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Αναζητώντας τις ρίζες της ομαδικής
ψυχοθεραπείας μπορεί κανείς να
φθάσει τόσο παλιά όσο οι πρώτες
καταγραφές της ανθρωπότητας.

Ο μύθος που έχει δημιουργηθεί στην
Κίνα γύρω από τον Lao Tse, τον θέλει
να προσελκύει μαθητές σε συζητήσεις
με στόχο την αυτογνωσία.

(Turner, 1903; Conyne, 2010)
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Στην αρχαία Ελλάδα η ακαδημία του
Σωκράτη συγκέντρωνε ομάδες
ανθρώπων που ήθελαν μέσα από
ερωτήματα & προβληματισμούς να
οδηγούνται ομοίως στο να
φωτίσουν πλευρές του εαυτού τους.

(Cornford, 1945; Conyne, 2010)
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Για τους Καλαντζή & Καραδήμας (2006) η πηγή της
ομαδικής θεραπείας βρίσκεται στο αρχαίο ελληνικό
δράμα & την κάθαρση.
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O Corsini το 1957 διενεργεί μια μελέτη όλων των άρθρων που
είχαν δημοσιευθεί μέχρι εκείνη τη χρονιά & είχαν αναφορές στην
ομαδική θεραπεία & καταλήγει ότι υπήρχαν 3 σημαντικές
περίοδοι στην ανάπτυξή της.

Η πρώτη αφορά στην προέλευση της ομαδικής θεραπείας & την
τοποθετεί χρονικά πριν το 1900.
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Ο Franz Anton Mesmer, όταν χάνει την άδειά του
να εξασκεί την ιατρική στη Βιέννη, αποφασίζει
να ζήσει στο Παρίσι & να εφαρμόσει εκεί τις μη
αποδεκτές από την επιστημονική κοινότητα της
Βιέννης μεθόδους του. Γίνεται ιδιαίτερα
δημοφιλής &, προκειμένου να ανταποκριθεί στα
συνεχώς αυξανόμενα αιτήματα για θεραπεία,
αποφασίζει να εντάξει τους «ασθενείς» του σε
ομάδες.

Σε αυτές τις πρώτες ομάδες τα μέλη σχημάτιζαν
ένα κύκλο & ο Mesmer περνώντας από καθέναν
από αυτούς τους θεράπευε με τις μαγνητικές του
δυνάμεις. Η επιρροή που ασκούσε η αντίδραση
του ενός μέλους στα άλλα ήταν δεδομένη.

(Goodwin, 1999; Benjamin & Baker, 2004)
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Σημαντική μορφή της περιόδου
αυτής υπήρξε & ο Rudolf Dreikurs, ο
οποίος δουλεύει με εξαρτημένους
από το αλκοόλ σε ομαδικό ή
οικογενειακό πλαίσιο, αναγνωρίζει
τη διαφορετική επίδραση των μελών
μιας ομάδας από αυτή του
θεραπευτή & προωθεί την
αξιοποίησή της.

(Fuhriman & Burlingame, 1994)
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Ο Jacob Levy Moreno, πατέρας του ψυχοδράματος, εστιάζει
στο «εδώ & τώρα», ενθαρρύνει τα μέλη ομάδων να γίνουν
άλλοτε πρωταγωνιστές στην αναπαράσταση σκηνών της ζωής
τους & άλλοτε κομπάρσοι στις σκηνές των υπόλοιπων μελών,
εισάγοντας στις ομάδες του το παιχνίδι ρόλων, τον
αυτοσχεδιασμό & την αναζήτηση εναλλακτικών εκδοχών της
ιστορίας για τον πρωταγωνιστή. Ο χώρος της θεραπείας
λειτουργεί μεταφορικά σαν μια θεατρική σκηνή, στην οποία
οι ασθενείς συναρμολογούν & αναπαριστούν καθοριστικές
στη ζωή τους σκηνές βγαλμένες από το παρελθόν, το παρόν &
ενίοτε από το μέλλον. Αυτά τα στιγμιότυπα της ζωής τους
υποθέτουν ότι αποτέλεσαν την βάση των προβλημάτων τους.

Ο θεραπευτής λειτουργεί σαν το σκηνοθέτη, καθοδηγεί τον
ασθενή, ενώ ζητείται από τα υπόλοιπα μέλη να παίξουν
σημαντικούς χαρακτήρες στο σενάριο του τελευταίου ή & να
υποδυθούν διαφορετικές πλευρές του χαρακτήρα του
πρωταγωνιστή.

