότι 
ο θεραπευόμενος θα πρέπει να αναθεωρήσει αυτές τις πεποιθή-
σεις προκειμένου να βοηθηθεί μεταξύ άλλων, να ξεπεράσει το 
πρόβλημά του. Αν δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη η βασική πεποί-
θηση του ατόμου, τότε τα προβλήματα που θα ανακύψουν στη 
θεραπευτική σχέση μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό της. 
Μια επιπλέον δυσκολία, που αξίζει να αναφερθεί, αποτελεί 
το γεγονός ότι πολλοί νέοι θεραπευτές χαρακτηρίζονται από 
υπέρμετρη φιλοδοξία όσον αφορά στον όγκο της δουλειάς που 
μπορεί να υλοποιηθεί σε μια συνεδρία, γεγονός που μπορεί να 
διαταράξει τη σχέση με το θεραπευόμενο [35]. Ο όρος όγκος 
δουλειάς, αναφέρεται στη μεγάλη προσπάθεια των νέων θερα-
πευτών να ολοκληρώσουν πολλά φύλλα εργασίας και τεχνικές 
που έχουν προετοιμάσει για κάθε συνεδρία, χωρίς όμως να 
τις πραγματοποιούν εις βάθος, ενώ ελλοχεύει και ο κίνδυνος 
-λόγω του αυξημένου τους άγχους- να παραλείψουν πολλές 
σημαντικές πληροφορίες που ανακύπτουν. 

Σχήμα 5. Τα βήματα του θεραπευτή στο σωκρατικό διάλογο.

Κατανόηση της ανησυχίας του 
πελάτη
• Εξερεύνηση
• ποιο είναι το χειρότερο και το 

καλύτερο σχετικά με αυτό;
• πώς θα ήθελες να είναι 

διαφορετικό;
• πόσο ομοιο ή διαφορετικό είναι 

αυτό με παλαιότερα περιστατικά;

Αναζήτηση πληροφοριών που 
σχετίζονται με την ανησυχία
• Προοπτική μετατόπισης
• πώς θα έβλεπε κάποιος άλλος 

αυτή την κατάσταση;
• Πώς θα σου φαινόταν η ίδια 

κατάσταση σε 6 μήνες από τώρα;
• Πώς είχες αντιμετωπίσει 

παλαιότερα περιστατικά;

Διευκόλυνση της ανακάλυψης
• Σύνθεση
• Πού καταλήγεις από αυτήν και 

άλλες εμπειρίες;
• ποια θα μπορούσε να είναι μια 

ισορροπημένη οπτική η οποία 
λαμβάνει υπόψιν της όλες τις 
διαφορετικές προοπτικές;
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5. Διαταραχές και θεραπευτική σχέση
Παρακάτω θα αναφερθούν ορισμένα παραδείγματα διαταρα-
χών καθώς και η σημασία που έχει η θεραπευτική σχέση για 
καθεμία από αυτές. 
Το χτίσιμο ισχυρής θεραπευτικής σχέσης στη σχιζοφρένεια, 
συνιστά ένα δύσκολο εγχείρημα εξαιτίας της κλινικής εικόνας 
της εν λόγω διαταραχής [36]. Η ΓΣΘ προσανατολίζεται στις 
ειδικές πτυχές των εμπειριών του ασθενούς, προσπαθώντας 
να μάθει παραπάνω γι’ αυτές, χωρίς να «προκαλεί» τις πεποι-
θήσεις του, και με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφεύγει τη 
σύγκρουση με τη ψυχωτική εμπειρία [10, 37, 39]. Η έρευνα των 
Goldsmith και συν. δείχνει σαφώς την αιτιώδη επίδραση της 
θεραπευτικής συμμαχίας στην έκβαση της ψυχοθεραπείας για 
την ψύχωση. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, όταν υπάρχουν 
υψηλά επίπεδα θεραπευτικής συμμαχίας, η θεραπεία είναι 
ευεργετική, αλλά όταν τα επίπεδα αυτής είναι χαμηλά, τότε 
η θεραπεία είναι επιζήμια. Στην εν λόγω έρευνα διαφάνηκαν 
τρία βασικά ευρήματα: στις ψυχολογικές θεραπείες για την 
ψύχωση, (1) μια καλή θεραπευτική συμμαχία προκαλεί βελτί-
ωση, (2) μια φτωχή θεραπευτική συμμαχία έχει αρνητικές επι-
πτώσεις και είναι βλαπτική, και (3) η βελτίωση της συμμαχίας 
επιφέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα [38, 39, 40]. 
Η μεταβλητή της εναισθησίας στους ασθενείς με σχιζοφρένεια 
είναι η μοναδική μεταβλητή που με συνέπεια σχετίζεται με την 
αξιολόγηση της θεραπευτικής συμμαχίας από τον ασθενή στις 
περισσότερες έρευνες [10, 37, 39].  Η εναισθησία συνιστά μια 
πολυδιάστατη δομή και ορίζεται ως η επίγνωση της ύπαρξης 
μιας ψυχικής διαταραχής, των συγκεκριμένων συμπτωμάτων 
που παρουσιάζονται, του τρόπου με τον οποίο αυτά επηρεά-
ζουν τη διαταραχή, αλλά και ως η επίγνωση των κοινωνικών 
παρεπόμενων αυτής καθώς και της ανάγκης για θεραπεία. 
Η χαμηλή εναισθησία φάνηκε να συνδέεται με δυσκολίες στο 
σχηματισμό και στη διατήρηση δεσμών με άλλους. Τα χαμηλά 
επίπεδα εναισθησίας αποτελούν παράγοντα κινδύνου για τη 
μη συμμόρφωση στη θεραπεία, γεγονός που σχετίζεται -όπως 
είναι αναμενόμενο- με φτωχή κλινική έκβαση. Όμως, από την 
άλλη πλευρά, τα υψηλά επίπεδα εναισθησίας συνδέονται με 
κατάθλιψη, έλλειψη ελπίδας, μειωμένη αυτοεκτίμηση και αυ-
τοκτονικές τάσεις, από τα οποία ο ασθενής ανακουφίζεται 
βραχυπρόθεσμα μέσω φαρμακευτικής αγωγής. Το προσωπικό 
στίγμα μπορεί να δράσει ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στην 
εναισθησία και την έκβαση της θεραπείας [38, 41]. Προκειμέ-
νου να χτιστεί μια δυναμική θεραπευτική συμμαχία, απαιτεί-
ται όχι μόνο εναισθησία μέσω εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, 
αλλά και αντιμετώπιση του προσωπικού στίγματος. Το πρώτο 
βήμα στη διαδικασία εγκαθίδρυσης κινήτρου, είναι η ανάπτυ-
ξη καλής σχέσης διαμέσου έκφρασης σεβασμού, ειλικρίνειας, 
καθώς και κατάλληλου ενδιαφέροντος.
Οι μεταγνωσιακές διαδικασίες, ή η σκέψη για τη σκέψη, μπορεί 
να περιγράφουν ένα ευρύ φάσμα εσωτερικών και κοινωνικά 
καθοδηγούμενων γνωστικών πράξεων, που περιλαμβάνουν 
την ικανότητα για αναγνώριση και κατανόηση της ψυχικής και 
πνευματικής κατάστασης του ατόμου, αλλά και των άλλων. Ο 
Lysaker [42] περιγράφει πως οι μεταγνωστικές ικανότητες λει-
τουργούν διαπροσωπικά, ως μια ικανότητα υπόθεσης σχετικά 
με τις ευχές και τα κίνητρα των άλλων και ως αναγνώριση των 
κοινωνικών ενδείξεων που προκαλούν ψυχολογικό πόνο, επι-
τρέποντας έτσι την αντιμετώπιση των κοινωνικών διλημμάτων, 
όπως η διαπραγμάτευση μεταξύ των ευχών κάποιου και των 

