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Σημείωμα 
της έκδοσης

Editorial

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την κυκλοφορία του 1ου Τεύχους, Τόμος 5 (Ιανουά-
ριος- Δεκέμβριος 2019) του Περιοδικού «Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Έρευνα και Θεραπεία». Είναι το 

δεύτερο τεύχος που κυκλοφορεί αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και διατίθεται δωρεάν.  Ακολουθώντας 
τους στόχους και τα οράματα του πρώτου Δ/ντή Σύνταξης, του Κώστα Ευθυμίου, που έφυγε από κοντά μας τον 
Σεπτέμβριο του 2017, ευχόμαστε ότι και αυτό το τεύχος θα έχει μία τόσο καλή ανταπόκριση από ειδικούς, όσο 
και το προηγούμενο.

Το τρέχον τεύχος περιλαμβάνει τέσσερα άρθρα βασισμένα σε νεώτερες προσεγγίσεις του γνωσιο-συμπερι-
φοριστικού μοντέλου ψυχοθεραπείας, που ανήκουν στη λεγόμενη «τρίτη γενιά» ή το λεγόμενο «τρίτο κύμα»: 
την Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (ΔΣΘ), την ενσυνειδητότητα και την Θεραπεία Αποδοχής και Δέ-
σμευσης (ΘΑΔ). Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του τεύχους είναι φανερό ότι σχετίζεται με την πρόθεση μας 
να προβάλουμε με έγκυρη βιβλιογραφική ενημέρωση ότι νεώτερο εμφανίζεται στη διεθνή γνωσιοσυμπεριφο-
ριστική βιβλιογραφία.  Με αυτό τον τρόπο αποσκοπούμε όχι μόνο στον εμπλουτισμό έγκυρης επιστημονικής 
γνώσης, αλλά και στην ενίσχυση των ψυχοθεραπευτικών δεξιοτήτων.

Τα άρθρα αυτού του τεύχους αφορούν εφαρμογές των νεώτερων προσεγγίσεων.  Το πρώτο άρθρο διαπραγ-
ματεύεται την εφαρμογή της ΔΣΘ σε εφήβους με οριακή διαταραχή προσωπικότητας και το δεύτερο άρθρο 
αφορά ομαδικό πρόγραμμα παρέμβασης μείωσης του στρες μέσω της ενσυνειδητότητας (Mindfulness based 
stress reduction – MBSR).  Το τρίτο άρθρο παρουσιάζει την  Γνωσιακή Θεραπεία βασισμένη στην Ενσυνειδη-
τότητα (MBCT) και την εφαρμογή της στην πρόληψη της καταθλιπτικής υποτροπής.  Το τέταρτο άρθρο αφορά 
την θεραπεία αγχωδών διαταραχών μέσω της ΘΑΔ.

Συνεχίζοντας την πρόθεση μας για εμπλουτισμό εξειδικευμένων γνώσεων με στόχο τη βελτίωση της ψυχοθε-
ραπευτικής πρακτικής γνωσιοσυμπεριφοριστικής κατεύθυνσης προγραμματίστηκε ήδη η έκδοση του επόμε-
νου τεύχους, ως ειδικό τεύχος, αφιερωμένο σε επιλεγμένες αναλυτικές παρουσιάσεις περιπτώσεων.  Θα ήταν 
όμως εξίσου σημαντικό να μπορέσει το περιοδικό μας να φιλοξενήσει και ερευνητικές εργασίες.  Γι’ αυτό – 
ακόμα μία φορά – απευθυνόμαστε σε συναδέλφους που εργάζονται ερευνητικά στο χώρο των γνωσιο – συμπε-
ριφοριστικών προσεγγίσεων, να συμβάλουν στην προβολή της έρευνας με υποβολή ερευνητικών εργασιών.

Τέλος, εκτός από τις ευχαριστίες μας σε όλους τους συγγραφείς και κριτές άρθρων, θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε τον Ε. Φουντουλάκη που κάλυψε την Γραμματεία του περιοδικού έως τον Μάρτιο 2019 και να καλωσο-
ρίσουμε την νέα συνεργάτιδά μας Μάντυ Μουζακίτη που ανέλαβε τα χρέη Γραμματείας.  Κλείνοντας αυτό το 
σημείωμα έκδοσης ευχόμαστε να φανούν χρήσιμες οι επιστημονικές γνώσεις που αποκομίσατε μέσω της ύλης 
αυτού του τεύχους.

Περιμένουμε επίσης επισημάνσεις, παρατηρήσεις, προτάσεις, υποδείξεις και σχόλια που θα ενισχύσουν τη 
διάδραση μεταξύ μας.

  
Αναστασία Καλαντζή – Αζίζι 
Δ/τρια Σύνταξης και έκδοσης
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Εισαγωγή   
Η ΟΔΠ απασχολεί τους ειδικούς της ψυχικής υγείας εδώ και 
πολλές δεκαετίες με όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον. Αν και 
τα διαγνωστικά κριτήρια για τη διαταραχή καθορίστηκαν μόλις 
στις τελευταίες δεκαετίες, η ύπαρξή της ήταν γνωστή με άλλες 
ονομασίες, όπως «ψευδονευρωσική σχιζοφρένεια», που μάλλον 
δημιουργούσαν σύγχυση στους ειδικούς, καθώς η συμπτωματολο-
γία της φαινόταν να «δανείζεται» στοιχεία και από τις νευρώσεις 
και από τις ψυχώσεις. Ακόμα και σήμερα τα δύο ταξινομητικά 
συστήματα παρουσιάζουν κάποιες αποκλίσεις στον ορισμό της, 
καθώς το DSM-V περιγράφει μία ενιαία μορφή της διαταραχής 
[1], ενώ το ICD-10 περιγράφει δύο μορφές, μία που χαρακτηρί-
ζεται από εκρηκτικές, και παρορμητικές συμπεριφορές και μία 
που χαρακτηρίζεται περισσότερο από καταθλιπτικά και ενοχικά 
συναισθήματα καθώς και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές [2].
Η διάγνωση της ΟΔΠ επίσημα γίνεται μετά την ηλικία των 18 
ετών όταν η ανάπτυξη του ατόμου έχει ολοκληρωθεί. Τα τελευ-
ταία έτη, όμως, υπάρχει η τάση να γίνεται η διάγνωση και στην 
εφηβεία, ώστε να ξεκινάει η θεραπεία νωρίτερα. Στην παιδική 
ηλικία είναι αδύνατον να μιλήσει κανείς για διαταραχή προσω-
πικότητας, καθώς πολλά από τα χαρακτηρολογικά στοιχεία του 
ατόμου είναι ακόμα υπό διαμόρφωση. Έχει προταθεί, όμως, ο 
όρος “οριακή παθολογία της παιδικής ηλικίας” για να περιγρά-
ψει μια σειρά από συμπτώματα (απορρύθμιση του συναισθήμα-

τος και της σκέψης καθώς και αυξημένη παρορμητικότητα), που 
αντιστοιχούν ουσιαστικά στην συμπτωματολογία της ΟΔΠ στους 
ενήλικες [3,4]. 
Τα παιδιά 6-12 ετών, που παρουσίαζαν αυτή τη συμπτωματολο-
γία, είχαν αυξημένη πιθανότητα να είχαν υποστεί κακοποίηση 
και παραμέληση. Η παρακολούθηση αυτών των παιδιών έδειξε 
ότι στην ηλικία των 15 ετών μόνο ένα μικρό ποσοστό παρουσιάζει 
την πλήρη συμπτωματολογία της ΟΔΠ. Οι υπόλοιποι, αν και δεν 
είχαν πια την πλήρη εικόνα της διαταραχής, ανέφεραν φτωχότερη 
λειτουργικότητα σε σχέση με τους συνομηλίκους τους. Από όλα τα 
συμπτώματα αυτών των παιδιών, η απώλεια του ελέγχου της συ-
μπεριφοράς και η επιθετικότητα ήταν αυτά τα χαρακτηριστικά, 
που φαίνεται να μην υποχωρούν με την πάροδο του χρόνου [5]. 
Πολλές έρευνες υποστηρίζουν ότι η ΟΔΠ μπορεί να διαγνω-
στεί με ακρίβεια και αξιοπιστία σε εφήβους [6,5]. Από κάποιους 
άλλους συγγραφείς υποστηρίζεται ότι ίσως η σταθερότητα της 
δυσλειτουργίας σχετικά με την προσωπικότητα στους εφήβους 
μπορεί να διαγνωστεί καλύτερα με μια διαστασιακή προσέγγιση, 
παρά με κατηγορικές διαγνώσεις,  δεδομένου ότι η εφηβεία είναι 
μια ρευστή αναπτυξιακή περίοδος [7]. Έχουν επίσης αναπτυχθεί 
διαγνωστικά εργαλεία, όπως το Childhood Interview for DSM-
IV Borderline Personality Disorder (UK-CI-BPD) των Zanarini 
και συνεργατών [3], τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε αρκετές 
έρευνες. Παρότι πολλοί έφηβοι δεν πληρούν όλα τα κριτήρια για 
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Περίληψη
Αν και η διάγνωση της οριακής διαταραχής προσωπικότητας (ΟΔΠ) τίθεται μετά την ηλικία των 18 ετών, τα τελευταία έτη έχει 
τεθεί ο προβληματισμός για τη διάγνωση της διαταραχής στην εφηβεία. Παρά το γεγονός ότι πολλοί έφηβοι πάσχοντες δεν πλη-
ρούν όλα τα κριτήρια για τη διάγνωση της ΟΔΠ, παρουσιάζουν αρκετές από τις συμπεριφορές, όπως είναι το χρόνιο αίσθημα 
κενού, αυτοβλαπτικές συμπεριφορές, επίμονη αστάθεια στην αίσθηση του εαυτού, κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών, διατα-
ραχές πρόσληψης τροφής και αστάθεια στις διαπροσωπικές σχέσεις. Με γνώμονα τα παραπάνω, είναι σημαντικό να μπορεί 
κανείς να διαγνώσει τη διαταραχή και να ξεκινήσει τη θεραπεία όσο πιο άμεσα γίνεται Η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία 
(ΔΣΘ) δημιουργήθηκε από τη Marsha Linehan για τη θεραπεία ατόμων, που παρουσίαζαν επανειλημμένες αυτοκαταστροφικές 
και αυτοβλαπτικές συμπεριφορές και έχει βρεθεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τη θεραπεία ενηλίκων, που πάσχουν 
από ΟΔΠ.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση της προσαρμοσμένης Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας για τους 
εφήβους (ΔΣΘ-Ε) με στοιχεία ΟΔΠ και η διερεύνηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας σχετικά με την αποτελεσματικότητά της. 
Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς των ερευνών, η ΔΣΘ-Ε φαίνεται να είναι μια 
υποσχόμενη θεραπεία για τους εφήβους, που εμφανίζουν συμπτώματα ΟΔΠ. 

Λέξεις κλειδιά: διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία, οριακή διαταραχή προσωπικότητας, έφηβοι

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 
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ΟΔΠ, υπάρχουν ωστόσο ακριβή στοιχεία δυσλειτουργικότητας 
και δυσφορίας, όπως αυτοκτονικότητα, αυτοτραυματισμοί, εσω-
τερικό κενό, διαταραγμένη και ασταθής εικόνα εαυτού, διαπρο-
σωπικές δυσκολίες, διαταραχές πρόσληψης τροφής και χρήση 
ουσιών. Όλα αυτά χρειάζονται άμεση διάγνωση και θεραπευτική 
παρέμβαση ώστε λιγότεροι έφηβοι να αναπτύξουν σοβαρές δυ-
σλειτουργικές συμπεριφορές κατά την ενηλικίωση διατρέχοντας 
μικρότερο κίνδυνο για αυτοτραυματισμούς και απόπειρες αυτο-
κτονίας. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τους εφήβους, που εμφανίζουν 
συμπτωματολογία ΟΔΠ 50-65% βελτιώνονται και δεν παρουσιά-
ζουν πια τα χαρακτηριστικά της ΟΔΠ μετά από 2-3 έτη. Ωστόσο, 
φαίνεται ότι οι περισσότεροι από αυτούς εξακολουθούν να αντιμε-
τωπίζουν δυσκολίες παρά την ύφεση της συμπτωματολογίας [7,6].
Η παρουσία ΟΔΠ στη μητέρα, η κατάχρηση εξαρτησιογόνων 
ουσιών και η κατάθλιψη στον πάτερα, καθώς και η κατάχρηση 
εξαρτησιογόνων ουσιών, η αυτοκτονικότητα στον έφηβο, φαίνε-
ται να προβλέπουν την παρουσία  της ΟΔΠ και στην ενήλικο ζωή. 
Συνεπώς, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι οι παραπάνω 
παράγοντες πιθανώς δυσχεραίνουν την ανάρρωση του εφήβου 
που παρουσιάζει συμπτώματα ΟΔΠ [4].