(Buder, 1958; Fuhriman & Burlingame, 1994; Behr & Hearst, 2008; Conyne, 2010)
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Η δεύτερη περίοδος κατά τον Corsini αφορά στις
καινοτομίες στην ομαδική θεραπεία & τοποθετείται
χρονικά από το 1900 έως το 1930.
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Ίσως η σπουδαιότερη συμβολή στην ομαδική θεραπεία, & για
πολλούς η πρώτη απόπειρα, έρχεται από τον Joseph Hersey
Pratt, ο οποίος από το 1905 δουλεύει με ομάδες ασθενών που
έπασχαν από φυματίωση κυρίως εξαιτίας της έλλειψης
προσωπικού. Την εποχή εκείνη -πριν την ανακάλυψη των
αντιβιοτικών- η φυματίωση αντιμετωπιζόταν με απομόνωση,
περιορισμό & συνεχή ανάπαυση, με αποτέλεσμα το ηθικό
των ασθενών να είναι χαμηλό & η εικόνα τους
καταθλιπτικόμορφη.

Ο Pratt παρατήρησε ότι οι ασθενείς είχαν διαφορετική
διάθεση όταν συναντιούνταν στους διαδρόμους αναμονής
του ιατρείου του & αυτό τον έκανε να σκεφτεί ότι θα
μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή την τυχαία συνθήκη της
μεταξύ τους συνάντησης οργανωμένα για θεραπευτικούς
σκοπούς. Διαπιστώνει ότι έτσι, όχι μόνο εξοικονομεί χρόνο,
αλλά οι ασθενείς ταυτίζονται μεταξύ τους, συμμορφώνονται
στη θεραπεία & στηρίζουν ο ένας τον άλλον.

(Pratt, 1907; 1945; Pinney, 1978;  Fuhriman & Burlingame, 1994; Behr & Hearst, 2008; Conyne, 2010)
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Τη διαδικασία, που ο Pratt ονόμασε
«classroom method» & περιέγραφε ως
«thought control», αργότερα επιχείρησε να
την εφαρμόσει & σε ψυχοσωματικές &
άλλες ψυχικές νόσους στο «Boston
Dispensary», δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση
στα συναισθήματα, τη δυναμική της
ομάδας & το ρόλο των σκέψεων,
διακηρύσσοντας:

«Αν το μυαλό βελτιωθεί το σώμα θα
ακολουθήσει».

(Pratt, 1907; 1945; Pinney, 1978; Fuhriman & Burlingame, 1994; Behr & Hearst, 2008)
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Σημαντική μορφή επίσης αυτής της περιόδου
ήταν ο Cody Marsh, ο οποίος δουλεύοντας
στο «Worcester State Hospital» με ψυχικά
νοσούντες σε ομάδες τους διαβάζει
εκπαιδευτικά κείμενα όπως: «Πώς να
μεγαλώσεις ένα παιδί» & «Ο κόσμος και τα
κοινωνικά ήθη». Δίνει έμφαση στη διάδραση
των μελών μέσα από τη φράση του:

«Από το πλήθος διαλύθηκαν, από το πλήθος
θα θεραπευθούν».
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(Marsh, 1931; Fuhriman & Burlingame, 1994; Behr & Hearst, 2008)
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Αναφορά γίνεται & στη δουλειά του E.W.
Lazell στο «Saint Elizabeth’s Hospital» με
ομάδες πασχόντων από σχιζοφρένεια στις
οποίες εισάγει την ψυχοεκπαίδευση: διαβάζει
στους ασθενείς του κείμενα όπως: «Συνήθη
αίτια αποφυγής από τις γυναίκες»,
«Κατωτερότητα», «Ενεργοποίηση του
συναισθήματος», & «Φόβος θανάτου». Ο
Lazell δέχεται την θετική ανατροφοδότηση
για την εικόνα των ασθενών από το
νοσηλευτικό προσωπικό, που παρατηρεί ότι
από την έναρξη αυτών των ομάδων & εξής
μειώθηκε σημαντικά η ανάγκη των ασθενών
για ηρεμιστικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

(Lazell, 1921; Fuhriman & Burlingame, 1994; Behr & Hearst, 2008; Conyne, 2010)
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Τρίτη περίοδος, κατά τον Corsini, & ερχόμαστε πιο κοντά
στη σύγχρονη ιστορία αφού ανατρέχουμε στα χρόνια μετά
το 1930.
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Σημαντική μορφή αυτής της περιόδου ο
Samuel Slavson, για πολλούς ο πατέρας
της σύγχρονης ομαδικής θεραπείας. Ο
Slavson είναι ο πρώτος που εφαρμόζει την
ομαδική θεραπεία σε πληθυσμούς
παιδιών & εφήβων. Ενθάρρυνε & στήριζε
τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών, τις οποίες
αντιμετώπιζε σαν ένα βασικό θεραπευτικό
εργαλείο.

(Fuhriman & Burlingame, 1994; Conyne, 2010)
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Μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο αυξήθηκαν
κατακόρυφα οι ανάγκες για την
αντιμετώπιση αυτού που αποκαλούσαν
«κόπωση της μάχης» -της «Διαταραχής
Μετατραυματικού Στρες» όπως την
γνωρίζουμε σήμερα-, ωστόσο οι
εκπαιδευμένοι στην αντιμετώπισή της
επαγγελματίες ήταν ελάχιστοι.