απαιτήσεων των άλλων. Έχει ευρέως καταδειχθεί ότι οι μετα-
γνωστικές δυσλειτουργίες συνιστούν χαρακτηριστικό της σχι-
ζοφρένειας, γεγονός που συνδέεται, τόσο με τα τρέχοντα όσο 
και με τα μελλοντικά ελλείμματα στη λειτουργικότητα. 
Η μεταγνωσιακή ικανότητα, είναι η ικανότητα του ατόμου να 
έχει επίγνωση των σκέψεων και συναισθημάτων του, και απο-
τελεί βασική πυξίδα στην ερμηνεία κάποιων εμπειριών, όπως 
οι διαπροσωπικές σχέσεις, για παράδειγμα η θεραπευτική 
σχέση. Τα άτομα, τα οποία δεν διαθέτουν σε ικανοποιητικό 
βαθμό την παραπάνω ιδιότητα, δεν μπορούν να περιγράψουν 
σκέψεις και συναισθήματα και δεν μπορούν να ανταποκρι-
θούν στην επίλυση προβλημάτων. Η μέτρια μεταγνωσιακή ικα-
νότητα συσχετίζεται με την ικανότητα περιγραφής σκέψεων 
και συναισθημάτων, αλλά και με την αποφυγή επίλυσης προ-
βλημάτων στην πράξη, ενώ φαίνεται να προτιμώνται από το 
άτομο οι πιο παθητικές στρατηγικές, όπως ο ύπνος, η κατάχρη-
ση αλκοόλ κτλ. Η υψηλή μεταγνωσιακή ικανότητα συσχετίζε-
ται με την ικανότητα έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων 
και την επίλυση προβλημάτων στην πράξη. Η μεταγνωσιακή 
ικανότητα συσχετίζεται με καλή λειτουργικότητα και ποιότητα 
ζωής του ατόμου και πιθανότατα με καλή θεραπευτική σχέση 
[43]. Η έρευνα για τον εντοπισμό των παραγόντων του πελάτη 
που επηρεάζουν την έκβαση της θεραπείας έχει δείξει ότι, τα 
ελλείμματα στις μεταγνωστικές ικανότητες και η αδύναμη θε-
ραπευτική συμμαχία, σχετίζονται με φτωχότερα αποτελέσμα-
τα στη θεραπείας της σχιζοφρένειας [44]. Σκοπός της έρευνας 
των Davis και συν., ήταν η αξιολόγηση του εάν οι άνθρωποι 
με σχιζοφρένεια, που είχαν και αυξημένη μεταγνωσιακή ικα-
νότητα, εμφάνιζαν και ισχυρότερη θεραπευτική σχέση με τον 
ατομικό θεραπευτή τους σε 26 εβδομάδες ΓΣΘ. Τα αποτελέ-
σματα κατέδειξαν πως η αυξημένη μεταγνωσιακή ικανότητα 
αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα μιας ισχυρής θεραπευτικής 
σχέσης, αλλά δεν προβλέπει την ανάπτυξη αυτής μακροπρό-
θεσμα [45]. 
Η διπολική διαταραχή αποτελεί μια σοβαρή και επαναλαμβα-
νόμενη διαταραχή.
Η επικράτησή της εκτιμάται περίπου στο 1.6-1.8%. Στην εν 
λόγω διαταραχή, υπάρχει αξιοσημείωτη συννοσηρότητα και 
θνησιμότητα, ενώ η επίδρασή της είναι διάχυτη στις περισσό-
τερες εκφάνσεις της ζωής του ατόμου. Η σύγχρονη έννοια της 
θεραπευτικής συμμαχίας προσανατολίζεται σε μια πραγματι-
κότητα περισσότερο του «εδώ και τώρα», τονίζοντας την ενερ-
γητική συμμετοχή του ασθενή. 
Οι Weiss και συνεργάτες, προτείνουν ότι η σχέση μεταξύ συμ-
μαχίας και αποτελέσματος στην κατάθλιψη, μάλλον είναι υψη-
λότερη συγκριτικά με τη σχιζοφρένεια, εξαιτίας της σημαντι-
κότητας της κοινωνικής υποστήριξης και των διαπροσωπικών 
παραγόντων που υπάρχουν στην κατάθλιψη [41, 46]. Η κινητο-
ποιητική συνέντευξη, φαίνεται ότι βελτιώνει την προσήλωση 
στη θεραπεία και κατά συνέπεια τη θεραπευτική σχέση στη 
διπολική διαταραχή. 
Στη διπολική διαταραχή, οι περισσότερες μελέτες για τους με-
ταβλητούς παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν παράγοντες, 
όπως ο έλεγχος,  η εναισθησία, η αυτο-αποτελεσματικότητα, η 
υποστήριξη της αυτονομίας, η αποδοχή της ασθένειας, η επι-
κοινωνία μεταξύ του θεραπευτή και του ασθενή, τα συνεργα-
τικά μοντέλα φροντίδας και η κινητοποιητική συνέντευξη, τα 
οποία μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση του πως η τήρη-
ση της θεραπείας μπορεί να βελτιώσει τη θεραπευτική συμμα-
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χία. Απαιτούνται επιπλέον έρευνες, προκειμένου να αξιολογη-
θούν, η χρησιμότητα των παρεμβάσεων που εφαρμόζονται σε 
διαφορετικές φάσεις της διαταραχής, τα στάδια της θεραπεί-
ας και οι ασθενείς με διαφορετικές εκφάνσεις της διπολικής 
διαταραχής, π.χ. διπολική II, οι παράγοντες προσωπικότητας 
και οι συνυπάρχουσες διαταραχές. Η προώθηση της συμμόρ-
φωσης στη θεραπεία μπορεί να ενσωματωθεί στη συνεργατική 
διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής, ώστε να βοηθήσει στη 
μείωση του κενού της αποτελεσματικότητας αλλά και τη μείω-
ση της νοσηρότητας και θνησιμότητας που σχετίζεται με αυτή 
τη χρόνια ασθένεια [10, 47]. 
Ο ρόλος της απελπισίας στη διαμεσολάβηση της σχέσης με-
ταξύ κατάθλιψης και αυτοκτονικού ιδεασμού, είναι ένα από 
τα πρώτα και πιο σημαντικά ευρήματα της διεθνούς έρευνας, 
σχετικά με τη γνωστική λειτουργία και την αυτοκτονία. Έχει 
καταφανεί πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος της έλλειψης της αί-
σθησης της διαπροσωπικής σχέσης, ο οποίος συμβάλλει στον 
αυτοκτονικό ιδεασμό και την πρόθεση θανάτου [48]. Κατά 
συνέπεια, κρίνεται σκόπιμη πάντα η εγκαθίδρυση θεραπευτι-
κής σχέσης, ώστε να αισθάνεται ο θεραπευόμενος την ύπαρξη 
υποστηρικτικού δικτύου, ασφάλειας και ειλικρίνειας, μιλώ-
ντας ανοιχτά για το θέμα, προς αποφυγή αποπειρών αυτοκτο-
νίας. Το συμβόλαιο για την δέσμευση προς αποφυγή απόπει-
ρας, αποτελεί επίσης ένα βασικό στοιχείο. Η κατανόηση και η 
αποδοχή από το θεραπευτή, του δικαιώματος του ασθενή να 
σκέφτεται την αυτοκτονικότητα, οδηγεί σε ανακούφιση του τε-
λευταίου, μείωση της αβοηθητότητας, αλλά και σε δυνατότητα 
παρέμβασης από τον πρώτο [3, 41].
Πιο πρόσφατες έρευνες κατέδειξαν πόσο κρίσιμος είναι ο ρό-
λος της έλλειψης της αίσθησης της διαπροσωπικής σχέσης, ο 
οποίος συμβάλλει στον αυτοκτονικό ιδεασμό και την πρόθεση 
θανάτου [48]. 
Τα άτομα με χρόνιο μετατραυματικό στρες και κυρίως αυτά, 
τα οποία έχουν κακοποιηθεί, έχουν δυσκολία να αποδεχτούν 
το ρόλο του θεραπευόμενου. Θεωρούν ότι πρέπει να λύσουν 
μόνα τους τα προβλήματα και ότι είναι παντοδύναμα. Τα άτο-
μα αυτά παρουσιάζουν μία γενικότερη δυσκολία να εμπιστευ-
τούν ανθρώπους, κάτι που εκδηλώνεται και στη θεραπευτική 
σχέση. Παράλληλα, βιώνουν τους εαυτούς τους ως μόνιμα 
ευάλωτους και αδυνατούν να φανταστούν τον εαυτό τους να 
απεγκλωβίζεται από αυτή την κατάσταση. Κατά συνέπεια, η 
αποφυγή εγκαθίσταται ως ένας μόνιμος τρόπος αντιμετώπισης 
του φαύλου κύκλου της κακοποίησης [10, 50].
Ο θεραπευτής θα πρέπει να εξασφαλίσει την ασφάλεια των 
θεραπευμένων, διότι οποιαδήποτε επαφή με τον θύτη αυξά-
νει την πιθανότητα για νέα θυματοποίηση και εμποδίζει την 
αρχή της θεραπείας. Συνάγεται ότι, η έκθεση στις τραυματικές 
εμπειρίες δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, όταν συνεχίζεται η 
κακοποίηση [51]. 
Η δημιουργία θεραπευτικής σχέσης είναι πιθανώς πιο σημα-
ντικό αλλά και πιο δύσκολο εγχείρημα σε χρόνιες διαταραχές 
προσωπικότητας, συγκριτικά με τις οξείες φάσεις συμπτωμά-
των. Στις διαταραχές προσωπικότητας, οι αλλαγές πραγματο-
ποιούνται με πιο αργό ρυθμό και είναι λιγότερο αισθητές και 
αντιληπτές. Γι’ αυτό το λόγο, ο θεραπευτής απαιτείται να είναι 
εφοδιασμένος με υπομονή και επιμονή. Κάθε διαταραχή προ-
σωπικότητας απαιτεί διαφορετική προσέγγιση, σύμφωνα με 
τις ιδιαίτερες δυσκολίες της, προκειμένου να εγκαθιδρυθεί η 
θεραπευτική σχέση. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη 