2. Η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία. 
Η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (ΔΣΘ) δημιουργήθηκε 
από την Marsha Linehan αρχικά για  τη θεραπευτική αντιμετώ-
πιση ατόμων, που εμφάνιζαν αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές 
και είχαν κάνει απόπειρες αυτοκτονίας, χωρίς να πάσχουν από 
κατάθλιψη, και στη συνέχεια για τη θεραπεία ασθενών, που έπα-
σχαν από ΟΔΠ [8]. Ανήκει στο τρίτο κύμα των συμπεριφορικών 
θεραπειών, καθώς τα δύο αρχικά βιβλία οδηγοί ( manual) εκδό-
θηκαν στην αρχή της δεκαετίας του 1990. 
Η ΔΣΘ είναι θεραπεία, που στηρίζεται περισσότερο στην εφαρ-
μογή συγκεκριμένων αρχών και λιγότερο στην πιστή τήρηση ενός 
εγχειριδίου χρήσης. Οι αρχές της ΔΣΘ ομαδοποιούνται σε τρεις 
βασικές κατηγορίες: τον συμπεριφορισμό, τη διδασκαλία της 
αποδοχής και τη διαλεκτική φιλοσοφία. Κατά μια έννοια οι τρεις 
αυτές κατηγορίες αποτελούν και τις ρίζες της θεραπείας [4].
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος διαλεκτική προστέθηκε στην 
ονομασία της θεραπείας, γιατί σύμφωνα με την Linehan οι ορι-
ακοί ασθενείς βιώνουν μία σειρά από διαλεκτικά διλήμματα, 
στα οποία η θεραπεία εστιάζεται στην ανεύρεση της σύνθεσής 

τους. Ένα παράδειγμα διαλεκτικού διλήμματος είναι η σχέση 
του θεραπευόμενου με το θεραπευτή του. Ο θεραπευτής μπορεί 
να είναι “καταπληκτικός, μοναδικός, υπέροχος” και όταν κάνει 
κάποιο λάθος και προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα στο θε-
ραπευόμενο να γίνει “ανεπαρκής, αδιάφορος, απόμακρος”. Η 
ΔΣΘ διδάσκει τον ασθενή να αντιλαμβάνεται το μαύρο και το 
άσπρο ταυτόχρονα σαν ένα ενιαίο σύνολο. Θα μπορούσε κανείς 
να πει ότι η ΔΣΘ στοχεύει στο να μετατραπεί η αντίθεση «Ή....ή» 
στη σύνθεση «και.....και» [8]. Στο παράδειγμα, που δόθηκε προ-
ηγουμένως, ο θεραπευτής μπορεί να είναι ¨καταπληκτικός” κά-
ποιες στιγμές και ταυτόχρονα κάποιες άλλες στιγμές να γίνεται 
“απόμακρος”. Σε αυτό το πλαίσιο σκέψης, η σύνθεση μεταξύ της 
αποδοχής και της αλλαγής κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη 
θεραπεία.
Η ΔΣΘ αντιμετωπίζει την ΟΔΠ ως μια διαταραχή της ικανότητας 
αυτορρύθμισης του ατόμου, του συναισθήματος, της σκέψης, της 
συμπεριφοράς και των διαπροσωπικών σχέσεων δευτερευόντως. 
Αυτή η ανακατάταξη των διαγνωστικών κριτηρίων παρουσιάζε-
ται στον πίνακα 1. 
Η ΔΣΘ εστιάζεται κυρίως στην απορρύθμιση του συναισθήμα-
τος, που σύμφωνα με το βιοκοινωνικό μοντέλο της θεραπείας, 
είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της βιολογικής ευπάθειας του 
ατόμου με την έκθεσή του κατά την ανάπτυξή του σε ένα απαξιω-
τικό περιβάλλον [8]. 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ΔΣΘ για την κατανόηση της 
ΟΔΠ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ρύθμιση του συναισθή-
ματος, που επηρεάζεται τόσο από προδιαθεσικούς βιολογικούς 
παράγοντες, όσο και από περιβαλλοντικούς ενισχυτικούς μηχα-
νισμούς. 
Η απορρύθμιση του συναισθήματος αποδίδεται στο συνδυασμό 
δύο παραγόντων: α) Την αυξημένη συναισθηματική ευαλωτότητα 
του ασθενή που είναι πιθανόν να έχει περισσότερο βιολογικό χα-
ρακτήρα και να σχετίζεται με τα γενετικά ευρήματα που αναφέρ-
θηκαν σε αυτό το κεφάλαιο. Τα άτομα με συναισθηματική ευαλω-
τότητα παρουσιάζουν υψηλή ευαισθησία στα ερεθίσματα, υψηλή 
συναισθηματική απαντητικότητα και αργή επιστροφή στην κατά-
σταση ηρεμίας. Αν χρησιμοποιήσουμε ένα μη ψυχολογικό παρά-
δειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι για να πονέσει ένα άτομο 
δεν χρειάζεται κάποιος να το χτυπήσει, αρκεί να το ακουμπήσει 
(υψηλή ευαισθησία στα ερεθίσματα), ο πόνος που θα νιώσει θα 
είναι πολύ έντονος (υψηλή συναισθηματική απαντητικότητα ) και 

Πίνακας 1. Ομαδοποίηση των διαγνωστικών κριτηρίων του DSM-V  για την ΟΔΠ στη Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία 

Μορφές Απορρύθμισης Διαγνωστικά Κριτήρια

Συναισθηματική Ανάρμοστος, έντονος θυμός ή δυ-
σκολία ελέγχου του θυμού

Χρόνιο αίσθημα κενού Έντονη αστάθεια του συναι-
σθήματος

Γνωσιακή Παροδικές σχετιζόμενες με το στρες 
παρανοϊκές ιδέες ή σοβαρή συμπτω-
ματολογία αποσύνδεσης 

Διαταραγμένη και ασταθής 
εικόνα εαυτού ή αίσθηση του 
εαυτού

Συμπεριφορική Επαναλαμβανόμενη αυτοκαταστρο-
φική συμπεριφορά 

Παρορμητικότητα σε τομείς 
που είναι δυνητικά αυτοκατα-
στροφικοί

Διαπροσωπική Αγωνιώδης προσπάθεια να αποφύ-
γει κανείς μια εγκατάλειψη

Έντονες και ασταθείς διαπρο-
σωπικές σχέσεις
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τέλος, για να ηρεμήσει και να σταματήσει να πονάει, θα περάσει 
πάρα πολλή ώρα (αργή επιστροφή στην κατάσταση ηρεμίας) [8]. 
β) Τη σημαντική δυσκολία στη ρύθμιση των συναισθημάτων που 
σχετίζεται περισσότερο με το απαξιωτικό περιβάλλον. Τα άτομα 
με δυσκολία στη ρύθμιση του συναισθήματος παρουσιάζουν δυ-
σκολία στην παρατήρηση και περιγραφή του τι ακριβώς νιώθουν, 
έντονη αποφυγή των δυσάρεστων ερεθισμάτων και αδυναμία να 
αποσπαστεί η προσοχή τους από τα δυσάρεστα συναισθήματα. 
Στο ανωτέρω παράδειγμα, το άτομο αν πονέσει δεν μπορεί να 
καταλάβει από πού έρχεται ο πόνος (δυσκολία στην παρατήρη-
ση και περιγραφή των συναισθημάτων), προσπαθεί να αποφύγει 
οποιοδήποτε άγγιγμα άλλου ανθρώπου και για να το πετύχει αυτό 
κρατάει μεγάλη απόσταση από όποιον προσπαθεί να το πλησιά-
σει (έντονη αποφυγή των δυσάρεστων ερεθισμάτων)  και τέλος, 
το μυαλό του είναι συνέχεια στο σώμα του, που πονάει, χωρίς να 
μπορεί να προσέξει το δρόμο την ώρα που οδηγεί ή μια συζήτηση 
που το αφορά (αδυναμία να αποσπαστεί η προσοχή του ατόμου 
από τα δυσάρεστα συναισθήματα) [8].
Σύμφωνα με το βιοκοινωνικό μοντέλο, δεν αρκεί το άτομο να 
είναι συναισθηματικά ευάλωτο για να εμφανίζει ΟΔΠ, γιατί θα 
μπορούσε μέσω της διαπαιδαγώγησής του να έχει διδαχτεί αποτε-
λεσματικούς τρόπους για να ρυθμίζει το συναίσθημά του. Επίσης, 
ισχύει και το αντίστροφο, δηλαδή αν κάποιος έχει δυσκολία να 
ρυθμίζει το συναίσθημά του, αυτό δεν οδηγεί αυτόματα σε ΟΔΠ, 
γιατί θα μπορούσε να μη βιώνει τις συνέπειες της συναισθημα-
τικής ευαλωτότητας, δηλαδή να μη βιώνει έντονα συναισθήματα 
μεγάλης διάρκειας. Στην πραγματικότητα χρειάζονται και τα δύο 
για να εξηγηθεί η εμφάνιση της ΟΔΠ [8].
Η έννοια του απαξιωτικού περιβάλλοντος αναφέρεται σε συν-
θήκες, όπου οι σημαντικοί άλλοι (πχ γονείς) δεν ενίσχυαν τη 
συναισθηματική έκφραση του παιδιού, του υπαγόρευαν τα συ-
ναισθήματα που θα έπρεπε να νιώθει σε κάθε περίπτωση ή λει-
τουργούσαν κακοποιητικά. Αναλυτικότερα, η επικοινωνία των 
προσωπικών εμπειριών του παιδιού αντιμετωπίζεται με ακανό-
νιστη, ακατάλληλη και ακραία απάντηση. Δηλαδή απαξιώνεται, 
τιμωρείται ή υποτιμάται η αξία της. Το πρώτο χαρακτηριστικό της 
απαξίωσης είναι ότι ο ενήλικας λέει στο άτομο ότι κάνει λάθος 
στην περιγραφή και ανάλυση των δικών του εμπειριών. Το δεύ-
τερο χαρακτηριστικό της είναι ότι αποδίδει τη συναισθηματική 
εμπειρία του παιδιού σε κοινωνικά ανεπίτρεπτα χαρακτηριστικά 
ή χαρακτηρολογικά στοιχεία. Το αποτέλεσμα του απαξιωτικού 
περιβάλλοντος είναι ότι το παιδί δεν μαθαίνει να ονοματίζει τις 
προσωπικές του εμπειρίες, ούτε εκπαιδεύεται να ρυθμίζει την συ-
ναισθηματική του διέγερση. Το περιβάλλον δεν διδάσκει το παιδί 
να αντέχει τη συναισθηματική δυσφορία ή να διαμορφώνει ρεα-
λιστικούς στόχους και προσδοκίες. Επίσης, δεν διδάσκει το παιδί 
πότε να εμπιστεύεται τα συναισθήματά του και τις νοητικές του 
απαντήσεις, ως αντανακλάσεις έγκυρων ερμηνειών των γεγονό-
των. Σε αυτό το περιβάλλον οι ακραίες συναισθηματικές εκφρά-
σεις του παιδιού είναι συχνά αναγκαίες για να προκαλέσουν το 
ενδιαφέρον των ενηλίκων.

3. H Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία για εφήβους 
Όπως προαναφέρθηκε, έχει υπάρξει μεγάλη συζήτηση σχετικά 
με τη διάγνωση της ΟΔΠ στους εφήβους, καθώς δεν έχουν ανα-
πτυχθεί πλήρως ψυχολογικά, ωστόσο τα τελευταία χρόνια υπάρχει 
περισσότερη υποστήριξη για την ύπαρξη ΟΔΠ ή αρκετών στοι-
χείων αυτής της διαταραχής σε εφήβους. Μάλιστα, κάποιοι υπο-
στηρίζουν ότι εφόσον και άλλες πολύπλοκες διαταραχές, όπως οι  

διαταραχές  της διάθεσης και οι ψυχωτικές διαταραχές μπορούν 
να διαγνωστούν σε παιδιά και εφήβους, είναι σημαντικό να καθο-
ριστεί το κατά πόσον και οι έφηβοι μπορεί να πληρούν τα κριτήρια 
για ΟΔΠ, καθώς αυτό θα συνέβαλε σημαντικά στην αντιμετώπιση, 
αλλά και την πρόληψη στην εξέλιξη της διαταραχής [9].
Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ο αριθμός των εφήβων, που ανα-
ζητούν βοήθεια σε δομές ψυχικής υγείας, εξαιτίας της δυσκολίας 
ρύθμισης του συναισθήματος, με αποτέλεσμα ο έφηβος να βιώνει 
επώδυνο συναισθηματικό κενό, να εκφράζει συνεχή αυτοκτονικό 
ιδεασμό και να προβαίνει σε συμπεριφορές αυτοτραυματισμών 
και αποπειρών αυτοκτονίας. Δεδομένης, λοιπόν, της φύσης των 
συμπτωμάτων και των δυσκολιών που εμφανίζουν, πολλοί κλι-
νικοί έχουν αρχίσει να συμφωνούν ότι η συμπτωματολογία της 
ΟΔΠ αρχίζει να οργανώνεται στην εφηβεία. 
Καθώς η ΔΣΘ έχει βρεθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική σε ενήλι-
κες με ΟΔΠ [10, 11,12], κρίθηκε σημαντικό να προσαρμοστεί και 
να εφαρμοστεί και σε εφήβους που πληρούσαν ή είχαν κάποια  
κριτήρια για ΟΔΠ και κυρίως παρουσίαζαν αυτοτραυματικές και 
αυτοκτονικές συμπεριφορές,  καθώς και πολλαπλά προβλήματα 
συμπεριφοράς [13]. Πέρα από τη διάγνωση, η ΔΣΘ στοχεύει σε 
σημαντικά προβλήματα συναισθηματικής απορρύθμισης και συ-
μπεριφορικού ελέγχου [8] και αυτά είναι συχνά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι έφηβοι, οι οποίοι απευθύνονται στα επείγοντα 
και σε εξωτερικές θεραπευτικές μονάδες ψυχικής υγείας.
Η ΔΣΘ για εφήβους (ΔΣΘ-Ε) προσαρμόστηκε αρχικά από τους 
Miller και συνεργάτες [13], οι οποίοι προσπάθησαν να διατη-
ρηθεί ο διαλεκτικός χαρακτήρας της θεραπείας, λαμβάνοντας, 
όμως, υπόψη και τις αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές δυσκολί-
ες των εφήβων. Οι βασικές τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: 
1. Συμμετοχή των μελών της οικογένειας μαζί με τους εφήβους σε 
ομάδα εκπαίδευσης δεξιοτήτων οικογενειών, ώστε ένα τουλάχι-
στον μέλος της οικογένειας να λειτουργεί ως «προπονητής», για 
να ενισχυθεί η γενίκευση του θεραπευτικού αποτελέσματος και 
να μειωθεί η οικογενειακή δυσλειτουργία. 
2. Θεραπεία οικογένειας. 
3. Δυνατότητα των μελών της οικογένειας να έχουν τηλεφωνική 
επικοινωνία και καθοδήγηση μεταξύ των συνεδριών της ομάδας 
εκπαίδευσης δεξιοτήτων.
4. Μείωση του προγράμματος από ένα χρόνο που είναι η βασι-
κή ΔΣΘ, σε 12 αρχικά εβδομάδες. Ένα εστιασμένο πρόγραμμα 
μικρής διάρκειας θα ήταν πιο εφικτό να ολοκληρωθεί από τους 
εφήβους, καθώς οι έφηβοι δυσκολεύονται να δεσμευτούν μα-
κροχρόνια, αλλά και θα συνέφερε οικονομικά και πρακτικά τους 
εφήβους και τις οικογένειές τους, ενισχύοντας την ολοκλήρωση 
και αποτελεσματικότητα του προγράμματος.
5. Καθώς βρέθηκε από τις πρώτες έρευνες ότι επιτυγχάνονταν 
μείωση αποπειρών αυτοκτονίας και αυτοτραυματισμών σε 3 με 6 
μήνες, αποφασίστηκε να επιμηκυνθεί το πρόγραμμα από 12 εβδο-
μάδες σε 16 εβδομάδες, προσθέτοντας 4 εβδομάδες, στις οποίες 
θα διδάσκονταν μια επιπλέον δεξιότητα, αυτή του «Περπατώ τη 
Μέση Οδό». Η ενότητα αυτή αναπτύχθηκε και προστέθηκε για 
τις ανάγκες των εφήβων και των οικογενειών τους. 
6. Το πρόγραμμα περιορίζεται στους στόχους του πρώτου σταδίου, 
όπως η μείωση των αυτοκτονικών και παρα-αυτοκτονικών συμπε-
ριφορών και η συναισθηματική και συμπεριφορική απορρύθμιση. 
Οι στόχοι των επόμενων σταδίων δεν τίθενται επισήμως τις πρώτες 
16 εβδομάδες, αλλά αργότερα οι έφηβοι, εάν το επιθυμούν και κρί-
νεται απαραίτητο, συνεχίζουν την ατομική θεραπεία και το πρό-
γραμμα για άλλες 16 εβδομάδες στην ομάδα αποφοίτων.
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7. Μία, λοιπόν, ακόμη τροποποίηση/προσθήκη είναι η συμμετοχή 
μετά την ολοκλήρωση των 16 πρώτων εβδομάδων στην Ομάδα 
αποφοίτων, η οποία διαρκεί 16 έως 32 εβδομάδες και  έχει ως 
στόχο οι έφηβοι να βοηθούν ο ένας τον άλλο, ώστε να ενισχυ-
θεί η χρήση και γενίκευση των δεξιοτήτων, που διδάχθηκαν μέσα 
στους πρώτους 3 μήνες του προγράμματος.
8. Μικρή μείωση του αριθμού των δεξιοτήτων που διδάσκονται για 
να είναι εφικτό να διδαχτούν μέσα σε 16 εβδομάδες και να κατα-
κτηθούν αποτελεσματικά. Οι δεξιότητες τροποποιούνται ανάλογα 
με την ηλικία και το επίπεδο λειτουργίας, ώστε να ταιριάζουν στους 
εφήβους, που συμμετέχουν στην κάθε ομάδα. Τα φυλλάδια δεξιο-
τήτων τροποποιήθηκαν, όσον αφορά τη γλώσσα, την ορολογία, το 
κείμενο και τη μορφή για να ταιριάζουν στους εφήβους. 