Το ψυχιατρικό νοσοκομείο «Hollymour» στο
Birmingham μετονομάζεται σε «Στρατιωτικό
Νοσοκομείο Northfield» και εκεί δύο ομάδες
επαγγελματιών πειραματίζονται με ομάδες
βετεράνων ...

(Behr & Hearst, 2008; Conyne, 2010)
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Της πρώτης ομάδας ηγήθηκαν οι Wilfred Bion &
John Rickman, βασισμένοι στην εμπειρία του
πρώτου από τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Προωθούν την πρωτοβουλία των στρατιωτών
στην οργάνωση της καθημερινότητάς τους &
ενισχύουν τη θέσπιση ομαδικών στόχων & την
επιδίωξη της επίτευξή τους από τους ίδιους.
Η ιεραρχία του στρατού όμως δεν μπορούσε
εύκολα να παραμεριστεί, τα μέλη δεν
κατόρθωναν να λειτουργήσουν ως ισότιμα & οι
ερευνητές δεν μπόρεσαν να πείσουν τη
στρατιωτική διοίκηση & την πολιτική ηγεσία για
το σκεπτικό του πειράματός τους.
Σε επιθεώρηση που διενεργείται αναδεικνύεται
μια εικόνα «χαλαρότητας της πειθαρχίας» και
το πείραμα σύντομα τερματίζεται.

(Behr & Hearst, 2008)
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Η δεύτερη ομάδα είχε σαν ητέτες τους
Harold Bridger, Thomas Forrest Main &
Siegmund Heinrich Foulkes. Σοφότερη η
ομάδα αυτή από τα μαθήματα της
πρώτης, εξασφαλίζει τη συναίνεση της
διοίκησης του νοσοκομείου για την
εφαρμογή του προγράμματός της & την
εμπλέκει στο σχεδιασμό του.

Αυτή η κίνηση & οι χειρισμοί της ομάδας
των ειδικών αποτέλεσαν σημείο σταθμό
για την εξέλιξη των θεραπευτικών
προγραμμάτων σε κοινότητες.

(Behr & Hearst, 2008)
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Ο Kurt Lewin, μελετώντας την ανθρώπινη επικοινωνία &
διάδραση με τη βοήθεια μιας ομάδας εκπαιδευόμενων στο
«Research Centre for Group Dynamics», παρατηρεί ότι όλες οι
διαπιστώσεις των πειραμάτων του ίσχυουν & για την ομάδα των
βοηθών, με τους οποίους είχε καθημερινές συναντήσεις
προκειμένου να συζητούν τα ευρήματά τους.
Συνεργάζεται με τον Ronald Lippitt για να ιδρύσουν το «National
Training Laboratory in Group Development», με στόχο να
ερευνήσουν & να κατανοήσουν τα δυναμικά των ομάδων, της
διαπροσωπικής συμπεριφοράς & των ενδο-ομαδικών
συγκρούσεων.
Η σημαντικότερη συμβολή τους ήταν η περιγραφή του ρόλου του
συντονιστή, ο οποίος διακόπτει τις συναντήσεις σε τακτά χρονικά
διαστήματα για να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του σχετικά με
τις διαδικασίες της ομάδας & τα δυναμικά που αναπτύσσονται.
Ο Lewin καταλήγει ότι η ανάπτυξη της προσωπικότητας των
ατόμων είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς επιδράσεων, που
επηρεάζουν κάθε άτομο & ίσως η πιο σημαντική δύναμη από όλες
είναι τα άλλα άτομα.

(Marrow, 1969; Conyne, 2010)



(Corsini, 1957)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Περίπου την ίδια περίοδο, ιδρύεται το
«Tavistock Institute of Human Relations» στο
Λονδίνο, που αρχικά ονομαζόταν «Tavistock
Group», & μια διεπιστημονική ομάδα
δουλεύει με τους βετεράνους του 2ου

Παγκοσμίου Πολέμου σε ομαδικό πλαίσιο.

Κατά καιρούς στην ομάδα αυτή
συνεργάζονται σημαντικές προσωπικότητες
του επιστημονικού πεδίου της Ψυχολογίας
όπως οι Wilfred Bion, John Bowlby, Melanie
Klein, Carl Jung κλπ.

(Faher, 2004; Neumann, 2005; Conyne, 2010)



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Η ομαδική ΓΣΘ διέπεται από τις ίδιες αρχές με την ατομική ΓΣΘ, που ξεκινούν
από τις αρχικές συμπεριφορικές θεωρίες της μάθησης:

 τον Ivan Pavlov & την Κλασσική Εξαρτημένη
Μάθηση

 τον Albert Bandura και την Κοινωνιογνωστική
Θεωρία της Μάθησης

 τον Burrhus Frederic
Skinner & τη Συντελεστική
Μάθηση

ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Το σύνολο των θεωρητικών που συνέβαλαν στην διαμόρφωση & εξέλιξη του ΓΣΘ
μοντέλου αφήνουν το στίγμα τους & στην ΟΓΣΘ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι επιρροές
των:

 Albert Ellis (1962) & της Λογικοσυναισθηματικής
Θεωρίας

 Aaron T. Beck (1963) & της Γνωστικής
Θεωρίας

 Frederick H. Kanfer (1970) & το Περιεκτικό
Μοντέλο της Αυτορρύθμισης

 Michael J. Mahoney (1979) & τα 3
Διάμεσα Μοντέλα: Μοντέλο της Άδηλης
Εξάρτησης, της Επεξεργασίας
Πληροφοριών & της Γνωστικής Μάθησης



 Donald H. Meichenbaum & Joseph W.
Goodman (1971) & την Άσκηση στην
Λεκτική Αυτοκαθοδήγηση

 Thomas J. D’ Zurilla & Marvin R.
Goldfried (1971) & τη Θεραπεία
Επίλυσης Προβλημάτων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 Richard M. Suinn & Frank C. Richardson
(1971) & την Άσκηση στην Αντιμετώπιση
του Άγχους



 Arnold Lazarus (1961) - Group Therapy by systematic
desensitization

Εφαρμόζει τη συστηματική απευαισθητοποίηση του Wolpe (1958)
σε ομάδα ατόμων που έπασχαν από φοβίες & καταγράφει μετά από
20 συναντήσεις εντυπωσιακά αποτελέσματα.

 Lewinsohn, Weinstein
& Alper (1970) -
Assertiveness &
Communication Skills
Training in Groups

 Arthur Freeman (1983) - Cognitive Therapy with Couples and
Groups

Δημοσιεύει ένα άρθρο για την εφαρμογή της ΓΣΘ σε ζευγάρια &
ομάδες.

Οι πρώτες προσπάθειες εφαρμογής της ΣΓΘ θεωρίας σε ομάδες έρχονται από τους:

Eφαρμόζουν στη θεραπεία της
κατάθλιψης την ομαδική εκπαίδευση
στις δεξιότητες επικοινωνίας & τη
διεκδικητική συμπεριφορά, με στόχο
την απόκτηση & διατήρηση της
εισροής θετικών ενισχύσεων.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



 Beck, Rush, Shaw & Emery (1979)

Στην περιγραφή τους για τη θεραπευτική παρέμβαση
στην κατάθλιψη κάνουν αναφορά στη χρήση της
ομαδικής δομής.

 Hollon & Shaw (1979): “... more patients can be treated within a given
period of time by trained professional therapists than can be treated
individually.”

Την ίδια χρονιά με τον Beck, οι Hollon & Shaw περιγράφουν σε άρθρο τους ένα
ομαδικό πρόγραμμα ΓΣ παρέμβασης για την κατάθλιψη & σημειώνουν ότι με την
ομαδική θεραπεία μέσα σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα μπορούν να θεραπευθούν
από εκπαιδευμένους θεραπευτές περισσότεροι ασθενείς από όσους θα θεραπεύονταν
με την ατομική θεραπεία.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



... aims to greatly increase the number
of people treated using evidence-based
approaches

(Department of Health, 2008)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αυτή η διαπίστωση των Hollon & Shaw (1979) έρχεται να διατυπωθεί ως ο
στόχος του προγράμματος της Βρετανίας για την Βελτίωση της
Προσβασιμότητας στις Ψυχολογικές Θεραπείες:

… να αυξήσει κατά πολύ τον αριθμό των ατόμων που θεραπεύονται με την
εφαρμογή εμπειρικά τεκμηριωμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

IAPT 
(Improving Access to 

Psychological Therapies) 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ

 Κατάθλιψη (& επιλόχια) 
 Διπολική Διαταραχή 
 Διαταραχή Πανικού 
 Κοινωνική Φοβία  
 ΔΕΠ/Υ (& ενηλίκων)
 Σχιζοφρένεια 
 Διαταραχή Διαγωγής 
 Ουσιοεξάρτηση 
 Διαταραχές Ύπνου
 Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής 
 Αυτισμός
 Δυσπαρεύνια 

 Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες 
(& εφήβων)

 Ψυχαναγκαστική-Καταναγκαστική 
Διαταραχή (ενηλίκων & εφήβων)

 Διαταραχές των Παρορμήσεων 
 Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή 

Πάσχοντες από …  
 διαβήτη 
 καρκίνο
 χρόνια ρευματοειδή αρθρίτιδα 
 σύνδρομο χρόνιας κόπωσης 
 χρόνιους μυοσκελετικούς 

πόνους
 ινομυαλγία 
 Parkinson’s 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 

 Δεξιότητες Επικοινωνίας 
 Διεκδικητική Συμπεριφορά
 Διαχείριση Άγχους 
 Διαχείριση Θυμού 

(Linton & Ryberg, 2000; Bergeron et al., 2001; Petrocelli, 2002; Verduyn et al., 2003; Asbahr et al., 2005; Feeney et al., 2005; Jansson &
Linton, 2005; Beiling, 2013; Avinger & Jones, 2007; Castel et al., 2009; Herschbach et al., 2010; Oei & Raylu, 2010; Nunez et al., 2011; Reaven
et al., 2011; Efthimiou & Psoma, 2012; Van Wormer & Davis, 2013)