μοντέλων παρέμβασης, τα οποία θα στοχεύουν σε τροποποίη-
ση πιθανών παραγόντων που ενοχοποιούνται για τη μη προ-
σκόλληση του ασθενούς καθώς και τις μεταβλητές που σχετί-
ζονται με την ασθένεια για βελτίωση της προσκόλλησης στη 
θεραπευτική συμμαχία. Η τελειοποίηση των μοντέλων αυτών, 
μέσω ελεγχόμενων  αξιολογήσεων  στον πραγματικό κόσμο, 
είναι δυνατόν να οδηγήσει στην ενοποίηση των συστημάτων 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης [33, 52, 53, 54].
Οι ασθενείς, συχνά χρειάζονται κινητοποίηση, για να δεσμευ-
τούν με τις δραστηριότητες για το σπίτι. Η κινητοποίηση του 
ασθενή συχνά υφίεται μετά την υποχώρηση ενός οξέος επεισο-
δίου, γιατί υποχώρησαν και τα ανεπιθύμητα συναισθήματα (άγ-
χος, θυμός) τα οποία έδρασαν ως κίνητρο για δράση.  Επιπλέον, 
η διαταραχή προσωπικότητας από μόνη της συχνά αλληλεπιδρά 
με την εκτέλεση εργασιών. Ο αποφευκτικός ασθενής για πα-
ράδειγμα, μπορεί να σκεφτεί «η καταγραφή των σκέψεών μου 
είναι επίπονη», ο ναρκισσιστής ασθενής «είμαι πολύ καλός για 
αυτό το είδος εργασίας», ο παρανοειδής «οι σημειώσεις θα χρη-
σιμοποιηθούν εναντίον μου» ή «ο θεραπευτής προσπαθεί να με 
χειραγωγήσει». Ο θεραπευτής πρέπει πάντα να έχει αυτές τις 
πιθανές «αντιστάσεις» στο μυαλό του [33, 53]. 
Στις πιθανές αιτίες της μη συνεργασίας, ο θεραπευτής πρέπει 
να αναλογίζεται ότι: 1) ο ασθενής ή εκείνος στερείται δεξι-
οτήτων συνεργασίας, 2) ο θεραπευτής υποτιμά το ρόλο των 
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων του ασθενή του, 3) οι πεποιθή-
σεις των σημαντικών άλλων μπορεί να εμποδίζουν την αλλαγή 
ή να ενδυναμώνουν τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές, 4) ο 
ασθενής μπορεί να πιστεύει ότι η θεραπευτική συνεργασία θα 
καταστρέψει την προσωπικότητά του ή την αίσθηση εαυτού, 
5) οι στόχοι της θεραπείας είναι μη ρεαλιστικοί, 6) ο ασθενής 
μπορεί να πιστεύει ότι η θεραπεία είναι παθητική κ.α.
Οι ασθενείς με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή Προσωπικό-
τητας προτιμούν θεραπευτικές προσεγγίσεις δομημένες και 
εστιασμένες στο πρόβλημα και επιδιώκουν λιγότερο τη θερα-
πευτική σχέση. Κατά συνέπεια, δεν αποφεύγουμε να κάνουμε 
θεραπευτική σχέση, αλλά δουλεύουμε πιο πολύ με την επίλυση 
προβλημάτων [33, 53].
Στην Παρανοειδή Διαταραχή Προσωπικότητας, η πιο αποτε-
λεσματική προσέγγιση είναι ο θεραπευτής να αποδεχτεί τη 
δυσπιστία και καχυποψία του ασθενή μόλις γίνει εμφανής και 
προοδευτικά να δείξει έμπρακτη αξιοπιστία, από το να πιέσει 
τον ασθενή να τον εμπιστευτεί αμέσως. Μια επιπλέον μέθο-
δος που δύναται να αυξήσει την άνεση του ασθενή, είναι το να 
αναλάβει περισσότερο έλεγχο από το συνηθισμένο σε σχέση 
με το περιεχόμενο και τη συχνότητα των συνεδριών αλλά και 
τις εργασίες για το σπίτι [33, 53].
Στην Αντικοινωνική Διαταραχή Προσωπικότητας, είναι σημα-
ντικό να γνωστοποιήσει ο θεραπευτής τα όρια και την ανα-
μενόμενη συμπεριφορά θεραπευτή και ασθενή, καθώς αυτοί 
οι ασθενείς έχουν φτωχή αίσθηση ορίων. Η θεραπευτική συ-
νεργασία περιλαμβάνει αμοιβαία αποδοχή των θεραπευτικών 
στόχων, οι οποίοι πρέπει να εντάσσονται στο ρεπερτόριο των 
ασθενών. Επειδή η εγκαθίδρυση ισχυρής θεραπευτική σχέσης 
συνιστά πρόκληση, προτείνεται να είναι συνέχεια στο επίκε-
ντρο. Στην ΑΔΠ, ο θεραπευτής πρέπει να έχει στο μυαλό το 
ότι επιφορτίζεται με το μεγαλύτερο βάρος για τη θεραπευτι-
κή συμμαχία και συνεργασία (80-20 ή και 90-10), ενώ αυτή η 
ανισορροπία στην προσπάθεια τον οδηγεί συχνά σε στρες και 
εξουθένωση [33, 53].