4. Δομή της Διαλεκτική Συμπεριφορικής Θεραπείας για εφή-
βους 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ΔΣΘ-Ε αποτελείται από 6 
συστατικά: ατομική θεραπεία, ομάδα εκπαίδευσης δεξιοτήτων 
των εφήβων και των μελών της οικογένειάς τους, θεραπεία οι-
κογένειας, τηλεφωνική επικοινωνία και δυνατότητα επικοινωνί-
ας των μελών της οικογένειας με θεραπευτή της ομάδας, ομάδα 
αποφοίτων, ομάδα συμβουλευτικής θεραπευτών.

4.1 Ατομική θεραπεία. 
Οι πρώτες 16 εβδομάδες της ΔΣΘ-Ε περιορίζονται στο στάδιο 
1 της θεραπείας και η ιεράρχηση των στόχων είναι ίδια με αυτή 
της βασικής ΔΣΘ, δηλαδή μείωση των συμπεριφορών που θέτουν 
σε κίνδυνο τη ζωή, μείωση συμπεριφορών που παρεμβαίνουν στη 
θεραπεία, μείωση συμπεριφορών που παρεμβαίνουν στην ποιό-
τητα της ζωής και ενίσχυση συμπεριφορικών δεξιοτήτων. Ο ατο-
μικός θεραπευτής είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση των προ-
βλημάτων και των ελλείψεων σε δεξιότητες, την ιεράρχηση των 
στόχων και την επίλυση προβλημάτων, όπως και την οργάνωση 
όλων των άλλων συστατικών της θεραπείας. Στις συνεδρίες δίνε-
ται έμφαση, σύμφωνα με την ιεράρχηση, σε κάθε στόχο ανάλογα 
με την παρούσα συμπεριφορά, είτε την προηγούμενη εβδομάδα, 
είτε μέσα στη συνεδρία. Εισάγονται και χρησιμοποιούνται σε 
κάθε συνεδρία η κάρτα ημερολογίου, την οποία συμπληρώνουν 
και φέρνουν σε κάθε συνεδρία και η ανάλυση της συμπεριφο-
ράς-πρόβλημα. Σε κάθε συνεδρία γίνεται προσπάθεια να κρατη-
θεί η ισορροπία μεταξύ της αποδοχής του εφήβου και των δυσκο-
λιών του και της αλλαγής μέσα από την ανάλυση συμπεριφοράς, 
την επίλυση προβλήματος και την ενίσχυσή τους [13,9].
Επίσης, εφαρμόζεται η συμβουλευτική προς τον έφηβο θεραπευ-
όμενο, ώστε να αλληλοεπιδρά αποτελεσματικά με το περιβάλλον 
του, αντί να συζητά ο θεραπευτής με το περιβάλλον στο πώς να 
αλληλοεπιδρά αποτελεσματικά με το θεραπευόμενο. Με τους 
εφήβους, σε αντίθεση με τους ενήλικες, χρειάζεται περισσότερη 
συμβουλευτική προς το περιβάλλον, καθώς για παράδειγμα δεν 
είναι δυνατή συνήθως η έναρξη επικοινωνίας με άλλους επαγ-
γελματίες υγείας. Ωστόσο, οι έφηβοι εκπαιδεύονται πώς να αλ-
ληλεπιδρούν για παράδειγμα με τον ψυχίατρο και να εξηγούν 
παρενέργειες των φαρμάκων [9].  

4.2 Ομάδα εκπαίδευσης δεξιοτήτων των εφήβων και των μελών 
της οικογένειάς τους
Στη βασική ΔΣΘ οι θεραπευόμενοι ενήλικες συμμετέχουν στην 
ομάδα εκπαίδευσης δεξιοτήτων. Στην περίπτωση της ΔΣΘ-Ε, οι 
έφηβοι συμμετέχουν στην ομάδα εκπαίδευσης δεξιοτήτων μαζί 

με κάποιο ή κάποια μέλη της οικογένειας, ανάλογα με τη διαθε-
σιμότητα και την προθυμία να συμμετέχουν. Κάποιες φορές γί-
νεται προσπάθεια να συμμετέχει ο γονιός, με τον οποίο νιώθουν 
πιο κοντά, άλλες αυτός, με τον οποίο έχουν δυσκολία, ώστε να 
μάθει δεξιότητες, που θα βοηθούν στην μεταξύ τους σχέση ή αν 
εφικτό και οι δύο γονείς. Εάν για κάποιους λόγους δεν μπορούν 
να συμμετέχουν οι γονείς, αναζητείται άλλο σημαντικό πρόσωπο 
του εφήβου. Κάποιες φορές, παρά τις προσπάθειες, δεν συμμετέ-
χει κανένα μέλος της οικογένειας του εφήβου, παρά μόνο ο ίδιος. 
Δεν έχει βρεθεί σε έρευνες προς το παρόν ότι η μη συμμετοχή 
οικείου του εφήβου στην ομάδα δεξιοτήτων μειώνει την αποτε-
λεσματικότητα της θεραπείας. Ο αριθμός των συμμετεχόντων πε-
ριορίζεται σε 15 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των εφήβων και 
των μελών της οικογένειάς τους. Τα μέλη της οικογένειας μαθαί-
νουν δεξιότητες, που μαθαίνουν και οι έφηβοι και πέραν από το 
ότι στόχος είναι να λειτουργούν οι ίδιοι σαν άλλοι προπονητές 
τους στη χρήση δεξιοτήτων, ωφελούνται και οι ίδιοι, στην καλύτε-
ρη ρύθμιση των δικών τους συναισθημάτων και την αποτελεσμα-
τικότερη επικοινωνία με τον έφηβο [13,9].   
Η νέα δεξιότητα, Περπατώ τη Μέση Οδό, προστέθηκε για την 
κάλυψη των αναγκών των εφήβων και των μελών της οικογένειάς 
τους. Η δεξιότητα αυτή έχει ως στόχο την ισορροπία των δεξιο-
τήτων, που είναι προσανατολισμένες στην αποδοχή, και των δε-
ξιοτήτων, που είναι προσανατολισμένες στην αλλαγή. Περπατώ 
τη Μέση Οδό είναι η δεξιότητα, στην οποία τίθενται και δουλεύ-
ονται τα διαλεκτικά διλήμματα, που αναπτύσσονται μεταξύ των 
εφήβων και των μελών της οικογένειας. Δίνεται μεγάλη έμφαση 
στην επικύρωση του εαυτού και των άλλων με την εκπαίδευση σε 
δεξιότητες επικύρωσης. Επίσης, δίνεται έμφαση στη διδασκαλία 
και τη χρήση των συμπεριφορικών αρχών από τους εφήβους στον 
εαυτό τους και τους άλλους, αλλά και από τους γονείς προς τους 
εφήβους, όπως αρχές ενίσχυσης, απόσβεσης και διαμόρφωσης 
αποτελεσματικών συμπεριφορών. 
Τα διαλεκτικά διλήμματα συζητούνται στην ομάδα εκπαίδευσης 
δεξιοτήτων, αλλά περισσότερο στην οικογενειακή θεραπεία. 
Είναι τρία τα κύρια διαλεκτικά διλήμματα, οι πόλοι μεταξύ των 
οποίων κινούνται οι έφηβοι και οι οικογένειες τους, α. υπερβο-
λική επιείκεια στον ένα πόλο και απολυταρχικός έλεγχος στον 
άλλο, β. φυσιολογικοποίηση παθολογικών συμπεριφορών στον 
ένα πόλο και παθολογικοποίηση φυσιολογικών συμπεριφορών 
στον άλλο και γ. εξαναγκασμένη αυτονομία στον ένα πόλο και 
ενισχυμένη εξάρτηση στον άλλο [9].

4.3 Θεραπεία οικογένειας
Η δουλειά με την οικογένεια είναι σημαντική, καθώς αλληλεπι-
δράσεις μέσα στην οικογένεια συνήθως παίζουν σημαντικό ρόλο 
στις δυσκολίες και τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές των εφή-
βων. Οι οικογενειακές συνεδρίες κανονίζονται ανάλογα με τις 
ανάγκες της κάθε οικογένειας, καθώς και το πλαίσιο, στο οποίο 
πραγματοποιούνται οι συνεδρίες. Στην οικογενειακή θεραπεία 
αναγνωρίζονται οι συμπεριφορές-προβλήματα, παρουσία του 
θεραπευτή, ο οποίος διευκολύνει τη συζήτηση τους, προτείνει λύ-
σεις και ενισχύει τη χρήση δεξιοτήτων. Οι γονείς ενισχύονται στο 
να χρησιμοποιούν δεξιότητες που έχουν μάθει και οι ίδιοι οι έφη-
βοι, ώστε να ενδυναμώνεται η χρήση και γενίκευση των δεξιοτή-
των και να επιλύονται δυσκολίες. Στην οικογενειακή θεραπεία οι 
γονείς αντιμετωπίζονται ως σύμμαχοι και όχι ως στόχοι της θερα-
πείας, και έτσι οι γονείς αισθάνονται πιο κοντά στο θεραπευτή 
και πρόθυμοι να συνδράμουν στη θεραπεία των εφήβων [9].
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4.5 Τηλεφωνική επικοινωνία και δυνατότητα επικοινωνίας των 
μελών της οικογένειας με θεραπευτή της ομάδας
Ο ατομικός θεραπευτής είναι υπεύθυνος για την τηλεφωνική επι-
κοινωνία με τον έφηβο. Τα τηλεφωνήματα μεταξύ των συνεδριών 
έχουν τρεις στόχους: να βοηθήσει ο θεραπευτής τον έφηβο στη 
χρήση δεξιοτήτων, να κάνει παρέμβαση στην κρίση, να συζητη-
θούν και να διορθωθούν παρεξηγήσεις ή παρανοήσεις μεταξύ θε-
ραπευτή- θεραπευόμενου, που δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι 
την επόμενη συνεδρία [13,9].  
Παρότι στη θεραπεία ενηλίκων υπάρχει ο κανόνας των 24 ωρών 
μη επικοινωνίας με τον θεραπευτή, εάν προβεί σε αυτοκτονική ή 
παρα-αυτοκτονική συμπεριφορά, ο κανόνας αυτός δεν ισχύει για 
τους εφήβους, καθώς οι έφηβοι δεν μπορούν να διαχειριστούν 
μόνοι τους τις συνέπειες ή να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα και να 
λάβουν την κατάλληλη βοήθεια. Ωστόσο, στόχοι της τηλεφωνικής 
επικοινωνίας είναι να εκτιμηθεί η κατάσταση, να εξασφαλιστεί η 
παροχή κατάλληλης βοήθειας στον έφηβο και να ενημερωθούν 
οι οικείοι, χωρίς να ενισχύεται η αυτοτραυματική ή αυτοκτονική 
συμπεριφορά. 
Επειδή η τηλεφωνική επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειας 
δεν υπάρχει στη βασική ΔΣΘ, δεν υπήρχε μοντέλο, στο οποίο να 
βασιστούν, κάνοντας την τροποποίηση αυτή. Αποφασίστηκε ότι 
ένας από τους θεραπευτές της ομάδας δεξιοτήτων θα ήταν αυτός 
που θα αναλάμβανε την επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειας 
μεταξύ των συνεδριών της ομάδας δεξιοτήτων, με στόχο η τηλε-
φωνική επικοινωνία να περιορίζεται στην εφαρμογή των δεξιο-
τήτων. Αν ένας από τους δύο θεραπευτές είναι ο ατομικός θερα-
πευτής του εφήβου, τότε η τηλεφωνική επικοινωνία ορίζεται με 
τον άλλο θεραπευτή, ώστε να μην εμπλέκεται ο θεραπευτής του 
εφήβου στην επικοινωνία με την οικογένεια, καθώς εγείρονται 
θέματα εμπιστευτικότητας και αντικειμενικότητας [9].  