Τα εμπειρικά δεδομένα που τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα της ΟΓΣΘ μπορούμε να τα
διακρίνουμε σε εκείνα που αφορούν σε συγκεκριμένες διαγνώσεις & σε όσα αναφέρονται στη βελτίωση
δεξιοτήτων που σχετίζονται με τα αντίστοιχα ελλείμματα των συμμετεχόντων. Αναφορά χρειάζεται να
γίνει & στην εφαρμογή της ΟΓΣΘ σε ειδικούς πληθυσμούς πασχόντων από σωματικές ασθένειες & την
αποτελεσματικότητά της στην βελτίωση της διαχείρισης των δυσκολιών που αυτές συνεπάγονται (π.χ.
διαχείριση του πόνου, διαχείριση του άγχους επιδείνωσης της υγείας κλπ.).



ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
για κάθε συνάντηση υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσεων
το οποίο βοηθά στην καλύτερη κατανομή του χρόνου &
την επικέντρωση στους τελικούς στόχους της ομαδικής
παρέμβασης

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
έχει 3 άξονες & δίνεται τόσο από τους συντονιστές
προς τα μέλη όσο & μεταξύ των μελών, αλλά & από
τα μέλη προς τους συντονιστές

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
η αποσαφήνιση & ο επαναπροσδιορισμός των στόχων
καθοδηγεί την ομάδα προς την επίτευξη των τελικών της
στόχων, αλλά βοηθά & στην αναγνώριση των
κατακτήσεων που έχουν επιτύχει τα μέλη μέχρι στιγμής

(White, 2000; Efthimiou & Psoma, 2012)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα βασικά στοιχεία που συναντά κανείς σε κάθε ΟΓΣΘ είναι 3: 

ΒΑΣΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΗΣ ΟΓΣΘ 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

ΣΤΟΧΟΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 

ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ 
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ & 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ & 
ΣΤΙΣ  ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

(Blagys & Hilsenroth, 2002) 

Με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η ΟΓΣΘ διαφοροποιείται από τις ομαδικές
θεραπείες άλλων κατευθύνσεων. Τα σημεία που χρειάζεται να εστιάσουμε για να
κατανοήσουμε τον τρόπο που διαφοροποιείται & στην πράξη είναι 6:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΓΣΘ 



ΜΟΡΦΗ ΜΙΚΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
Οι μικρές ομάδες αριθμούν 6-12 μέλη & δίνεται έμφαση στη
διάδραση μεταξύ των μελών, ενώ η ψυχοεκπαίδευση παίρνει
μια λιγότερο διδακτική μορφή. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να
εξατομικευθούν κάποιες παρεμβάσεις προκειμένου να
ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός μέλους.

ΜΟΡΦΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
Οι μεγάλες ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες είναι δυνατό να
αποτελούνται από 20-25 μέλη & εδώ η διάδραση των μελών
είναι περιορισμένη. Η έμφαση δίνεται στην ψυχοεκπαίδευση &
η δομή των ομαδικών συναντήσεων είναι εν πολλοίς
προκαθορισμένη, αφήνοντας λίγα περιθώρια για αναπόκριση
της ομάδας στις εξατομικευμένες ανάγκες ενός μέλους.

(Morrison, 2001)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΟΓΣΘ μπορεί να πάρει 2 μορφές σε ό,τι αφορά τον αριθμό των συμμετεχόντων: 

ΤΥΠΟΣ 
ΟΜΑΔΩΝ 

ΓΣΘ 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ
Συχνά γίνεται λόγος για τα πλεονεκτήματα του
συντονισμού της ομάδας από 2 εκπαιδευμένους
θεραπευτές. Συνοπτικά, η ύπαρξη δύο θεραπευτών
διασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία στις περιπτώσεις
που κάποιο μέλος αισθανθεί δυσφορία & χρειαστεί
να αποχωρήσει από την ομάδα, ευνοεί τον
ακριβέστερο εντοπισμό αλλαγών στη στάση των
μελών & γίνονται ταχύτερες & ακριβέστερες οι
αντιδράσεις τους σε όσα διαμείβονται εντός της
ομαδικής διαδικασίας.