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Οι ασθενείς με Αποφευκτική Διαταραχή Προσωπικότητας 
(ΑΔΠ) διατηρούν αρνητικές γνωσίες αναφορικά με τη θερα-
πευτική σχέση, όπως κάνουν και για τις άλλες σχέσεις τους. Η 
προσπάθεια από μέρους του θεραπευτή να αναγνωρίσει και να 
ελέγξει αυτές τις σκέψεις είναι απαραίτητη για την εγκαθίδρυ-
ση θεραπευτικής σχέσης. Οι εν λόγω ασθενείς πιστεύουν πως 
αν διεκδικήσουν τις επιθυμίες τους, το άλλο μέλος θα εγκατα-
λείψει τη σχέση. Κατά συνέπεια, είναι απρόθυμοι να δώσουν 
αρνητική ανατροφοδότηση στον θεραπευτή τους. Προτείνεται 
λοιπόν, στο τέλος των συνεδριών να συμπληρώνουν μια φόρμα 
ανατροφοδότησης του θεραπευτή, προκειμένου να ενθαρρυν-
θεί η διεκδικητικότητά τους στη θεραπεία [33, 53, 54]. Επιπρο-
σθέτως, προσπαθούν συχνά να ελέγξουν το θεραπευτή τους 
στην αρχή της θεραπείας, αλλάζοντας ραντεβού, καθυστερώ-
ντας στην προσέλευσή τους, αγνοώντας τις δραστηριότητες για 
το σπίτι, με σκοπό να επιβεβαιώσουν την πεποίθησή τους ότι 
οι άλλοι θα τους κρίνουν. Εάν ο θεραπευτής επιδείξει υποστή-
ριξη, φροντίδα και αποδοχή, οι ασθενείς με ΑΔΠ μπορούν πιο 
εύκολα να δημιουργήσουν σχέση μαζί του [33, 54]. 
Η συνεργασία στην Εξαρτητική Διαταραχή Προσωπικότητας 
(ΕΔΠ) δεν πρέπει να επιδιώκεται να είναι 50-50. Επίσης, 
μια πλήρως κατευθυντική προσέγγιση μπορεί να προκαλέσει 
τρομερό άγχος σε αυτούς τους ασθενείς. Συν τοις άλλοις, ο 
θεραπευτής θα πρέπει να ορίσει ξεκάθαρα όρια της σχέσης, 
που του επιτρέπει η δεοντολογία του επαγγέλματός του να 
αναπτύξει με το θεραπευόμενο του, καθώς είναι πολύ πιθανό 
οι ασθενείς με ΕΔΠ να ερωτευθούν το θεραπευτή τους. Προ-
τείνεται λοιπόν να μειωθεί στο ελάχιστο η σωματική επαφή 
με αυτούς τους ασθενείς (χειραψία, χτύπημα στην πλάτη 
κ.α.), ώστε να προφυλαχθεί η επαγγελματική θεραπευτική 
σχέση [33, 53]. 
Η έννοια της συνεργασίας και θεραπευτικής σχέσης εμπεριέχει 
το στοιχείο της ισότητας, κάτι που είναι ενοχλητικό και ξένο για 
τους ασθενείς με Ναρκισσιστική Διαταραχή Προσωπικότητας 
(ΝΔΠ), καθώς διατηρούν την αίσθηση της υπεροχής προς τους 
άλλους,  συμπεριλαμβανομένου του θεραπευτή τους, ενώ στε-
ρούνται και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Οι ασθενείς με ΝΔΠ 
μπορεί να βλέπουν την θεραπεία ως απειλητική, και σκοπός του 
θεραπευτή είναι να τους βοηθήσει να κατανοήσουν ότι πρόκειται 
για μια διαδικασία αυτοβελτίωσης. Επιπλέον, καθώς οι ασθενείς 
με ΝΔΠ είναι συχνά επικριτικοί και προκλητικοί απέναντι στο 
θεραπευτή τους και είναι δύσκολο να εγκαθιδρυθεί θεραπευτική 
σχέση, προτείνεται και ο ίδιος ο θεραπευτής να ζητά βοήθεια, κα-
θώς συχνά βιώνει αισθήματα ματαίωσης [33, 53].  
Το στυλ προσκόλλησης, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο σχε-
τίζονται με τον θεραπευτή τους οι ασθενείς με Οριακή Δια-
ταραχή Προσωπικότητας (ΟΔΠ) είναι τόσο παθολογικό, που 
απαιτείται αρκετός χρόνος να ξεπεραστούν τα διαπροσωπικά 
εμπόδια και να χτιστεί θεραπευτική σχέση. Σε πρώτο επίπε-
δο, ο θεραπευτής πρέπει να διατηρήσει μια απόσταση με το 
θεραπευόμενο και δεν χρειάζεται να εμπλακεί έντονα στη 
θεραπεία της εκάστοτε κρίσης. Σε δεύτερο επίπεδο, ο θερα-
πευτής πρέπει να εμπλακεί ενεργητικά στην κρίση του ασθενή, 
σπάζοντας την απόσταση μεταξύ τους και κάνοντας την επα-
νασύνδεση με ένα καλύτερο γονεϊκό πρότυπο μέσω της θερα-
πείας (reparenting). Η ανθρώπινη σύνδεση με τη συχνότητα 
των συνεδριών (1-2 εβδομαδιαίως) βοηθά τον ασθενή με ΟΔΠ 
να αναδομήσει τις πεποιθήσεις, ότι κανείς δε νοιάζεται για 
εκείνον και θα εγκαταλειφθεί. Ο θεραπευτής πρέπει επίσης 