 4.6 Ομάδα αποφοίτων 
Αφού ο έφηβος ολοκληρώσει τις πρώτες 16 εβδομάδες της 
ΔΣΘ-Ε, μπορεί να συμμετέχει στην ομάδα αποφοίτων, στόχοι της 
οποίας είναι η συνέχιση της ενίσχυσης του κινήτρου και η βελτίω-
ση και γενίκευση των δεξιοτήτων στην πραγματική ζωή, αλλά με 
λιγότερο εντατικό ρυθμό, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στον 
έφηβο να αποκτήσει την αίσθηση της κυριαρχίας [13,9].

4.7 Ομάδα συμβουλευτικής των θεραπευτών 
Η ομάδα των θεραπευτών συναντιέται μία φορά την εβδομάδα 
με στόχο να συζητηθούν θέματα, που αφορούν τη θεραπεία, να δι-
ασφαλιστεί ότι ακολουθείται το μοντέλο της ΔΣΘ και να δοθεί στή-
ριξη στους θεραπευτές, ώστε να συνεχίσουν την καλή θεραπευτική 
δουλειά [8].  Δουλεύοντας με τους εφήβους, είναι πολύ σημαντικό ο 
θεραπευτής να παρατηρεί τα προσωπικά του όρια [9].

5. Αποτελεσματικότητα της Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θε-
ραπείας για εφήβους 
Πληθαίνουν συνεχώς οι έρευνες οι οποίες εξετάζουν την απο-
τελεσματικότητα της ΔΣΘ-Ε σε διάφορα πλαίσια. Μερικές από 
αυτές αναφέρονται παρακάτω.
Οι Rathus και Miller (2002) [14] σε πιλοτική έρευνα, σε πρόγραμ-
μα εφήβων εξωτερικών ασθενών με αυτοκτονικότητα και ΟΔΠ, 
εφάρμοσαν ΔΣΘ-Ε σε 29 εφήβους, η οποία περιελάμβανε 12 
εβδομάδες, δύο φορές την εβδομάδα ατομική θεραπεία και ομά-
δα δεξιοτήτων οικογενειών και σε 82 εφήβους Συνήθη Θεραπεία  
(ΣΘ), η οποία περιελάμβανε δύο φορές την εβδομάδα ατομική 

υποστηρικτική ψυχαναλυτική θεραπεία και εβδομαδιαίες οικογε-
νειακές συνεδρίες. Οι έφηβοι, οι οποίοι συμμετείχαν στη ΔΣΘ-Ε, 
είχαν υψηλότερη αυτοκτονικότητα και σημαντικότερες δυσκο-
λίες στον άξονα Ι. Το 62% αυτών, που συμμετείχαν της ΔΣΘ-Ε 
ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σε σύγκριση με το 40% αυτών, που 
συμμετείχαν στην ΣΘ. Βρέθηκε ότι 13% των εφήβων που συμ-
μετείχαν στην ΣΘ νοσηλεύτηκαν ψυχιατρικά κατά την διάρκεια 
του προγράμματος σε σύγκριση με το 0% αυτών που συμμετείχαν 
στην ΔΣΘ-Ε. Μετά το τέλος της θεραπείας οι έφηβοι, που συμμε-
τείχαν στην ΔΣΘ-Ε, είχαν σημαντική μείωση των συμπτωμάτων 
στους τομείς της σύγχυσης σχετικά με τον εαυτό, της παρορμητι-
κότητας, της συναισθηματικής απορρύθμισης και των διαπροσω-
πικών δυσκολιών. Παρότι μεταξύ των δύο ομάδων δεν βρέθηκαν 
σημαντικές διαφορές, όσον αφορά την αυτοκτονικότητα, δεδομέ-
νου ότι οι έφηβοι, που συμμετείχαν στην ΔΣΘ-Ε πριν τη θεραπεία 
είχαν υψηλότερη παρορμητικότητα και κίνδυνο αυτοκτονίας, η 
μείωση στην αυτοκτονικότητα ήταν σημαντική. Σύμφωνα με τους 
ερευνητές, η ΔΣΘ-Ε φαίνεται να είναι μια υποσχόμενη θεραπεία 
για αυτοκτονικούς εφήβους. 
Οι Katz και συνεργάτες (2004) [15] εξέτασαν το κατά πόσο μπο-
ρεί να εφαρμοστεί ένα βραχύ, τροποποιημένο εντατικό πρόγραμ-
μα της ΔΣΘ-Ε σε οξείας φροντίδας ψυχιατρική μονάδα εσωτερι-
κών ασθενών για παιδιά και εφήβους. Έφηβοι, 62 στο σύνολο, 
με ιστορικό  αποπειρών αυτοκτονίας και αυτοκτονικό ιδεασμό, 
συμμετείχαν, είτε σε ΔΣΘ, είτε σε Συνήθη Θεραπεία (ΣΘ). Το 
πρόγραμμα ΔΣΘ-Ε των Miller και συνεργατών τροποποιήθηκε 
και περιελάμβανε θεραπεία 2 εβδομάδων, 10 καθημερινών συ-
νεδριών εκπαίδευσης δεξιοτήτων και ατομική θεραπεία 2 φορές 
την εβδομάδα, κατά την οποία γινόταν ανασκόπηση των καρτών 
ημερολογίου, συμπεριφορική ανάλυση και επίλυση προβλήματος 
και, επίσης, συμμετείχε στη μονάδα εκπαιδευμένο στην ΔΣΘ νο-
σηλευτικό προσωπικό. Η ΣΘ περιελάμβανε καθημερινή ψυχοδυ-
ναμική ομαδική θεραπεία και ψυχοδυναμική ατομική θεραπεία, 
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, και τη συμμετοχή στη μο-
νάδα ψυχοδυναμικά εκπαιδευμένου νοσηλευτικού προσωπικού. 
Και οι δύο θεραπείας έδειξαν αποτελεσματικότητα στη μείωση 
της παρα-αυτοκτονικής συμπεριφοράς, της καταθλιπτικής συ-
μπτωματολογίας και του αυτοκτονικού ιδεασμού σε ένα χρόνο. 
Ωστόσο, αυτοί που συμμετείχαν στην ΔΣΘ είχαν σημαντική μεί-
ωση στα προβλήματα συμπεριφοράς στην πτέρυγα. Οι ερευνητές 
υποστηρίζουν ότι η ΔΣΘ-Ε είναι μια υποσχόμενη θεραπεία, η 
οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε οξείας φροντίδας ψυ-
χιατρικές μονάδες εξωτερικών ασθενών για εφήβους. 
Σε μία πιλοτική έρευνα των James και συνεργατών (2008) [16], 
κυρίως εστιασμένη στο στάδιο 1 της ΔΣΘ, συμμετείχαν 16 έφη-
βες, με μέσο όρο ηλικίας 16.4, οι οποίες είχαν επαναλαμβανόμε-
νους σοβαρούς αυτοτραυματισμούς,  το  50% αυτών έκανε χρήση 
ουσιών,  εννιά εξ’ αυτών έπαιρναν αντικαταθλιπτική αγωγή και 
δύο χαμηλή δόση αντιψυχωσικών. Το 78%  των εφήβων ολοκλή-
ρωσε το πρόγραμμα.  Δεν υπήρξε καμία νοσηλεία κατά τη διάρ-
κεια του προγράμματος, όπως και κατά τους  επόμενους έξι μή-
νες, δεν αυξήθηκε επίσης καμία δόση φαρμάκου και μόλις τρεις 
εξ’ αυτών χρειάστηκαν αργότερα ψυχιατρική βοήθεια ενηλίκων. 
Βρέθηκε σημαντική μείωση του αυτοτραυματισμού, της αυτό-α-
ναφερόμενης κατάθλιψης και της αίσθησης της αβοηθητότητας, 
αλλά και αύξηση στη γενική λειτουργικότητα. Επίσης, ανέφεραν 
ότι η ανάλυση αλυσίδας των γεγονότων συνέβαλε στον έλεγχο 
των συναισθημάτων και των αυτοτραυματικών συμπεριφορών. 
Οι  Fleischhaker και συνεργάτες (2011) [17] εφάρμοσαν την ΔΣΘ- 
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Ε σε μονάδα εξωτερικών ασθενών. Συμμετείχαν 12 έφηβες κοπέ-
λες, ηλικίας 13-19, το 83% των οποίων πληρούσε 5 ή περισσότερα 
κριτήρια ΟΔΠ σύμφωνα με το DSM-IV, είχαν αυτοτραυματι-
σμούς και 8 από τις 12 έφηβες είχαν κάνει απόπειρα αυτοκτονί-
ας πριν την έναρξη της θεραπείας. Το πρόγραμμα αποτελούνταν 
από εβδομαδιαία ατομική συνεδρία, εβδομαδιαία ομάδα δεξιο-
τήτων οικογενειών και τηλεφωνική υποστήριξη, για μια περίοδο 
16-24 εβδομάδες. Το 75 % ολοκλήρωσε τη θεραπεία και υπήρξε 
από την αρχή της θεραπείας έως ένα χρόνο σημαντική μείωση 
από 5.8 σε 2 κριτήρια ΟΔΠ. Επίσης οι αυτοτραυματισμοί μειώ-
θηκαν σημαντικά, ενώ δεν υπήρξε καμία απόπειρα αυτοκτονίας 
κατά την διάρκεια της θεραπείας και ένα χρόνο μετά. 
Σε έρευνα των Mehlum  και συνεργάτες (2014) [18] συμμετείχαν 
77 έφηβοι, ηλικίας 12-18 ετών οι οποίοι πληρούσαν 2 τουλάχιστον 
κριτήρια ΟΔΠ και είχαν ιστορικό αυτοτραυματισμών. Συμμε-
τείχαν είτε σε ΔΣΘ 16 εβδομάδων, η οποία περιλάμβανε εβδο-
μαδιαίες ατομικές συνεδρίες, ομάδα δεξιοτήτων οικογενειών, 
τηλεφωνική συμβουλευτική και οικογενειακή θεραπεία και αν 
χρειαζόταν φαρμακοθεραπεία, είτε σε Ενισχυμένη Συνήθη Θε-
ραπεία (ΕΣΘ) 16 εβδομάδων, η οποία περιλάμβανε εβδομαδιαία 
ατομική θεραπεία και υποστηρικτική οικογενειακή θεραπεία και 
φαρμακοθεραπεία, εάν χρειαζόταν. Βρέθηκε ότι η ΔΣΘ ήταν 
πιο αποτελεσματική από την ΕΣΘ στη μείωση των αυτοτραυμα-
τισμών, του αυτοκτονικού ιδεασμού, της κατάθλιψης και της αβο-
ηθητότητας. 
Σε πιλοτική έρευνα των Geddes και συνεργατών (2013) [19], 
μελετήθηκε το αποτέλεσμα προγράμματος ΔΣΘ-Ε στη μείωση 
συμπτωμάτων σχετικών με τραύμα και στην βελτίωση της ρύθμι-
σης του συναισθήματος, της αυτοκτονικότητας και των παρά-αυ-
τοκτονικών συμπεριφορών σε εφήβους. Έξι έφηβοι, οι οποίοι 
βρίσκονταν σε ένα κοινοτικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας, έλαβαν 26 εβδομάδες ΔΣΘ-Ε μαζί με έναν γο-
νιό. Βρέθηκε μείωση στα σχετικά με το τραύμα συμπτώματα, στις 
αυτοκτονικές και παρά-αυτοκτονικές συμπεριφορές και βελτίω-
ση στη ρύθμιση του συναισθήματος αμέσως μετά και τρεις μήνες 
μετά το τέλος της θεραπείας. Πέντε από τους έξι εφήβους πήραν 
εξιτήριο από το πρόγραμμα ψυχικής υγείας. Φαίνεται, λοιπόν, 
σύμφωνα με τους ερευνητές ότι η ΔΣΘ μπορεί να συμβάλλει ση-
μαντικά στην βελτίωση των συμπτωμάτων του πληθυσμού αυτού. 
Οι Uliaszek και συνεργάτες (2014) [20] βασισμένοι σε προηγού-
μενες έρευνες ενηλίκων, στις οποίες βρέθηκε ότι και μόνη της η 
εκπαίδευση σε δεξιότητες ΔΣΘ έχει καλή αποτελεσματικότητα, 
θέλησαν να εξετάσουν την  αποτελεσματικότητα της ομάδας δε-
ξιοτήτων εφήβων και μελών της οικογένειας ως προσθήκη στη 
Συνήθη Θεραπεία (ΣΘ) εφήβων. Στην πιλοτική αυτή μελέτη των 
16 εβδομάδων, συμμετείχαν 13 έφηβοι, οι οποίοι είχαν αυτο-
τραυματισμούς, αυτοκτονικότητα, συναισθηματική απορρύθμιση, 
παρορμητικότητα και επιθετική συμπεριφορά, και 16 κηδεμόνες. 
Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο της ομάδας εκπαίδευσης δεξιοτή-
των,  ενώ οι έφηβοι έκαναν ατομική θεραπεία χωρίς περιορισμό 
θεραπευτικής κατεύθυνσης. Βρέθηκε μείωση στη συμπτωματολο-
γία των εφήβων με ΟΔΠ και ΑΔΠ μέσα από την  κλινική συνέ-
ντευξη. Επίσης, οι κηδεμόνες ανέφεραν μείωση εσωτερικευμέ-
νων και εξωτερικευμένων συμπεριφορών των εφήβων, αν και οι 
ίδιοι οι έφηβοι δεν ανέφεραν τόσο σημαντική μείωση. Ωστόσο, 
δεν βρέθηκε, αντίθετα με την υπόθεση των ερευνητών, σημαντι-
κή βελτίωση στη συμπτωματολογία των φροντιστών. Όπως ανα-
φέρουν οι ερευνητές, αυτή ήταν η πρώτη έρευνα που μελέτησε 
την αλλαγή στη συμπτωματολογία των κηδεμόνων, ως αποτέλε-