(Whitfield, 2010)

Ανάλογα με τη δομή της ομάδας & τους στόχους της θα τεθούν & τα κριτήρια
επιλογής των μελών, τα οποία διαφοροποιούνται, & κυμαίνονται από πολύ
αυστηρά έως & περισσότερο ευέλικτα. Θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχει
τέτοια ομοιογένεια ώστε να ευνοείται η συνοχή της ομάδας & τέτοια ετερογένεια
ώστε να επιτρέπει σε κάθε μέλος να αξιοποιήσει τη βοήθεια των υπόλοιπων μελών.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 



ΦΑΣΕΙΣ 
ΤΥΠΙΚΗΣ ΟΓΣΘ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

1η ΦΑΣΗ
Περιλαμβάνει την ανατροφοδότηση για την
προηγούμενη συνάντηση & διευκρινήσεις σχετικά με
απορίες που προέκυψαν, τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα
από την προηγούμενη συνάντηση, εξετάζεται η
διεκπεραίωση της εργασίας για το σπίτι & η κατάσταση
κάθε μέλους, αν δηλαδή βελτιώθηκε ή χειροτέρεψε &
ποιοί παράγοντες συνέβαλαν σε αυτή την εξέλιξη.

1Η ΦΑΣΗ 

 Ανατροφοδότηση / Διευκρινήσεις   

 Εξελίξεις 

 Homework 

 Κατάσταση μελών 

Σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι η δομή των συνεδριών μιας ΟΓΣΘ δεν διαφέρει
πολύ από τη δομή των ατομικών συνεδριών. H διάρκειά τους κυμαίνεται από 90
έως 120 λεπτά & αναφέρονται 4 φάσεις:

ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

(Freeman et al., 2004; Bieling et al., 2006)



2η ΦΑΣΗ
Περιλαμβάνει τη σύνδεση μεταξύ της τελευταίας &
της τρέχουσας ομαδικής συνεδρίας, τη συμφωνία
μεταξύ συντονιστών & μελών για τους στόχους της
συνεδρίας & τον καθορισμό της ατζέντας της.

2Η ΦΑΣΗ 

 Σύνδεση συνεδριών   

 Συμφωνία για τους στόχους

 Καθορισμός ατζέντας 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΦΑΣΕΙΣ 
ΤΥΠΙΚΗΣ ΟΓΣΘ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

(Freeman et al., 2004; Bieling et al., 2006)



3η ΦΑΣΗ
Πρόκειται για την παρεμβατική φάση κατά την οποία
συντελείται το κύριο έργο της συνάντησης & μέσω
της ανατροφοδότησης επιβεβαιώνεται αν οι
συμμετέχοντες έχουν κατανοήσει τις παρεμβάσεις
που έγιναν & τη συλλογιστική πίσω από αυτές.

3Η ΦΑΣΗ 

 Παρεμβάσεις 

 Ανατροφοδότηση μελών 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΤΥΠΙΚΗΣ ΟΓΣΘ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

(Freeman et al., 2004; Bieling et al., 2006)



4η ΦΑΣΗ
Σε αυτή τη φάση συντονιστές & μέλη συμφωνούν για
την ανάθεση εργασίας για το σπίτι, επιλύονται
σχετικές απορίες για την εκτέλεσή της, γίνεται μια
σύνοψη των βασικών σημείων της συνάντησης & το
κλείσιμο της συνεδρίας.

4Η ΦΑΣΗ 

 Συμφωνία & ανάθεση homework 

 Επίλυση αποριών 

 Σύνοψη βασικών σημείων & κλείσιμο

ΦΑΣΕΙΣ 
ΤΥΠΙΚΗΣ ΟΓΣΘ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

(Freeman et al., 2004; Bieling et al., 2006)



ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 ... {ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ}

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΣΘ  

 Εντοπισμός Γνωστικών Διαστρεβλώσεων 
 Πρόκληση Δυσλειτουργικών Σκέψεων & 

Σχημάτων 
 Λίστα Ιεράρχησης Στρεσσογόνων 

Ερεθισμάτων 
 Ημερολόγια Καταγραφής Σκέψεων, 

Συναισθημάτων, Συμπεριφορών  

 Ημερολόγια Καταγραφών 
Αυτοπαρατήρησης 

 Χρήση Στρατηγικών Επίλυσης 
Προβλημάτων 

 Ασκήσεις χαλάρωσης 
 Εργασία για το σπίτι 
 Πρόληψη Υποτροπής 

Τα υποψήφια μέλη μιας ΟΓΣΘ ξεκινούν την επαφή τους με μια ατομική συνάντηση με τον συντονιστή με
στόχο την προετοιμασία τους για την ένταξη στην ομάδα. Σε αυτή τη συνάντηση ενημερώνεται το μέλος
για την αποτελεσματικότητα της ΟΓΣΘ, τα όρια, τις αναμενόμενες δυσκολίες & απογοητεύσεις.
Διορθώνονται εσφαλμένες εντυπώσεις για την ομαδική θεραπεία ή τη συμμετοχή των ίδιων σε αυτή &
μπαίνουν σε πιο ρεαλιστικά πλαίσια οι προσδοκίες του ατόμου από το θεραπευτή ή την ομάδα. Η
προετοιμασία αυτή ευνοεί την ανάπτυξη θεραπευτικής σχέσης μεταξύ μελών & συντονιστών &
μπαίνουν οι βάσεις για την ανάπτυξη της συνοχής της ομάδας. (Rutan & Stone, 1984; 2001; Yalom, 2006)

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι γνωστές από την εφαρμογή τους στην ατομική ΓΣΘ, ωστόσο στα
πλαίσια της ομαδικής θεραπείας μπορούμε να τις δούμε να αξιοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους.