να ανεχτεί τα αρνητικά συναισθήματα θυμού και λύπης που 
του εξαπολύει ο ασθενής με ΟΔΠ. Επιπλέον, οι συγκεκριμέ-
νοι ασθενείς φοβούνται τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις και 
δυσκολεύονται να ανεχτούν αυτούς τους φόβους. Επομένως, ο 
θεραπευτής πρέπει να βρει την ισορροπία ανάμεσα στην από-
σταση και την εγγύτητα, προσαρμόζοντάς τα στην εκάστοτε 
φάση της θεραπείας [54, 55].

6. Συζήτηση
Τα αποτελέσματα μετα-ανάλυσης των Martin και συν. [56], 
δείχνουν ότι η συνολική σχέση της θεραπευτικής συμμαχίας 
με το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι μέτρια, αλλά σταθερή, 
ανεξάρτητα από τις πολλές μεταβλητές που επηρεάζουν αυτή 
τη σχέση. Επιπλέον, η σχέση της θεραπευτικής συμμαχίας με 
το θεραπευτικό αποτέλεσμα δεν φαίνεται να επηρεάζεται από 
άλλες μεταβλητές, όπως για παράδειγμα το είδος θεραπείας 
που ακολουθείται [56].
Παρά το γεγονός ότι η σχέση μεταξύ θεραπευτικής συμμαχίας 
και αποτελέσματος, έχει υποστηριχθεί με συνέπεια σε αρκετές 
μελέτες και μετα-αναλύσεις, οι γνώσεις για τον τρόπο με τον 
οποίο θεραπευόμενος και θεραπευτής συμβάλλουν σε αυτή τη 
σχέση είναι ελλιπείς. Επιβεβαιώνοντας προηγούμενες έρευ-
νες, η μετα-ανάλυση των Del Re και συν. έδειξε ότι η μεταβλη-
τότητα/διακύμανση στη συμμαχία από μέρους του θεραπευτή, 
φαίνεται να είναι πιο σημαντική από τη μεταβλητότητα των 
θεραπευομένων για τη βελτίωση της έκβασης της θεραπείας. 
Η σχέση αυτή παραμένει σημαντική, ακόμα και όταν ταυτό-
χρονα ελέγχονται αρκετές πιθανές συμμεταβλητές αυτής της 
σχέσης [57].