σμα θεραπείας εστιασμένης στους εφήβους. Υποστηρίζεται ότι η 
ΔΣΘ-Ε μπορεί να έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα και ίσως 
χρειάζεται περισσότερη έρευνα και εφαρμογή της ΔΣΘ-Ε σε ένα 
οικογενειακό πλαίσιο.
Οι McCredie και συνεργάτες (2017) [21] θέλησαν να εξετάσουν 
αν η ΔΣΘ-Ε είναι αποτελεσματική σε δομές φιλοξενίας εφήβων 
ανεξάρτητα από την αρχική διάγνωση, το φύλο, την ηλικία, τις 
αυτοτραυματικές συμπεριφορές και τον αυτοκτονικό ιδεασμό. 
Εφάρμοσαν την ΔΣΘ-Ε σε δομή φιλοξενίας εφήβων με σοβαρές 
συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες. Επειδή οι έφη-
βοι φιλοξενούνται στις δομές ένα χρόνο, το πρόγραμμα επεκτά-
θηκε σε ένα χρόνο, αντί των 12 εβδομάδων της ΔΣΘ-Ε των Miller 
και συνεργατών, δίνοντας έμφαση στις πυρηνικές ιδέες. Στο 
πρόγραμμα συμμετείχαν 48 έφηβοι, χωρίς κριτήρια αποκλεισμού 
σχετικά με αυτοτραυματικές ή αυτοκτονικές συμπεριφορές και 
διάγνωση. Με το τέλος τη θεραπείας, βρέθηκε μείωση του αριθ-
μού των διαγνώσεων και της σοβαρότητας των συμπτωμάτων, 
σημαντική μείωση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, μικρή 
μείωση των συμπτωμάτων σε εφήβους με διαταραχές πρόσληψης 
τροφής, στοιχεία ΟΔΠ και μετατραυματικού στρες, όπως και των 
εξωτερικευμένων διαταραχών συμπεριφοράς και της χρήσης  ου-
σιών. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ΔΣΘ-Ε είναι μια υποσχό-
μενη θεραπεία, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε 
πληθυσμούς που παρουσιάζουν τις παραπάνω δυσκολίες, πέραν 
της ΟΔΠ.
Στην έρευνα των Moran και συνεργατών (2018) [22], 53 νεαρές 
γυναίκες ηλικίας 13-20 ετών, που πληρούσαν τα κριτήρια για 
ΟΔΠ και οι μισές από αυτές είχαν ιστορικό κακοποίησης, συμ-
μετείχαν σε ένα εντατικό πρόγραμμα εσωτερικών ασθενών ΔΣΘ 
ενός μηνός. Το πρόγραμμα περιελάμβανε όλα τα συστατικά της 
βασικής ΔΣΘ και συστατικά της προσαρμοσμένης για εφήβους 
ΔΣΘ των Miller και συνεργατών (2007) [13]. Σκοπός της έρευνας 
ήταν να μελετήσουν εάν το εντατικό αυτό πρόγραμμα θα συνέ-
βαλε στη μείωση των συμπτωμάτων της ΟΔΠ, της κατάθλιψης, 
του γενικευμένου άγχους, και εάν το ιστορικό κακοποίησης θα 
είχε κάποια επίδραση στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας.  
Βρέθηκε ότι το εντατικό αυτό πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα 
τη μείωση των συμπτωμάτων της ΟΔΠ και της σοβαρότητας της 
κατάθλιψης, αλλά ήταν λιγότερο αποτελεσματικό στη μείωση του 
άγχους. Επίσης, παρότι οι νεαρές που είχαν ιστορικό κακοποίη-
σης ωφελήθηκαν από τη θεραπεία, παρουσίασαν μικρότερη κλι-
νικά σημαντική μείωση των συμπτωμάτων. 
Τέλος, στην έρευνα των Tebbett-Mock και συνεργατών (2019) 
[23], συμμετείχαν 801 έφηβοι ηλικίας 12-17, οι οποίοι νοσηλεύ-
τηκαν σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική εκούσια ή ακούσια, καθώς, 
εάν έμεναν εκτός νοσοκομείου, κινδύνευαν να βλάψουν αυτούς, 
ή άλλους. 425 έφηβοι, οι οποίοι νοσηλευτήκαν για 8 μήνες στην 
κλινική και έλαβαν Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία συ-
γκρίθηκαν με 376 εφήβους, οι οποίοι, επίσης, νοσηλεύτηκαν για 
8 μήνες τη χρονιά πριν την εφαρμογή της ΔΣΘ και έλαβαν  Συ-
νήθη Θεραπεία (ΣΘ). Η ΔΣΘ περιελάμβανε τα συστατικά της 
βασικής ΔΣΘ και επίσης την προσαρμοσμένη για τους εφήβους 
ΔΣΘ, όπως αυτή προσαρμόστηκε από τους Miller  και συνερ-
γάτες (2007) [13].  Η ΣΘ συνδύαζε ένα σύστημα ανταλλάξιμων 
αμοιβών, ομάδες δεξιοτήτων Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θερα-
πείας και Ψυχιατρικής Αποκατάστασης, εντατική ατομική ψυ-
χοθεραπεία και 1-2 συνεδρίες οικογενειακής/συμπληρωματικής 
θεραπείας.  Οι έφηβοι που έλαβαν ΔΣΘ είχαν λιγότερες ώρες 
συνεχούς παρακολούθησης  για αυτοτραυματισμούς, λιγότερα 
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περιστατικά αποπειρών αυτοκτονίας και αυτοτραυματισμών και 
λιγότερες μέρες νοσηλείας σε σύγκριση με αυτούς, που έλαβαν 
ΣΘ. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πέρα από τα κλινικά οφέ-
λη, υπήρξαν και οικονομικά καθώς χρειάστηκαν λιγότερες ώρες 
προσωπικού για συνεχή παρακολούθηση. 

6. Συζήτηση 
Η διάγνωση της ΟΔΠ, όπως σε όλες τις διαταραχές προσωπικό-
τητας, τίθεται μετά την ηλικία των 18 ετών, καθώς πολλά από τα 
χαρακτηρολογικά στοιχεία του ατόμου βρίσκονται ακόμη υπό δι-
αμόρφωση. Ωστόσο, παρότι, πολλοί έφηβοι δεν πληρούν όλα τα 
κριτήρια για ΟΔΠ, αυξάνεται ο αριθμός των εφήβων, οι οποίοι 
απευθύνονται ή παραπέμπονται σε ειδικούς και δομές ψυχικής 
υγείας, εμφανίζοντας σοβαρά στοιχεία δυσλειτουργικότητας, 
αυτοτραυματισμούς, αυτοκτονικότητα, ασταθή εικόνα εαυτού, 
συναισθηματική απορρύθμιση και σημαντικές δυσκολίες στις δι-
απροσωπικές σχέσεις. 
Υπάρχουν ήδη αρκετές μελέτες, οι οποίες υποστηρίζουν την 
ύπαρξη ΟΔΠ ή  συμπτωματολογίας αυτής στους εφήβους. Η 
έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση θα συνέβαλε σημαντικά στη θερα-
πεία των πολλαπλών ιδιαίτερα σοβαρών και συχνά απειλητικών 
δυσκολιών για τη ζωή των εφήβων. 
Η ΔΣΘ είναι ίσως η πιο ερευνητικά μελετημένη θεραπεία για τις 
δυσκολίες της ΟΔΠ. Καθώς η ΔΣΘ έχει βρεθεί ιδιαίτερα αποτε-
λεσματική για τους ενηλίκους με ΟΔΠ, οι Miller και συνεργάτες 
[13] προχώρησαν στην προσαρμογή και εφαρμογή της βασικής 
ΔΣΘ στη θεραπεία των εφήβων, οι οποίοι εμφανίζουν παρόμοιες 
δυσκολίες. 
Η ΔΣΘ-Ε έχει δώσει πολλά ερευνητικά αποτελέσματα για τη θε-
ραπεία εφήβων, που παρουσιάζουν συμπτωματολογία ΟΔΠ. Τα 
αποτελέσματα των ερευνών έχουν δείξει μείωση της συναισθημα-
τικής απορρύθμισης, της παρορμητικότητας, των αυτοτραυματι-
κών συμπεριφορών, της αυτοκτονικότητας, της σύγχυσης σχετικά 
με τον εαυτό και βελτίωση των διαπροσωπικών δυσκολιών. Λαμ-
βάνοντας, λοιπόν, υπόψη και τους περιορισμούς των ερευνών αυ-
τών, η ΔΣΘ-Ε φαίνεται να είναι μια υποσχόμενη θεραπεία για 
εφήβους, οι οποίοι παρουσιάζουν σοβαρές και επικίνδυνες για τη 
ζωή τους συμπεριφορές [9]. Τέλος, είναι σημαντικό ότι, εκτός από 
την αποτελεσματικότητα στη θεραπεία των εφήβων, έχει βρεθεί 
ερευνητικά ότι σε προγράμματα εφήβων, στα οποία εφαρμοζό-
ταν η ΔΣΘ-Ε, αναφέρθηκε λιγότερη εξουθένωση του προσωπι-
κού [15].
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Abstract
Although the diagnosis for personality disorders is given after 
the age of 18, during the last years there is a big discussion 
on the diagnosis of BPD in adolescents. Although many 
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persistently unstable sense of self, drug abuse, eating disorders 

and unstable interpersonal relationships. Considering the 
above is critical to have an immediate diagnosis in order to start 
as soon as possible the therapeutic intervention. Dialectical 
Behavior Therapy was developed by Marsha Linehan for the 
treatment of patients with BPD and has been found to be a very 
effective therapy for adult patients. The purpose of the study 
is to present the adaptation of DBT for adolescents (DBT-A) 
with BPD symptoms and the review of the studies about the 
effectiveness of the treatment. According to the research data 
and considering the research limitations DBT-A seems to be 
a promising therapy for adolescents who present symptoms of 
BPD. 
   
Key words: dialectical behavior therapy, borderline personality 
disorder, adolescents

Βιβλιογραφία
[1] American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders. 5th ed. Arlington: American Psychiatric Association, 2013.
[2] Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Ταξινόμηση ICD-10 Ψυχικών 
Διαταραχών και Διαταραχών της Συμπεριφοράς. Κλινικές Περιγραφές και 
Οδηγίες για την Διάγνωση. ΒΗΤΑ Medical Arts, 2003.
[3] Zanarini MC, Horwood J, Wayle A, Wolke D. The UK version of the Child-
hood Interview for DSM-IV Borderline Personality Disorder (UK-CI-BPD). 
Bristol, England: University of Bristol, Department of Community Medicine, 
Unit of Perinatal and Pediatric Epidemiology, 2004.
[4] Γονιδάκης Φ, Συνεργάτες. Μιλώντας για την Οριακή Διαταραχή 
Προσωπικότητας: Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία. Αθήνα, Βήτα 
Ιατρικές Εκδόσεις ΜΕΠΕ, 2018.
[5] Michonski JD, Sharp C, Steinberg L, Zanarini MC. An Item Response 
Theory Analysis of the DSM-IV Borderline Personality Disorder Criteria in a 
Population-Based Sample of 11-to-12-year-old children.  J Pers Disord, 2013; 
4(1) :15-22.
[6] Crawford TN, Cohen P, Brook JS. Dramatic–Erratic Personality Disorder 
Symptoms: I. Continuity from Early Adolescence into Adulthood. J  Pers Dis-
ord, 2001; 15:319–335.
[7] Chanen AM, Jackson HJ, McGorry PD, Allot KA, Clarkson V,  Yuen HP. 
Two-year Stability of Personality Disorder in Older Adolescent Outpatients. J 
Pers Disord, 2004; 18(6):526–541.
[8] Linehan MM. Cognitive Behavioral Treatment for Borderline Personality 
Disorder. New York: The Guilford Press; 1993. 
[9] Miller AL, Rathus JH, Linehan MN Dialectical Behavior Therapy with Sui-
cide Adolescents. New York: The Guilford Press; 2007. 
[10] Koons SR, Robins CJ, Tweed JL, Lynch TR, Gonzalez AM, Morse JQ, 
Bishop JQ, Butterfield LA, Bastian LA. Efficacy of Dialectical Behavior Ther-
apy in Women Veterans with Borderline Personality Disorder. Behav Ther, 
2001; 32: 371-390.
[11] Linehan MM, Dimeff LA, Reynolds SK, Comtois KA, Welch SS, Heagerty 
P, Kivlahan DR. Dialectical Behavior Therapy versus Comprehensive Valida-
tion Therapy plus 12 steps for the Treatment of Opioid Dependent Women 
Meeting Criteria for Borderline Personality Disorder. Drug Alcohol Depen, 
2002;  67(1): 13-26.
[12] Verheul R, Van Den Bosch LM, Koetere MW, De Ridder MA, Stijnen T, 
Van Den Brink W. Dialectical Behavior Therapy for Women with Borderline 
Personality Disorder: 12-month, randomized Clinical Trial in The Netherlands. 
Brit J Psychiat, 2003; 182: 135-140.
[13] Miller AL, Rathus JH, Linehan MN, Wetzler S, Leigh E. Dialectical Be-
havior Therapy Adapted for Suicidal Adolescents. J Psychiatr  Pract, 1997; 3(2): 
78–86.
[14] Rathus JH, Miller AL. Dialectical Behavior Therapy Adapted for Suicide 
Adolescents. Suicide Life Threat Behav, 2002; 32(2):146-57. 
[15] Katz LY, Cox BJ, Gunasekara S, Miller AL. Feasibility of Dialectical Be-
havior Therapy for Suicidal Adolescent Inpatients. J Am Acad Child Adolesc 
Psychiatry, 2004; 43(3): 276-282.
[16] James AC, Taylor A, Winmill L, Alfoadari K. Preliminary Communi-
ty Study of Dialectical Behavior Therapy (DBT) with Adolescent Females 
Demonstrating Persistent, Deliberate Self-Harm (DSH). Child Adol Men, 
2008; 13(3): 148–152 .



Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία για εφήβους Γονιδάκης και Καραπατσιά

12

[17] Fleischhaker C, Böhme R, Sixt B, Brück C, Schneider C, Schulz E. Dialec-
tical Behavioral Therapy for Adolescents (DBT-A): a clinical Trial for Patients 
with Suicidal and Self-injurious Behavior and Borderline Symptoms with a 
one-year Follow-up. Child Adolesc Psych Men,2011; 5(1): 3. doi: 10.1186/1753-
2000-5-3.
[18] Mehlum L, Tormoen AJ, Ramberg M, Haga E, Diep LM, Laberg S, Lars-
son BS, Stanley BH, Miller AL, Sund AM, Groholt B.  Dialectical Behavior 
Therapy for Adolescents with Repeated Suicide and Self-harming Behavior: a 
Randomized Trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2014; 53(10): 1082-91.
[19] Geddes K, Dziurawiec S, Lee CW.  Dialectical Behavior Therapy for 
the Treatment of Emotion Dysregulation and Trauma Symptoms in Self-In-
jurious and Suicidal Adolescent Females: A Pilot Programme within a Com-
munity-Based Child and Adolescent Mental Health Service. Psychiatry. 2013. 
145219. doi: 10.1155/2013/145219.
[20] Laisse AA, Wilson S, Maeyberry M, Cox, Maslar M. Pilot Intervention 
of Multifamily Dialectical Behavior Group Therapy in a Treatment-Seeking 
Adolescent Population: Effects on Teens and Their Family Members. Fam J 
Alex Va, 2014; 22(2): 206-215.

[21] McCredie MN, Quinn CA, Covington M. Dialectical Behavior Therapy in 
Adolescent Residential Treatment: Outcomes and Effectiveness. Resid Treat 
Child Youth, 2017; 34(2): 84-106.
[22] Moran LR, Kaplana C, Aguirrea B, Galena G, Stewarta JG, Tarlowc N, 
Auerbach RP.  Treatment Effects Following Residential Dialectical Behavior 
Therapy for Adolescents with Borderline Personality Disorder. Evid Based Child 
Adolesc Ment Health, 2018;3(2):117-128. doi: 10.1080/23794925.2018.1476075.
 [23] Tebbett-Mock AA, Saito E, Madeline McGee M, Woloszyn P, Maria Ve-
nuti M. Efficacy of  Dialectical Behavior Therapy Versus Treatment as Usual 
for Acute-Care Inpatient Adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 
2019; Apr 1. pii: S0890-8567(19)30219-9. doi: 10.1016/j.jaac.2019.01.020 [Epub 
ahead of print].

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ: 25/05/2019 – ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ: 23/09/2019



ΓΝΩΣΙΑΚΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ TΟΜ. 5, TΕΥΧ. 1, ΣΕΛ. 13-20, 2019

© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
13

Εισαγωγή   
Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία είναι μία μέθοδος θε-
ραπείας ψυχικών διαταραχών με την αποτελεσματικότητά της να 
είναι η πιο εκτενώς ερευνητικά αποδεδειγμένη, σε σχέση με άλλες 
μεθόδους [1]. Αρχικά υπήρξε ως θεραπεία μόνο για την κατάθλιψη 
όμως στην πορεία των χρόνων εφαρμόστηκε σε πληθώρα άλλων 
διαταραχών, και όχι αποκλειστικά ψυχικών. Προβλήματα όπως ο 
χρόνιος πόνος, διάφορες ιατρικές ασθένειες, προβλήματα σωματι-
κού βάρους είναι μερικά από αυτά. Τα τελευταία τουλάχιστον 15 
χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον σ’ αυτό που ονομάστηκε 
τρίτο κύμα γνωσιακών συμπεριφοριστικών θεραπειών [2]. 
Οι θεραπείες αυτές χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο την αρχή 
της αποδοχής, της ενσυνειδητότητας και της παρατήρησης χωρίς 
κριτική. Αυτό που φέρνει τη διαφοροποίηση μεταξύ θεραπειών 
τρίτου κύματος και προγενέστερων είναι ότι στις πρώτες γίνε-
ται εστίαση στον τρόπο λειτουργίας κι όχι στο περιεχόμενο. Στις 
θεραπείες τρίτου κύματος σκοπός δεν είναι η αναδιαμόρφωση 
δυσλειτουργικών γνωσιών, αλλά η τροποποίηση της σχέσης του 
ατόμου με την εκάστοτε πεποίθηση. Τα θέματα στα ποία εστιά-
ζουν είναι η αποδοχή, το συναίσθημα, η ενσυνειδητότητα, η μετα-
γνωσιακή στάση, οι αξίες κ.α. Μερικά από τα μοντέλα που ανή-
κουν στο κύμα αυτό είναι Acceptance and Commitment Therapy, 
Dialectical Therapy, Mindfulness Based Stress Reduction, 
Functional Analytic Therapy,Mindfulness Based Cognitive 

Therapy κ.α.. Σειρά ερευνών αποδεικνύουν την αποτελεσματικό-
τητα των παρεμβάσεων μέσω της ενσυνειδητότητας ως προς τη 
μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους [3], [4].  Ο όρος 
ενσυνειδητότητα /αυτεπίγνωση χρησιμοποιείται για να περιγρά-
ψει την κατάσταση επίγνωσης της εμπειρίας κάθε στιγμή χωρίς 
κριτική. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές, 
όπως ο διαλογισμός, σε καμία περίπτωση όμως δεν ταυτίζεται με 
αυτόν. Διάφορες δραστηριότητες καλλιεργούν την ενσυνειδητότη-
τα όπως yoga, tai chi, qigong, όμως το μεγαλύτερο μέρος της βιβλι-
ογραφίας αναφέρεται στην εξάσκηση μέσω του διαλογισμού της 
ενσυνειδητότητας (mindfulness meditation). Επί της ουσίας μέσα 
από τις παραπάνω δραστηριότητες γίνεται εξάσκηση της προσοχής 
και της συγκέντρωσης, με σκοπό να αυξηθεί ο έλεγχος που μπορεί 
να ασκηθεί στις νοητικές διεργασίες, και κατά συνέπεια να βελτιω-
θεί η ψυχική  ευεξία. Επιπλέον αναπτύσσονται δεξιότητες όπως η 
ηρεμία, η νοητική διαύγεια και η συγκέντρωση [5].
Στο άρθρο αυτό θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του πρωτοκόλ-
λου Mindfulness Based Stress Reduction – MBSR, το οποίο απο-
τελεί ένα πρόγραμμα μείωσης του στρες μέσω της εκπαίδευσης 
στην ενσυνειδητότητα. Μέσα από το πρόγραμμα γίνεται κατανο-
ητό ότι σε καταστάσεις που δεν αλλάζουν, το συναίσθημα βελτι-
ώνεται, αν αλλάξει η σχέση και η στάση προς αυτές (π.χ. χρόνιες 
ασθένειες, χρόνιος πόνος, διαπροσωπικά προβλήματα, κλπ.). 

Mindfulness - Based Stress Reduction «MBSR»

Παλαιολόγου Ροζίνα
Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών

Αλληλογραφία: Παλαιολόγου Ροζίνα, Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών 
Γλάδστωνος 10, 10677, Αθήνα,  E-mail: rozina.palaiologou@gmail.com. Τηλ: 6979682586

Περίληψη
Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία αποτελεί θεραπεία επιλογής για τις περισσότερες ψυχικές διαταραχές. Τα τελευταία 
20 χρόνια ιδιαίτερη προσοχή έχει λάβει το λεγόμενο «τρίτο κύμα» γνωσιακών συμπεριφοριστικών θεραπειών βασικό μέρος των 
οποίων αποτελεί η πρακτική της «ενσυνειδητότητας». Ενσυνειδητότητα ορίζεται ως, η με πρόθεση εξάσκηση της προσοχής στο 
παρόν, κάθε στιγμή, χωρίς κριτική, κι επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων πρακτικών. 
Το άρθρο αυτό σκοπό έχει να παρουσιάσει τοMindfulness–BasedStressReduction (MBSR), ένα δομημένο πρόγραμμα μείωσης 
του στρες μέσω της ενσυνειδητότητας / αυτεπίγνωσης. Το πρόγραμμα MBSR έχει συγκεκριμένη δομή κι εφαρμόζεται τόσο σε 
πληθυσμό με ψυχοπαθολογία ή με προβλήματα σωματικής υγείας, όσο και σε υγιείς ενήλικες με σκοπό τη μείωση του στρες ή 
και τη βελτίωση της ευεξίας.
Ολοκληρώνεται σε 8 ομαδικές συνεδρίες, ενώ θεμελιώδη δομικά στοιχεία θεωρούνται: η πρόθεση, η προσοχή και η στάση που 
καλλιεργούνται κατά την πρακτική εξάσκηση. Ο δημιουργός του MBSR, JonKabatZinn, αναπτύσσει λεπτομερώς στοιχεία όπως 
το μυαλό αρχαρίου, η αποδοχή, μη κριτική στάση, υπομονή κ.α., όπως αυτά υιοθετούνται και καλλιεργούνται κατά την πρακτική 
εξάσκηση. Η ενσυνειδητότητα / αυτεπίγνωση υιοθετείται ως τρόπος ζωής και όχι ως τεχνική διαχείρισης σε καταστάσεις κρίσης. 
Αυτό προκύπτει ως αποτέλεσμα πρακτικής εξάσκησης, το οποίο έρχεται μέσα από αλλαγές σε μηχανισμούς του εγκεφάλου.

Λέξεις κλειδιά: ενσυνειδητότητα, αυτεπίγνωση, τρίτο κύμα, διαλογισμός, μείωση του στρες
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Ιστορικά
Mindfulness, ή όπως αποδίδεται στα ελληνικά ενσυνειδητότητα / 
αυτεπίγνωση ορίζεται ως, η με πρόθεση παρατήρηση της εμπει-
ρίας με συγκεκριμένο τρόπο, στο παρόν, χωρίς κριτική, σύμφωνα 
με το δημιουργό του προγράμματος Mindfulness- Based Stress 
Reduction (MBSR) Jon Kabat – Zinn.Ο Jon Kabat- Zinn μορια-
κός βιολόγος, απόφοιτος του MIT (1964-1971) και καταξιωμένος 
στο χώρο του, εμπνεύστηκε την ιδέα του MBSR κατά τη διάρκεια 
της συμμετοχής του σε ένα Vipassana retreat το 1976. Vipassana 
σημαίνει να βλέπεις τα πράγματα όπως είναι στην πραγματικό-
τητα, είναι μια από τις αρχαιότερες τεχνικές βουδιστικού διαλο-
γισμού της Ινδίας, και διδάσκεται σε 10ήμερα σεμινάρια. Η ιδέα 
επί της ουσίας ήταν να γίνει ο διαλογισμός οικείος στους Αμερι-
κάνους με όρους που γίνονται εύκολα κατανοητοί, απομακρυσμέ-
νος από τις θρησκευτικές και πολιτισμικές του καταβολές. Έτσι, 
το Σεπτέμβρη του 1979 δημιούργησε την Stress Reduction Clinic 
ως μέρος του τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
της Μασσαχουσσέτης, όπου για πρώτη φορά παρείχε το MBSR 
ως συμπληρωματική θεραπεία της σύγχρονης δυτικής ιατρικής. 
Ο JonKabat – Zinnζήτησε από τους διευθυντές τριών τμημάτων 
του νοσοκομείου, όπου και φιλοξενούνταν η κλινική μείωσης του 
στρες, (καρδιολογικό, ογκολογικό, ορθοπεδικό), να του παρα-
πέμψουν όσους ασθενείς δεν εμφάνιζαν πρόοδο στη θεραπεία 
τους με την κλασική ιατρική φροντίδα που τους παρείχαν [6].
Σκοπός του Jon Kabat – Zinn, γράφοντας το πρώτο βιβλίο “Full 
Catastrophe Living”, ήταν να βάλει σε λέξεις τη φιλοσοφία πίσω 
από το MBSR, χωρίς να επικαλεστεί σε καμία περίπτωση το βου-
δισμό ως θρησκεία ή πηγή αυθεντίας των όσων πρεσβεύονταν. 
Πρόθεσή του και ελπίδα, ήταν να εισάγει κάποιες χρήσιμες βου-
διστικές διδασκαλίες στους Αμερικάνους που υποφέρουν από 
στρες, πόνο και ασθένειες. Αυτό εξηγείται ξεκάθαρα στην εισα-
γωγή του βιβλίου αυτού. Ο JonKabatZinn καθ’ όλη τη διάρκεια 
των διδασκαλιών του προσπάθησε να μην υποπέσει στο ατόπημα 
του να ταυτίσει το MBSR, ένα πρωτόκολλο που βασίζεται σε ερευ-
νητικές μελέτες, με ένα τύπου «νέο κύμα βουδισμού» ή «ανατολίτι-
κου μυστικισμού». Στις ομιλίες του, τόσο σε ειδικό κοινό επαγγελ-
ματιών υγείας όσο και στο γενικό, προωθούσε την ιδέα του πόσο ο 
ίδιος ο Βούδας δεν ήταν βουδιστής, αλλά ότι η λέξη Βούδας σημαί-
νει «αυτός ο οποίος ζει με επίγνωση». Επιπλέον, αυτό που υποστη-
ρίζει είναι ότι η ενσυνειδητότητα, που πολλές φορές ταυτίζεται με 
την «καρδιά του βουδιστικού διαλογισμού» δεν έχει να κάνει με το 
βουδισμό κάθε αυτόν, παρά με το να ζει κανείς με επίγνωση, συ-
μπόνια και σοφία.[12].Πολύ συχνά στο MBSR συναντάμε τη λέξη 
«inquiry» που σημαίνει έρευνα, εξερεύνηση, αίτηση πληροφοριών, 
εξέταση. Αυτό έχει προκύψει από την προσωπική εκπαίδευση του 
Kabat - Zinn στη Zen φιλοσοφία από τον κορεάτη δάσκαλό του 
Seung San. Στην ουσία με τη λέξη αυτή εννοείται η διαρκής εξερεύ-
νηση της εμπειρίας, του τι συμβαίνει κάθε στιγμή που περνά, κατά 
την πρακτική εξάσκηση [13, 14, 15].