(Καλαντζή & Καραδήμας, 2006)



ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Κυρίαρχα στοιχεία στα μέλη είναι το άγχος, η
αμφιθυμία & η διστακτικότητα, ενώ εκδηλώνουν
εξάρτηση από το θεραπευτή. Ο τελευταίος θέτει τους
στόχους της ομάδας, αποσαφηνίζει το ρόλο του &
φροντίζει να δημιουργηθεί ένα κλίμα ασφάλειας &
εμπιστοσύνης. Τα μέλη με τη βοήθεια του θεραπευτή
θα εντοπίσουν τους προσωπικούς στόχους τους & τις
ομοιότητες μεταξύ τους θέτοντας τις βάσεις για την
ανάπτυξη της συνοχής της ομάδας. Σε αυτό το στάδιο
αποκρυσταλλώνονται οι προσδοκίες & οι αντιλήψεις
για τους αμοιβαία αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς
εντός της ομάδας.

Οι φάσεις που ακολουθούν οι ΟΓΣΘ είναι 6: 

(Corey, 2000; Yalom, 2006; Bernard et al., 2008; Κολόβαρη, Κουτέρη, Ξηρού, 2012)

ΦΑΣΕΙΣ 
ΟΓΣΘ 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Ανακύπτουν θέματα ελέγχου & δύναμης,
αμφισβητείται η εξουσία του συντονιστή & η
ασφάλεια της ομάδας. Είναι πιθανή η εμφάνιση
υποομάδων & αναμενόμενη η εκδήλωση
εχθρότητας & θυμού τόσο προς τα άλλα μέλη όσο &
προς το θεραπευτή. Οι αποχωρήσεις μελών σε αυτή
τη φάση είναι πιθανές. Ο συντονιστής καλείται να
διασφαλίσει ότι η ομάδα θα περάσει επιτυχώς αυτό
το στάδιο & θα δημιουργηθεί συμμαχία μεταξύ των
μελών. Με αυτό τον τρόπο βοηθά τα μέλη να
αναγνωρίσουν & να επιλύσουν τις συγκρούσεις &
επιχειρεί να ορίσει ξανά το στόχο της ομάδας & τους
κοινούς στόχους των μελών.

(Yalom, 2006; Bernard et al., 2008; Κολόβαρη, Κουτέρη, Ξηρού, 2012)

ΦΑΣΕΙΣ 
ΟΓΣΘ 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ομάδα με ξεκάθαρη πλέον δομή προσανατολίζεται
προς τους στόχους εντός & εκτός των ομαδικών
συνεδριών. Οι καθορισμένες νόρμες επιτρέπουν στα
μέλη να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο. Βασικός στόχος
του συντονιστή είναι να διευκολύνει την
ανατροφοδότηση μεταξύ των μελών, να ενθαρρύνει
το στοχασμό πάνω στις δυσκολίες & τα εμπόδια & να
κατευθύνει διαρκώς τα μέλη προς την αναζήτηση της
επίλυσης προβλημάτων.

(Wheelan et al., 2003; Bernard et al., 2008; Κολόβαρη, Κουτέρη, Ξηρού, 2012)

ΦΑΣΕΙΣ 
ΟΓΣΘ 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Η ομάδα διοχετεύει την ενέργειά της στην
επίτευξη των στόχων & την ολοκλήρωση των
εργασιών της. Ο θεραπευτής επιτρέπει στην
ομάδα να λειτουργεί ανεξάρτητα, διευκολύνει την
συναισθηματική κατανόηση μεταξύ των μελών &
καθοδηγεί τα μέλη να αναγνωρίσουν τις ατομικές
διαφορές τους. Τίθενται προβληματισμοί από τα
μέλη για το πώς θα συνεχίσουν μετά τη λήξη της
ομάδας & συχνά εμφανίζονται συμπεριφορές
απομυθοποίησης ή απογοήτευσης.

(Wheelan et al., 2003; Bernard et al., 2008; Κολόβαρη, Κουτέρη, Ξηρού, 2012)

ΦΑΣΕΙΣ 
ΟΓΣΘ 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Τα μέλη εκφράζουν λύπη, άγχος & θυμό &
προσπαθούν να αναβάλλουν τη λήξη της ομάδας. Ο
συντονιστής καλείται να βοηθήσει στην έκφραση των
συναισθημάτων αυτών & να δώσει προσοχή σε
θέματα που εκκρεμούν. Προωθεί τη συστηματική
ανασκόπηση & αξιολόγηση της ομαδικής εμπειρίας,
ενθαρρύνει το σχεδιασμό της μετά ομάδας εποχής &
διευκολύνει τη συμμετοχή των μελών στη διαδικασία
αποχαιρετισμού. Ο εντοπισμός των αποτελεσματικών
συστατικών της ομάδας για κάθε μέλος είναι
κρίσιμης σημασίας για την πρόληψη υποτροπής & τη
διατήρηση των κερδών που έχουν αποκομίσει τα
μέλη.