Η εναισθησία στους ασθενείς με σχιζοφρένεια είναι η μοναδική 
μεταβλητή, η οποία με συνέπεια σχετίζεται με την αξιολόγηση 
του ασθενή της θεραπευτική συμμαχίας στις περισσότερες έρευ-
νες [37]. Η θεραπευτική σχέση, η οποία είναι προσανατολισμέ-
νη στο κίνητρο του ασθενή με σχιζοφρένεια (motive-oriented 
therapeutic relationship-MOTR), επιτρέπει στους θεραπευτές 
να προσαρμόζονται δυναμικά στις ανάγκες των ασθενών τους 
και να αποτρέπουν προβληματικές συμπεριφορές [58]. Η βάση 
για την αποτελεσματική γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία 
της σχιζοφρένειας, είναι η ανάπτυξη αμοιβαίου σεβασμού, 
εμπιστοσύνης, και μη επικριτικής στάσης στη θεραπευτική σχέ-
ση [33, 53].  Τα ελλείμματα στις μεταγνωστικές ικανότητες και 
η αδύναμη θεραπευτική συμμαχία σχετίζονται με φτωχότερα 
αποτελέσματα στη θεραπείας της σχιζοφρένειας [44]. Φαίνεται, 
λοιπόν, ότι θα μπορούσαν να σχεδιαστούν ψυχοθεραπευτικές 
διαδικασίες, ώστε να συμβάλλουν στην ενίσχυση της αίσθησης 
του εαυτού και στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων του σκέπτε-
σθαι επί της σκέψης. Συγκεκριμένα, εάν η μεταγνωσιακή ικανό-
τητα νοείται ως μια ικανότητα που εκτείνεται κατά μήκος ενός 
συνεχούς από καλή σε περιορισμένη, η ψυχοθεραπεία μπορεί 
να συμβάλλει στην ανάπτυξή της, μέσα από την εξάσκηση αυτών 
των δεξιοτήτων σε αυξανόμενο βαθμό πολυπλοκότητας. Η εξά-
σκηση αυτή μπορεί να είναι μια δύσκολη, συχνά ματαιωτική και 
επώδυνη διαδικασία, όμως είναι δυνατό να αναμένεται πρόο-
δος μέσω αυτής, δεδομένης της πλαστικότητας του ανθρώπινου 
εγκεφάλου [43]. 
Προς επίρρωση των προαναφερθέντων, μπορεί να υποστηρι-
χθεί πως, τόσο τα πλεονεκτήματα μιας καλής θεραπευτικής 
σχέσης, όσο και τα μειονεκτήματα όταν αυτή εκλείπει, δεν 
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αφορούν μόνο στο θεραπευτή αλλά και στο θεραπευόμενο. 
Στα πλεονεκτήματα της ύπαρξης θεραπευτικής σχέσης θα 
μπορούσε να ενταχθεί η πρόοδος της θεραπείας και η σταθε-
ρότητα. Στον αντίποδα, η απουσία θεραπευτικής σχέσης συνε-
πάγεται στασιμότητα και σε πολλές περιπτώσεις λήξη της θε-
ραπείας από τον θεραπευόμενο, καθώς αισθάνεται πως μέσα 
στη θεραπευτική συνεδρία δεν νιώθει κατανόηση, ενσυναί-
σθηση ή ακόμα και σεβασμό, αλλά αντίθετα επίκριση. Όταν 
ο θεραπευτής δεν πληροί τις προϋποθέσεις της θεραπευτικής 
σχέσης, το αποτέλεσμα συνοψίζεται ως έλλειψη κινητοποίησης 
και εμπλοκής στη θεραπεία από τον ασθενή. 
Όσο ικανοποιητική και ολοκληρωμένη και αν καθίσταται η 
βιβλιογραφία, αναφορικά με τη θεραπευτική σχέση και τις 
τεχνικές που τη διέπουν, θα πρέπει να σημειωθεί πως πρό-
κειται για μια δυναμική διαδικασία διεκδικητικότητας μεταξύ 
θεραπευτή και θεραπευόμενου. Η εφαρμογή της διεκδικητι-
κότητας λοιπόν, αναπόφευκτα ανήκει στον θεραπευτή, καθώς 
εκείνος είναι υπεύθυνος να καταστήσει σαφές ποιος έχει το 
ρόλο του θεραπευτή-εκπαιδευτή και ποιος είναι ο σκοπός του, 
και παράλληλα να προσαρμόσει τη διεκδικητικότητα στις πε-
ποιθήσεις και δυνατότητες του πελάτη, ώστε ο τελευταίος να 
ανταποκριθεί επαρκώς. Χρειάζεται επομένως, η από κοινού 
απόφαση θεραπευτή και θεραπευόμενου, για το ποιες συμπε-
ριφορές είναι κατάλληλες και ποιες χρήζουν τροποποίησης 
[8, 21]. Η εκπαίδευση στη διεκδικητικότητα, φαίνεται ότι συμ-
βάλλει στη βελτίωση της θεραπευτικής σχέσης [23]. Ένας νέος 
θεραπευτής είναι πολύ πιθανό να συναντήσει προσκόμματα 
και ματαιώσεις σε αυτό το εγχείρημα, όπως και σε πληθώρα 
άλλων. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμη και επιβεβλημένη η παρο-
χή εποπτείας σε νέους θεραπευτές. Πιο συγκεκριμένα, η επο-
πτεία στο έργο των νέων θεραπευτών θα δράσει ως καταλυτι-
κός και επικουρικός παράγοντας στη δυναμική και όχι στείρα 
εφαρμογή των γνωσιακών συμπεριφοριστικών τεχνικών, και 
θα οδηγήσει στην εγκαθίδρυση θεραπευτικής σχέσης καθώς 
και στη βελτίωση αυτής. Ενίοτε, ένας πρωτόπειρος θεραπευ-
τής, στην αγωνία του να εφαρμόσει σωστά τη ΓΣΘ ακολουθώ-
ντας δομή και ατζέντα, αγνοεί αθέλητα πως η εφαρμογή της 
ΓΣΘ πορεύεται άρρηκτα με τη θεραπευτική σχέση που δια-
τρέχει το σύνολο της θεραπείας. Συνάγεται λοιπόν, πως ένας 
έμπειρος επόπτης θα μπορέσει να επισημάνει πιθανά λάθη, 
στην εφαρμογή της διεκδικητικότητας στην πορεία για εγκα-
θίδρυση θεραπευτικής σχέσης.
Εάν ο συνεργατικός εμπειρισμός ελέγχετο και αξιολογείτο 
στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών, είναι πιθανό ότι η ΓΣΘ θα επι-
δείκνυε μεγαλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα [8]. Απαιτεί-
ται και προτείνεται περαιτέρω έρευνα και δεδομένα για την 
ανατροφοδότηση του πελάτη, ως στοιχείο της θεραπευτικής 
σχέσης. Δεδομένου ότι, στον ελλαδικό χώρο εκλείπει πληθώ-
ρα ερευνητικών μελετών αναφορικά με τη θεραπευτική σχέση, 
προτείνεται η πραγματοποίηση ερευνητικής μελέτης σε ελλη-
νικό κλινικό πληθυσμό, που θα αξιολογεί την επίδραση μιας 
καλής θεραπευτικής σχέσης στη γνωσιακή συμπεριφοριστική 
θεραπεία, και η οποία θα μπορούσε να τελεστεί στα κλινικά 
πλαίσιο όπου εφαρμόζεται η ΓΣΘ. 
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Abstract
The therapeutic relationship in CBT is more than a condition 
for psychological intervention. It is a vital piece in support of 
effective work with the client. The available knowledge, theories, 
techniques and strategies are practically useless, if the therapists 
are unable to relate with their clients. Many therapeutic models 
expect the relationship of the therapist with the client to be 
the agent for change. If the therapist is able to be related to its 
client with a new way that appeals to an important feature of 
interpersonal reasoning or maintaining client pathology, then 
the way the client sees and interacts can be improved. Thus, 
the development and adoption of the therapeutic relationship 
forms a main feature of skilful practice of psychotherapy. 
Τhe therapeutic relationship consists of the counseling skills, 
collaborative empiricism, guided discovery through Socratic 
questioning and the case formulation. These four features 
include many other properties and are in constant interaction. 
Cooperation is not always a characteristic that is shared 50-50 
between therapist and patient but collaborative empiricism 
is a complicated and complex condition. This is because the 
needs of every patient are different depending on age and the 
problem encountered. The therapeutic alliance is a component 
of the therapeutic relationship that includes the development 
of therapeutic limits such as respect, trust, esteem and mutual 
sympathy, and agreement on treatment goals. Although the 
alliance is considered regardless of goal setting and its distinct 
characteristics, is considered as a part of the alliance. Although 
the relationship between therapeutic alliance and outcome 
has been strongly supported by studies and meta-analyses, the 
knowledge of how the patient and the therapist contribute in this 
relationship is incomplete. The most widely used psychometric 
tool is the Working Alliance Inventory (WAI), which has been 
developed to evaluate the therapeutic alliance. Patients may 
thereby feel more comfortable to trust, to depend, to trigger or 
support others through the development of a different relationship 
with the therapist. The question that remains is what we have as a 
scientific evidence to support these claims. Recent research data 
will be presented in relation to the importance of the therapeutic 
relationship in cognitive behavioral psychotherapy. Then there 
will be a more extensive reference to the therapeutic relationship 
in relation to certain individual disorders and clinical states, such 
as schizophrenia, personality disorders and suicidality. Finally, 
the overall findings will be critically discussed.   