1. Περιγραφή του προγράμματος MBSR
Τα μοντέλα παρέμβασης μέσω της ενσυνειδητότητας ανήκουν 
στο τρίτο κύμα Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας, και 
για το λόγο αυτό υπάρχει πληθώρα ερευνών που αποδεικνύουν 
την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους [11].
Το MBSR δημιουργήθηκε αρχικά ως ένα πρόγραμμα εξωτερι-
κών ασθενών προσανατολισμένο στην εκπαίδευση στη φροντίδα 
του εαυτού, ως συμπληρωματική μέθοδος στην κλασσική ιατρική 
θεραπευτική παρέμβαση [12]. Την περίοδο 1979-2000 ποσοστό 

παραπομπών μεγαλύτερο του 90% ήταν από ιατρούς. Ωστόσο τα 
τελευταία χρόνια αυξάνεται ολοένα και περισσότερο το ποσο-
στό των ανθρώπων που αναζητούν μόνοι τους το πρόγραμμα, με 
την περίοδο 2002-2006 το ποσοστό να έχει φτάσει το 51% (Saki 
Santorelli, προσωπική επικοινωνία). Η αποτελεσματικότητα του 
MBSR εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατανόηση του εκ-
παιδευτή που το παρέχει, ως προς το τι είναι αυτό που χρειάζε-
ται να μεταδώσει. Η ενσυνειδητότητα μπορεί να γίνει κατανοητή 
μόνο με κατεύθυνση από μέσα προς τα έξω. Δεν αποτελεί μία 
ακόμη γνωσιακή τεχνική που θα αναπτυχθεί μέσω κάποιου συ-
μπεριφορικού πειράματος. Το mindfulness είναι στάση ζωής [11].

1.α . Εισαγωγή στο πρόγραμμα
Το πρόγραμμα MBSR βασίζεται στην εντατική εξάσκηση στο δι-
αλογισμό της ενσυνειδητότητας, ο οποίος στην ουσία είναι η συ-
στηματική καλλιέργεια της προσοχής στο παρόν, κάθε στιγμή χω-
ρίς κριτική. Η παρακάτω περιγραφή του προγράμματος αφορά 
το MBSR όπως αυτό προσφέρεται από το Center for Mindfulness 
στην Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης. Πριν 
από την έναρξη του προγράμματος προηγείται μία ομαδική συνε-
δρία προσανατολισμού και περιγραφής περί τίνος πρόκειται, ενώ 
παρέχονται και κάποια ερωτηματολόγια (όπως το MSCL και το 
SCL-90-R) με σκοπό να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα συμμε-
τοχής των ατόμων σε αυτό. Τάξεις των 15-30 ατόμων με ποικίλα 
σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα παρακολουθούν για 8 συ-
νεδρίες, μία την εβδομάδα διάρκειας περίπου 3 ωρών, οι οποίες 
είναι καθοδηγούμενες από δάσκαλο. Τις συνεδρίες μπορούν να 
παρακολουθούν και ενήλικες οι οποίοι δεν έχουν προβλήματα 
ψυχικής ή σωματικής υγείας. 

1.β. Ετερογένεια συμμετεχόντων
Η ετερογένεια του πληθυσμού υπάρχει για διάφορους λόγους. 
Αρχικά, γιατί υπηρετεί την ιδέα ότι το στρες υπάρχει σε όλους 
τους ανθρώπους και σε όλων των ειδών τις παθήσεις. Δεύτερον, 
γιατί ξεπερνά την τάση που υπάρχει συνήθως στις ομάδες να εστι-
άζουν στην εκάστοτε διάγνωση και να συζητούν το πόσο δύσκολα 
είναι με τη συγκεκριμένη πάθηση. 
Τρίτον, το να υπάρχει αυτή η ετερογένεια προάγει την επικέντρω-
ση στο «τι είναι υγιές, τι πάει καλά, παρά το τι πάει λάθος στον 
καθένα»[18].Τέλος, το πρόγραμμα ενθαρρύνει την διερεύνηση 
και το μοίρασμα βασικών εμπειριών της ζωής που ξεχωριστά η 
καθεμία, αλλά και συνολικά, μας δίνουν την αίσθηση της ύπαρξης 
ως ανθρώπινα όντα, με τα θετικά και τα αρνητικά [19].

1.γ. Ημέρα ευγενούς ησυχίας – Silent Retreat 
Η εντατική παρατήρηση των αισθήσεων μας όπως αυτές προκύ-
πτουν στην καθημερινότητα, ενισχύεται από την ημέρα «ευγενούς 
ησυχίας» (silentretreat) που ακολουθεί το σαββατοκύριακο μετά 
την έκτη συνεδρία. Ο σκοπός της ημέρας αυτής είναι η εντατι-
κοποίηση της πρακτικής εξάσκησης, κι έχει τοποθετηθεί προς το 
τέλος του προγράμματος. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό 
είναι  οι συμμετέχοντες να έχουν εξοικειωθεί με την πρακτική του 
διαλογισμού mindfulness και να είναι ευκολότερο για αυτούς να 
την εφαρμόσουν χρονικά πιο παρατεταμένα (ολόκληρη ημέρα) 
σε κάθετί που κάνουν. Στην ημέρα αυτή είναι ελεύθεροι και συμ-
μετέχουν πολλοί «απόφοιτοι» του προγράμματος καθώς λειτουρ-
γεί ως ενίσχυση της προσωπικής τους εξάσκησης. Αυτό αντίστοι-
χα λειτουργεί ως ενίσχυση και στους νέους συμμετέχοντες, στους 
οποίους αρχικά ημέρα αυτή φαίνεται τρομακτική[15].
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Ο λόγος για τον οποίο φαίνεται τρομακτική έγκειται στο γεγονός 
ότι οι οδηγίες που δίνονται έχουν σκοπό τη μείωση των ερεθισμά-
των και των αποσπάσεων, με σκοπό την εντατικοποίηση της εκ-
παίδευσης και την ενίσχυση της εστίασης στο παρόν. Προτείνεται 
λοιπόν να μην υπάρχει η απόσπαση του κινητού τηλεφώνου με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται (κανενός είδους επικοινωνία μέσω κλήσε-
ων, μηνυμάτων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης), να μην υπάρχει 
βλεμματική επαφή μεταξύ των συμμετεχόντων, να μην ακούσουν 
μουσική, να μη δουν τηλεόραση, να μη ζωγραφίσουν, να μη δια-
βάσουν βιβλία. Συνολικά, προτείνεται να μην υπάρχει καμίααπό-
σπαση από την εμπειρία του καθενός, στο παρόν, σε κάθε στιγμή. 
Το μόνο που συμβαίνει  την ημέρα αυτή  είναι εξάσκηση στο δι-
αλογισμό της ενσυνειδητότητας, ενώ επίσης προάγεται η εστίαση 
της προσοχής σε κάθε δραστηριότητα που προτείνεται όπως π.χ. 
φαγητό, περπάτημα κλπ.(προσωπική πληροφόρηση).

1.δ. Βασικός κορμός
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες εκτίθενται 
σε 4 βασικές πρακτικές εξάσκησης: 
1) Διαλογισμός σάρωσης του σώματος (Bodyscan).Εκπαιδεύει το 
μυαλό ώστε να μπορεί να μετακινηθεί από την εστιασμένη προ-
σοχή σε μια όλο και πιο ευρεία θέση πάνω στο σώμα, σε κάθε 
στιγμή που περνά. Η εξάσκηση μπορεί να γίνει ξαπλώνοντας στο 
πάτωμα, σε ένα χαλάκι γυμναστικής - yoga, ακόμη και όντας κα-
θιστοί σε μία καρέκλα.
2) Καθιστικός διαλογισμός (Sitting meditation).Εστιάζουμε στην 
αναπνοή όχι επειδή υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σ’ αυτήν, αλλά επειδή 
αυτή η φυσική αίσθηση της αναπνοής είναι πάντα εκεί. Καθ ‘όλη 
τη διάρκεια της πρακτικής, πολύ φυσιολογικά, το μυαλό αποσπά-
ται από σκέψεις, συναισθήματα, εξωτερικά ερεθίσματα. Κάθε 
φορά που το μυαλό φεύγει, χωρίς καμία κριτική, αφού παρατη-
ρούμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, επιστρέφουμε την προσοχή στην 
επόμενη αναπνοή. Επιπλέον, η πρακτική αυτή επιτρέπει στην 
προσοχή να πηγαίνει οπουδήποτε. Μπορεί να αισθανόμαστε την 
αναπνοή για κάποιο χρονικό διάστημα, στη συνέχεια να παρα-
τηρούμε μια άλλη αίσθηση του σώματος, μια σειρά σκέψεων, να 
επιστρέψουμε στην παρατήρηση του σώματος και ούτω καθεξής.
3) Mindful Hatha Yoga. Στην πρακτική της yoga δίνονται οδηγί-
ες απλών κινήσεων, εύκολων για τον καθένα, σχεδόν όμοιες με 
απλές διατάσεις.
4) Ενσυνείδητο περπάτημα (Mindful Walking).Σκοπός του περ-
πατήματος αυτού είναι η παρατήρηση κάθε βήματος. Στις ομάδες 
πιθανόν να υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται με τον καθι-
στικό διαλογισμό γι’ αυτό και υπάρχει και αυτή η πρακτική.  
Άλλα βασικά στοιχεία του προγράμματος είναι: i) η εξάσκηση 
στο σπίτι 45-60’ 6 ημέρες την εβδομάδα χρησιμοποιώντας ηχο-
γραφημένες οδηγίες σε ηλεκτρονική μορφή, ii) ένα βιβλίο κατα-
γραφής των καθημερινών ασκήσεων αυτεπίγνωσης, iii) η ημέρα 
«ευγενούς ησυχίας» (silence retreat), iv) και η αξιολόγηση μετά 
το πρόγραμμα. Πέρα από την επίσημη πρακτική, υπάρχει και το 
κομμάτι της εξάσκησης πάνω στις καθημερινές δραστηριότητες 
όπως είναι η οδήγηση, το να κάνουμε μπάνιο, να τρώμε, να μα-
γειρεύουμε, να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, να εργαζόμαστε, να 
μιλάμε, να αναπνέουμε. Οι πρακτικές αυτές ενδυναμώνουν την 
επίγνωση 1) των σωματικών αισθήσεων, 2) της συναισθηματικής 
κατάστασης, των σκέψεων, των πεποιθήσεων που προκύπτουν 
μέσα από την καθημερινότητα, 3) των καταστάσεων που δημι-
ουργούν στρες, τα γεγονότα που τις πυροδοτούν, καθώς και των 
πιθανών αποκρίσεων που θα μπορούσαν να είναι πιο βοηθητικές 

αντί των αυτόματων αντιδράσεων [16].Επιπλέον, πέραν της επί-
σημης πρακτικής κατά τη διάρκεια των συνεδριών αφιερώνεται 
και αρκετός χρόνος στο διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά 
και του δασκάλου σχετικά με το πώς βιώνεται η εμπειρία του δι-
αλογισμού. Η συζήτηση μπορεί να διακινεί έντονα συναισθήματα 
και παράλληλα να ενδυναμώνει το γεγονός ότι όλοι μοιραζόμα-
στε παρόμοιες δυσκολίες και τρόπους αντιμετώπισης στη ζωή. 
Τέλος, ο λόγος που κάθε μάθημα ξεκινά με κάποια λεπτά  πρα-
κτικής εξάσκησης, είναι για να επιβεβαιώσουμε ότι ακόμη και ο 
συμμετέχων που δεν έχει ασχοληθεί καθόλου στο σπίτι με το να 
εξασκηθεί, αποκτά έστω και την ελάχιστη εμπειρία για να μπορεί 
να συμμετέχει στην υπόλοιπη συνεδρία(Saki Santorelli προσωπι-
κή επικοινωνία). 

2. Χαρακτηριστικά δέσμευσης στο πρόγραμμα MBSR
Το πρόγραμμα MBSR παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ολοκλήρω-
σης και ουσιαστικής δέσμευσης στην επίσημη και ανεπίσημη πρα-
κτική κατά τις συνεδρίες, καθώς και κατά την εξάσκηση στο σπίτι. 
Παρακάτω παρατίθενται τα χαρακτηριστικά εκείνα, τα οποία θε-
ωρούνται ότι είναι αυτά που συμβάλλουν στη δέσμευση σε αυτό. 
1. Η παρέμβαση είναι ομαδική και ορισμένου χρόνου, με σκοπό 
την αλλαγή του τρόπου ζωής.
2.Η προσέγγιση είναι εκπαιδευτική και σκοπό έχει να οδηγήσει 
στην ενεργό συμμετοχή και στην προσωπική διερεύνηση.
3.Παρουσιάζεται εύρος τεχνικών ενσυνειδητότητας έτσι ώστε 
να διευκολύνει τις διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες των συμμετεχό-
ντων.
4. Οι εκπαιδευτές είναι κατάλληλα καταρτισμένοι με επάρκεια 
δεξιοτήτων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η προσωπική 
τους πρακτική στο διαλογισμό.
5. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναγνωρίζεται το πως οι 
δυσκολίες και τα προβλήματα αποτελούν κοινό τόπο για συμμε-
τέχοντες και εκπαιδευτές.
6. Οι πρακτικές διαλογισμού καλλιεργούν τη σύνδεση μεταξύ σώ-
ματος και νου.
7. Η κάθε ομάδα είναι σκόπιμα ετερογενής. 
8. Η ημέρα «ευγενούς ησυχίας» (silence retreat).
9. Η έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη που προκύπτει μέσα από 
το μοίρασμα με τους άλλους [22]. 