(Tuckman et al., 1977; Quintana, 1993; Bieling et al., 2013; 
Bernard et al., 2008; Κολόβαρη, Κουτέρη, Ξηρού, 2012 )

ΦΑΣΕΙΣ 
ΟΓΣΘ 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

FOLLOW-UP
Στις βραχείες θεραπείες στόχος είναι να τεθεί ο
μηχανισμός της αλλαγής σε λειτουργία & το έργο της
να συνεχίσει να ξεδιπλώνεται & μετά τη λήξη της. Ο
προγραμματισμός αναμνηστικών ομαδικών
συνεδριών στοχεύει στο να αξιολογηθεί αν
διατηρήθηκαν / γενικεύθηκαν τα θεραπευτικά
οφέλη. Στις συναντήσεις αυτές ο θεραπευτής μπορεί
να προτείνει & άλλες μορφές παρέμβασης (π.χ.
ατομικές συνεδρίες) ή & να προγραμματίσει
ατομικές αναμνηστικές συνεδρίες για κάποια μέλη.

(Corey, 2000; Yalom, 2006; Κολόβαρη, Κουτέρη, Ξηρού, 2012 )

ΦΑΣΕΙΣ 
ΟΓΣΘ 



 αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία
 1992: μέλη της Ελληνικής Εταιρείας

Έρευνας της Συμπεριφοράς (Ε.Ε.Ε.Σ.).
 Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γνωστικής

Συμπεριφορικής Θεραπείας
 εκπαίδευση, έρευνα & διάδοση του

ΓΣΘ μοντέλου

 διαγνωστικές & ψυχοθεραπευτικές
υπηρεσίες (ΓΣΘ)

 έρευνα αλλά & χρήση νεώτερων
επιστημονικών εξελίξεων

 2006: υπηρεσίες ατομικής &
ομαδικής θεραπείας & εξειδικευμένα
ομαδικά προγράμματα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



 Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Άγχους
 Ομαδικό Πρόγραμμα για τη Βελτίωση της Διάθεσης
 Ομαδικό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Κακής

Διάθεσης και του Άγχους (Σοφία Καπνογιάννη)
 Ομαδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Διεκδικητικής

Συμπεριφοράς (Κωνσταντίνα Μυλωνά)
 Ομαδικό Πρόγραμμα για τη Μείωση του

Σωματικού Βάρους και τη Βελτίωση της Εικόνας
Σώματος (Ιόλα Αλ Μπάχρι)

 Βγαίνοντας από το φαύλο κύκλο της υπερφαγίας:
Ένα Ομαδικό Πρόγραμμα

 Ψυχοεκπαιδευτική Ομάδα Διαχείρισης Θυμού
 Ομαδικό Πρόγραμμα: Δεξιότητες Σύναψης

Διαφυλικών Σχέσεων (Μυρτώ Λεμονούδη)

Ομαδική Παρέμβαση για τη Διακοπή του Καπνίσματος
(Ευθυμίου & Σοφιανοπούλου)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



Στο τέλος της παρουσίασης παίζει ένα σύντομο βίντεο
που ζωντανεύει μια παλιά εβραική ιστορία στην οποία
ένας ραββίνος συζητά με το Θεό για την κόλαση & τον
παράδεισο. Ο Θεός οδηγεί το ραββίνο σε μια αίθουσα
όπου βλέπει μια ομάδα αποστεωμένων ανθρώπων να
κάθονται γύρω από ένα τεράστιο στρογγυλό τραπέζι στη
μέση του οποίου υπήρχε μια μεγάλη κατσαρόλα με
σούπα που θα έφθανε για να χορτάσουν όλοι. Ωστόσο
κανείς δεν έτρωγε γιατί τα κουτάλια είχαν λαβή αρκετά
μακριά για να φθάσουν στην κατσαρόλα, αλλά & τόσο
μεγάλη ώστε να μην φθάνει το κουτάλι στο στόμα τους. Ο
Θεός οδηγεί το ραββίνο στη συνέχεια στον παράδεισο, σε
μια πανομοιότυπη αίθουσα, αλλά εκεί οι άνθρωποι
δείχνουν υγιείς & σαν να τρέφονταν σωστά. Ο ραββίνος
δεν καταλαβαίνει & τότε ο Θεός του εξηγεί ότι εδώ οι
άνθρωποι έχουν αναπτύξει μια συγκεκριμένη δεξιότητα:
έχουν μάθει να ταΐζουν ο ένας τον άλλον. Ο Irvin Yalom
συνδέει την ιστορία με τις διαδικασίες της ομαδικής
θεραπείας & σημειώνει ότι τα μέλη της ομάδας
επωφελούνται εξίσου όταν προσφέρουν σε ένα άλλο
μέλος & όταν οι ίδιοι δέχονται βοήθεια από την ομάδα.
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