Η θεραπευτική σχέση και συμμαχία και η σημασία τους στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική Θεραπεία Καμπόλη και Ρακιτζή

16

Key words: therapeutic relationship, therapeutic alliance, 
Socratic dialogue, empirisicm      

Βιβλιογραφία
[1] Persons JB. Cognitive Therapy in practice: A case formulation approach. 
New York: W. W. Norton & Company, 1989. 
[2] Καλαντζή-Αζίζι Α. Οι σχέσεις θεραπευτού-πελάτη στις θεραπείες της 
συμπεριφοράς. Τετράδια Ψυχιατρικής, 1990; 30: 90-99. 
[3] Beck AT, Rush AJ, Shaw BF, Emery G. Cognitive therapy of depression. 
New York: The Guilford Press, 1979. 
[4] Orlinsky D, Grawe K, Parks B. Process and outcome in psychotherapy. Στο 
AE Bergin, & SL Garfield (Επιμ. Εκδ.), Handbook of psychotherapy and be-
havior change (σελ. 270-376). New York: John Wiley & Sons, 1994. 
[5] Θεοφίλου Π, Κατσάμπα Ε, Λίγκρης Γ, Παπαματθαίου Ζ, Χαρίλα Ντ. Η 
θεραπευτική σχέση στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία- παράγοντες 
επίδρασης. Εργασία Α ́ έτους, ΙΕΘΣ, 2015.
[6] Kazantzis N, Cronin TJ, Norton PJ, Lai J, Hofmann SG. Reservations about 
the conclusions of the Interdivisional (APA Divisions 12 & 29) Task Force 
on Evidence-Based Therapy Relationships: What do we know, what don’t we 
know? J Clin Psychol, 2015; 71: 423-427.
[7] Nocross JC. (Ed.). Psychotherapy relationships that work: Evidence-based 
responsiveness (2nd ed.). New York: Oxford University Press, 2011.
[8] Kazantzis N, Cronin TJ, Dattilio FM, Dobson KS. Using techniques via the 
therapeutic relationship. Cogn Behav Pract, 2013; 20: 385-389. 
[9] Horvath AO, Flückiger C, DelRe AC, Symonds D. Alliance in individual 
psychotherapy. Psychotherapy, 2011; 48: 9–16.
[10] Ευθυμίου Κ, Μαυροειδή Α, Παυλάτου Ε, Καλαντζή Αζίζι Α. Πρώτες 
βοήθειες ψυχικής υγείας.Ένας οδηγός για τις ψυχικές διαταραχές και την 
αντιμετώπισή τους με το γνωσιακό-συμπεριφοριστικό μοντέλο ψυχοθεραπείας, 
2014. Αθήνα: ΙΕΘΣ.
 [11] Gaston L, Marmar C. The California psychotherapy alliance scales. Ιn: 
Horvathand AO, Greenberg LS, eds. The Working Alliance: Theory, Research 
and Practice. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 1994: 85–108.
[12] Alexander LB, Luborsky L. The penn helping alliance scales. In:  Green-
bergand LS, Pinsof WM, eds. The Psychotherapeutic Process: A Research 
Handbook. NewYork, NY: Guilford Press, 1987: 325–366.
[13] O’Malley SS, Suh CS, Strupp HH. The Vanderbilt psychotherapy process 
scale: are port on the scale development and a process-outcome study. J Con-
sult Clin Psychol, 1983; 51: 581–586.
[14] Horvath AO, Greenberg LS. The development of the working alliance in-
ventory. In Greenbergand LS, Pins WM, eds. The Psycho-Therapeutic Process: 
A Research Handbook. NuevaYork, NY: Guilford Press, 1986: 529–556. 
[15] Horvath AO, Greenberg LS. Development and validation of the working 
alliance inventory. J Couns Psychol, 1989; 36: 223–233.
 [16] Martin DJ, Garske JP, Davis KM. Relation of the Therapeutic alliance 
without come and other variables: a meta-analytic review. J Clin Consul Psy-
chol, 2000; 68: 438–450.
[17] Bordin ES. The generalizability of the psychoanalytic concept of the work-
ing alliance. Psychother Theor Res Pract, 1979; 16: 252–260.
[18] Tracey TJ, Kokotovic AM. Factor structure of the working alliance inven-
tory. Psychol Assess, 1989; 1: 207–210.
[19] Καλαντζή-Αζίζι, Α. Αυτογνωσία και αυτοδιαχείριση - Γνωσιακή 
Συμπεριφοριστική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο, 2011.
[20] Leahy LR. The therapeutic relationship in cognitive - behavioral therapy. 
Behav and Cogn Psych, 2008; 36: 769-777. 
[21] Χαρίλα Ντ. O Ρόλος της Ψυχοθεραπευτικής Σχέσης στη Γνωσιακή 
Συμπεριφοριστική Προσέγγιση: Από την Αρχική Φάση της Κλινικής 
Εκτίμησης μέχρι την Τελική Φάση της Ψυχοθεραπευτικής Αλλαγής. Τετράδια 
Ψυχιατρικής, 2007; 98: 92-99.
[22] Miller RW, Rollnick S. Κινητοποιητική συνέντευξη: Προετοιμάζοντας 
τους ανθρώπους για αλλαγή. Μετάφραση-Επιμέλεια: Κάκια Νικολάου. 
Δεύτερη έκδοση. Αθήνα: Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας, 2010.
[23] Αντωνίου Β, Ευθυμίου Κ, Μυλωνά Κ. Κοινωνικό άγχος, διεκδικητικότητα 
και κοινωνική φοβία. Ένα δομημένο ομαδικό πρόγραμμα γνωσιακής 
συμπεριφοριστικής θεραπείας. Αθήνα: Εκδόσεις ΙΕΘΣ, 2015. 
[24] Markland D, Ryan RM, Tobin VJ, Rollnick S. Motivational interviewing 
and self-determination theory. J Soc Clin Psychology, 2005; 24(6): 811-831. 
[25] Kazantzis N, Freeman A, Fruzzetti AE, Persons JB, Smucker M. Unre-
solved issues regarding the therapeutic relationship element of collaborative 
empiricism in cognitive and behavioral therapies. An expert panel discussion at  
AACBT. Behav Change, 2013; 30: 1-11. 

[26] Kazantzis N, Tee JM, Dattilio FM, Dobson KS. How to develop collabora-
tive empiricism in Cognitive Behavior Therapy: Conclusions from the C & BP 
Special Series. Cogn Behav Pract, 2013; 20(4): 455-460. 
[27] Moller AC, Ryan RM. Deci EL. Choice and ego-depletion: The moderat-
ing role of autonomy. Pers Soc Psychol Bull, 2006; 32: 1024-1036. 
[28] Tee J, Kazantzis N. Collaborative empiricism in cognitive therapy: A defi-
nition and theory for the relationship construct. Clin Psychol, 2011. 
[29] Cronin TJ, Lawrence KA, Taylor K, Norton PJ, Kazantzis N. Integrating 
between-session interventions (Homework) in therapy: The importance of the 
therapeutic relationship and cognitive case conceptualization. J Clin Psychol, 
2015; 71(5): 439-450. 
[30] Kazantzis N, Fairburn CG, Padesky CA, Reinecke M, Teesson M. Unre-
solved issues regarding the research and practice of cognitive behavior thera-
py: The Case of Guided discovery using Socratic Questioning. Behav Change, 
2014; 31: 1-17. 
[31] Bohart ΑC, Elliott R, Greenberg LS, & Watson JC. Empathy. In Nocross 
JC, ed. Psychotherapy relationships that work: Therapist contributions and 
responsiveness to patients. New York: Oxford University Press, 2002: 89-108. 
[32] Horvath AO, Greenberg LS. Development and validation of the working 
alliance inventory. J Couns Psychol, 1989; 36: 223–233.
[33] Ευσταθίου Γ, Ευθυμίου Κ, Χαρίλα Ντ. Γνωσιακή συμπεριφοριστική 
ψυχοθεραπεία διαταραχών προσωπικότητας. Θεωρία και ανάλυση κλινικών 
περιστατικών. Αθήνα: ΙΕΘΣ, 2014.
[34] Beck AT, Freeman A. Cognitive therapy of personality disorders. New 
York: The Guilford Press, 1990. 
[35] Dobson JGD, Dobson KS. In- session structure and collaborative empiri-
cism. Cogn Behav Pract, 2013; 20: 410-4.
[36] Evans-Jones C, Peters E, Barker C. The therapeutic relationship in CBT 
for psychosis: client, therapist and therapy factors. Behav Cogn Psychother, 
2009; 37: 527–540.
[37] Lysaker PH, Davis LW, Buck KD, Outcalt S, Ringer JM. Negative symp-
toms and poor insight as predictors of the similarity between client and ther-
apist ratings of therapeutic alliance in cognitive behavior therapy for patients 
with schizophrenia. J Nerv Ment Dis, 2011; 199: 191–195.
[38] Kvrgic S, Cavelti M, Beck EM, Rusch N, Vauth R. Therapeutic alliance in 
schizophrenia: The role of recovery orientation, self-stigma, and insight. Psy-
chiatry Res, 2013; 209: 15-20.
[39] Ρακιτζή Σ, Γεωργιλά Γ, Ευθυμίου Κ. Παρέμβαση στη σχιζοφρένεια 
βιολογική και γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση. Αθήνα: Ι.Ε.Θ.Σ., 
2016.
[40] Goldsmith LP, Lewis SW, Dunn G, Bentall RP. Psychological treatments 
for early psychosis can be beneficial or harmful, depending on the therapeutic 
alliance: an instrumental variable analysis. Psychol Med, 2015; 45: 2365–2373.
[41] Ευθυμίου Κ, Κακλαμάνη Γ, Καπνογιάννη Σ. Νικήστε την κατάθλιψη, ένα 
δομημένο πρόγραμμα γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας δομημένο 
κατά P.M. Lewinsohn, Αθήνα: ΙΕΘΣ, 2015. 
[42] Lysaker PH, Erickson MA, Ringer J, Buck KD, Semerani A, Caricione A, 
Dimaggio G. Metacognition in schizophrenia: the relationship of mastery to 
coping. Insight, self-esteem, social anxiety and various facets of neurocognition. 
Br  J  Clin Psychol, 2011; 50(4): 412-24.
[43] Μπαντούνα Α, Lysaker PH, Ρακιτζή Σ. Νέες Ψυχοθεραπευτικές 
Προσεγγίσεις στη Σχιζοφρένεια: Ενισχύοντας την Ικανότητα για 
Μεταγνωσιακή Σκέψη. Γνωσ Συμπεριφ Έρευ Θεραπεία, 2015; 1(2):  95-103.
[44] Lysaker PH, Shea AM, Buck KD, Dimaggio G, Nicolo G, Procacci M, Sal-
vatore G, Rand KL. Metacognition as a mediator of the effects of impairments 
in neurocognition on social function in schizophrenia spectrum disorders. Acta 
Psychiatr Scand, 2010; 122(5): 405-413. 
[45] Davis LW, Eicher AC, Lysaker PH. Metacognition as a predictor of ther-
apeutic alliance over 26 weeks of psychotherapy in schizophrenia. Schizophr 
Res, 2011; 129: 85-90. 
[46] Weiss M, Gaston L, Propst A, Wisebord S, Zicherman V. The role of the 
alliance in the pharmacological treatment of depression. J Clin Psychiatry 1997; 
58: 196–204.
[47] Berk M, Berk L, Castle D. A collaborative approach to the treatment alli-
ance in bipolar disorder. Bipolar Disorders, 2004; 6: 504-518. 
[48] Joiner TE. Why people die by suicide. Cambridge, MA: Harvard Univer-
sity Press, 2005.
 [50] Maercker A. Therapie der posttraumatischen Belastungsstörungen. Ber-
lin: Springer, 2003.
[51] Boos A. Kognitive Verhaltenstherapie nach chronischer Traumatisierung. 
Ein Therapiemanual. Göttingen: Hogrefe, 2005.
 [52] Berk M, Berk L, Castle D. A collaborative approach to the treatment 
alliance in bipolar disorder. Bip Disorders, 2004; 6: 504-518. 



ΓΝΩΣΙΑΚΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ TΟΜ. 3, TΕΥΧ. 1, ΣΕΛ. 5-17, 2017

© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς 17

[53] Beck AT, Freeman A, Davis DD. Cognitive Therapy of Personality Disor-
ders, Second Edition. New York: The Guildford Press, 2004.
[54] Ευθυμίου Κ, Χαρίλα Ντ. Ψυχοθεραπευτική πράξη, μελέτη περιστατικών. 
Η εφαρμογή της γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας σε 5 κλινικές 
περιπτώσεις. Αθήνα: ΙΕΘΣ, 2014.
[55] Sperry L. Cognitive Behavior Therapy of DSM-IV-TR Personality Disor-
ders: 2nd Edition. New York: Routledge, 2006.
[56] Martin DJ, Garske JP, Davis MK. Relation of the therapeutic alliance with 

outcome and other variables: a meta-analytic review. J Consult Clin Psychol, 
2000; 68(3): 438-50. 
[57] Del Re AC, Flückiger C, Horvath AO, Symonds D, Wampold BE. Thera-
pist effects in the therapeutic alliance-outcome relationship: a restricted-maxi-
mum likelihood meta-analysis. Clin Psychol Rev, 2012; 32(7): 642-9.
[58] Westerman S, Cavelti M, Heibach E, Caspar F. Motive-oriented thera-
peutic relationship building for patients diagnosed with schizophrenia. Front 
Psychol, 2015; 6: 1294.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ: 08/07/2016  -   ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ: 31/10/2017



Η θεραπευτική σχέση και συμμαχία και η σημασία τους στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική Θεραπεία Καμπόλη και Ρακιτζή

18