3. Ο ρόλος της «πρόθεσης», της «προσοχής» και της «στάσης» 
κατά την πρακτική
Τα δομικά στοιχεία του mindfulness έτσι όπως προκύπτουν από 
τον ορισμό του Kabat – Zinn είναι η i) με πρόθεση (intention), ii) 
εξάσκηση της προσοχής (attention), iii) με συγκεκριμένο τρόπο, 
στάση - διάθεση, (attitude). Η πρόθεση, η προσοχή και η στάση 
– διάθεση είναι στοιχεία που αλληλοσυνδέονται και υπάρχουν σε 
συνέχεια.

3.α.Πρόθεση 
Πρόθεση, είναι το «γιατί» εμπλέκεται ο καθένας στην πρακτική 
αυτή. Στη διαδικασία της απόσχισης της ενσυνειδητότητας από 
τις βουδιστικές καταβολές της, η έννοια της πρόθεσης έμεινε 
κενή. Ενώ στο βουδισμό είναι ξεκάθαρο, ότι στόχος είναι να φτά-
σει κάποιος στη «φώτιση» και να αναπτύξει συμπόνια για όλα τα 
όντα, στο διαλογισμό της ενσυνειδητότητας, έχοντας αφαιρέσει 
την αυθεντία της θρησκείας, η «πρόθεση» έμεινε χωρίς νόημα. Η 
πρόθεση αποτελεί μία διαδικασία δυναμική και εξελίξιμη στην 
πάροδο της εξάσκησης. Θα μπορούσε κάποιος πολύ στρεσαρι-
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σμένος επαγγελματίας να στοχεύει στη μείωση της αρτηριακής 
του πίεσης, ωστόσο στην πορεία να ανακαλύψει ότι θα ήθελε να 
είναι πιο τρυφερός με τη σύντροφό του και τα παιδιά του [13].
Έρευνα της Shapiro το 1992 δείχνει ότι αναλόγως με το ποια 
είναι η πρόθεση του καθενός στην εξάσκηση, αυτό είναι και το 
αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται. Για παράδειγμα, εάν κάποιος 
θέλει να πετύχει αυτορρύθμιση και διαχείριση του στρες, μπορεί 
να καταφέρει αυτά που επιθυμεί να πετύχει. Επιπλέον, η Shapiro 
βρήκε ότι όσο η πρακτική εξάσκηση προχωρά, η πρόθεση του 
καθενός μετατοπίζεται κατά μήκος ενός συνεχούς μεταξύ αυτορ-
ρύθμισης, διερεύνησης του εαυτού και απελευθέρωσης. Με την 
έννοια της απελευθέρωσης εννοείται η υπέρβαση της αίσθησης 
ότι κάποιος είναι κατά μόνας χωρίς να ανήκει σε ένα όλο [18].

3.β. Προσοχή
Με την έννοια της εξάσκησης της προσοχής στην ενσυνειδητότη-
τα, εννοείται η παρατήρηση κάθε λειτουργίας και κάθε εμπειρίας 
που βιώνει κάποιος. Πιο συγκεκριμένα, η παρατήρηση κάθε εξω-
τερικού ερεθίσματος το οποίο γίνεται αντιληπτό μέσω των αισθή-
σεων, είτε η παρατήρηση εσωτερικών ερεθισμάτων όπως είναι 
για παράδειγμα οι σωματικές αισθήσεις, οι σκέψεις καθώς και τα 
συναισθήματα. Η εξάσκηση της προσοχής γίνεται με συγκεκρι-
μένο τρόπο (όπως αναφέρεται και στον ορισμό της ενσυνειδητό-
τητας), «χωρίς κριτική». Εξασκούμαστε, στο να βρισκόμαστε στη 
θέση παρατηρητή, και μαθαίνοντας να βλέπουμε τα πράγματα 
απαλλαγμένα από τις προσωπικές μας πεποιθήσεις και τα προ-
σωπικά μας φίλτρα [19].

3.γ. Στάση - διάθεση
Ο τρόπος με τον οποίο εξασκείται η προσοχή είναι εξίσου σημα-
ντικός. Η στάση την οποία κρατά κάποιος στην ενσυνειδητότητα 
είναι χρήσιμο, να συνίσταται από στοιχεία συμπόνιας, ειλικρι-
νούς ενδιαφέροντος, χωρίς διάθεση κριτικής[6].

4. Καλλιεργούμενα στοιχεία κατά την πρακτική εξάσκηση 
Παρακάτω παρατίθενται οι νοητικές δεξιότητες που καλλιεργού-
νται κατά την πρακτική εξάσκηση, ενώ στο τέλος κάθε παραγρά-
φου παρατίθεται σύνδεσμος όπου παρουσιάζεται ο ίδιος ο Jon 
Kabat Zinn να μιλά αναλυτικά.

4..α. Μυαλό αρχαρίου: Κάθε στιγμή είναι μοναδική. Ο άνθρωπος 
πάντα φέρει μαζί του τις μνήμες του, τις πεποιθήσεις κλπ.. Δύ-
σκολα αφήνει τη στιγμή να είναι μοναδική. Μερικές φορές μάλι-
στα είναι τόσο «ειδικός» που το μυαλό δεν αφήνει περιθώρια σε 
κάτι διαφορετικό, πέραν των ιδεών και των προσδοκιών που ήδη 
έχει και γνωρίζει. Την επόμενη φορά που κάνει κανείς μπάνιο ας 
τσεκάρει, αν κάνει μπάνιο ή βρίσκεται ήδη στη δουλειά! [https://
www.youtube.com/watch?v=ssqclf52ZpY].

4.β. Μη κριτική στάση: Στη ζωή γίνεται σταθερή χρήση κρίσε-
ων π.χ. μ’ αρέσει ή δε μ’ αρέσει. Ακόμη και στην προσπάθεια να 
μην ασκηθεί κριτική, αυτό εμπεριέχει την κριτική προς την ίδια 
την κριτική. Καλλιεργώντας αυτού του είδους τη στάση δε ση-
μαίνει ότι σταματάει η διαμόρφωση της γνώμης, ή ότι χρειάζεται 
να αρέσουν πράγματα που δεν άρεσαν, ή να μην ενοχλούν άλλα. 
Απλώς αποκτάται επίγνωση για ό,τι συμβαίνει και παρέχεται από 
το μυαλό μας η επιλογή του να επιλέξουμε ή όχι μία κατάσταση. 
[https://www.youtube.com/watch?v=yNICQ-x_Gek].

4.γ. Αποδοχή: Η αποδοχή αναφέρεται ως ενεργητική διαδικα-
σία. Δε σημαίνει ότι δε μπορεί κάποιος να κάνει βήματα για να 
αλλάξει αυτό που δεν του αρέσει. Ωστόσο, από τη στιγμή που 
κάτι δεν είναι αρεστό, αμέσως προσπαθούμε να μην είναι έτσι. 
π.χ. πόνος, δύσκολο να γίνει αποδεκτός , και από τη στιγμή που 
εφαρμόζεται ό,τι είναι να γίνει ιατρικά (π.χ. ασθενείς με χρόνιο 
πόνο) και εκείνος ακόμη υπάρχει, η προσπάθεια να μην υπάρχει 
χειροτερεύει την κατάσταση. Σ’ αυτό το σημείο, η ανάπτυξη της 
αποδοχής με την έννοια του «καλωσορίσματος» μπορεί να διευ-
κολύνει τις καταστάσεις που δεν αλλάζουν [https://www.youtube.
com/watch?v=aOGsj0Aklx8].

4.δ. Επιτρέπω να περάσει: Αντίθετο του γραπώνω. Όταν κανείς 
επιθυμεί κάτι κολλάει στην ιδέα της επιθυμίας αυτής ό,τι κι αν εί-
ναι αυτό, πρόσωπο, αντικείμενο ακόμη κι αν είναι ιδέα ή φαντα-
σίωση.  Αν είχε τη δυνατότητα να το αφήσει να περάσει αυτό που 
επιφέρει μόνο δυσφορία, θα γινόταν άμεσα. Το εν λόγω στοιχείο, 
στην ουσία σημαίνει «επιτρέπω να υπάρχει όπως είναι» χωρίς να 
γίνεται προσπάθεια να είναι κάπως αλλιώς. Ως υπενθύμιση για 
αυτό, μπορεί να λειτουργήσει η διαδικασία της αναπνοή.  Όταν 
γίνεται η εισπνοή πρέπει πάντα να ακολουθήσει η εκπνοή για 
να δημιουργηθεί χώρος για την επόμενη αναπνοή [https://www.
youtube.com/watch?v=HE60Hk786Lw].

4.ε. Εμπιστοσύνη: Αυτόματα το σώμα μας δείχνει εμπιστοσύνη 
στην αναπνοή που συμβαίνει μόνη της, τα όργανά φροντίζουν τη 
δουλειά τους, και υπάρχει ως αξίωμα ότι θα κάνουν τα πράγματα 
που πρέπει να κάνουν. Με ανάλογο τρόπο γίνεται και η αναφορά 
για την εμπιστοσύνη προς το μυαλό. Όσο πιο πολύ καλλιεργείται 
η εμπιστοσύνη προς τον εαυτό τόσο αυτό μπορεί να γενικευτεί 
προς τους άλλους, τις σχέσεις αλλά και τη φύση. Κι αυτό γίνεται 
μέσω της πρακτικής. Κάθε φορά που γίνεται αντιληπτό ότι χάνε-
ται η εμπιστοσύνη στον εαυτό, έχει αποκτηθεί η δυνατότητα έτσι 
ώστε να αναγνωριστεί αυτό που συμβαίνει και να υιοθετηθεί η 
αντίθετη στάση, εάν αυτό είναι επιθυμητό. [https://www.youtube.
com/watch?v=oHq_t20tEjQ].

4.στ. Υπομονή: Είναι η αντίληψη ότι τα πράγματα εξελίσσονται 
πολλές φορές με το δικό τους ρυθμό κι όχι όπως κανείς θα ήθε-
λε. Πόσες φορές συγκεντρώνεται κανείς στη στιγμή που βιώνει 
στο παρόν; Πόσες φορές προτρέχει να φτάσει στην επόμενη; Η 
σύγχρονη ζωή επιβάλλει την άμεση δράση, τα άμεσα αποτελέ-
σματα, κι όταν δε συμβαίνει κάτι τέτοιο και δε δημιουργείται η 
προσδοκώμενη ικανοποίηση αλλά αντίθετα εκνευρισμός. Η τάση 
να φτάσει κανείς κάπου αλλού απ’ όπου βρίσκεται είναι ακόμη 
ένας τρόπος του μυαλού να δημιουργείται δυσφορία [https://www.
youtube.com/watch?v=NkW27a8m1mY].

4.ζ. Μη προσπάθεια : Κατά την εξάσκηση στην ενσυνειδητότητα 
δεν υπάρχει στόχος, δεν προσδοκάται κάποιο συγκεκριμένο απο-
τέλεσμα, συναίσθημα ή κατάσταση του νου. Αυτό που συμβαίνει 
είναι εξάσκηση του να μάθει κανείς να παρατηρεί την κάθε στιγ-
μή έτσι όπως έρχεται και παρέρχεται χωρίς να δρα για να την αλ-
λάξει, για να τη φτιάξει όπως θα τον έκανε να νιώθει ευχάριστα 
[https://www.youtube.com/watch?v=5H217U5VIE8].

4.η. Ευγνωμοσύνη & Γενναιοδωρία : Γενναιοδωρία, εννοείται το 
δόσιμο στους άλλους, γεγονός  που θα τους κάνει χαρούμενους, 
καθώς ενισχύεται έτσι η σύνδεση μεταξύ των σχέσεων. Η έννοια 
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της ευγνωμοσύνη στην πρακτική της ενσυνειδητότητας προάγεται 
για πράγματα τα οποία αντιμετωπίζονται ως δεδομένα όπως για 
το ότι είμαστε ζωντανοί, ότι αναπνέουμε, τα όργανά μας δουλεύ-
ουν άλλα καλύτερα άλλα λιγότερο καλά. Κι αυτό το μαθαίνεται 
από την πρώτη κιόλας πρακτική (ενσυνείδητη αναπνοή). [https://
www.youtube.com/watch?v=6M-ZJLmP4b4].

5. Μηχανισμοί - τρόποι δράσης ενσυνειδητότητας
Η εξάσκηση στην ενσυνειδητότητα δημιουργεί μία σειρά θετικών 
αλλαγών στη ζωή εκείνου που εξασκείται, οι οποίες επιτυγχάνο-
νται μέσω των παρακάτω μηχανισμών δράσης:

5.α. I. Αυτορρύθμιση, η δυνατότητα να διατηρείται μία σταθερό-
τητα στη λειτουργία του ανθρώπου αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει 
και ευελιξία ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν.  

5.α. II. Αυτοδιαχείριση, λειτουργία η οποία βασίζεται στα μοτίβα 
ανατροφοδότησης. Σύμφωνα με τους Shapiro & Schwartz (1999-
2000) η με πρόθεση καλλιέργεια της προσοχής χωρίς κριτική 
επιτρέπει τη δημιουργία σύνδεσης με την εκάστοτε εμπειρία – 
αντικείμενο προσοχής, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η δεξιότητα 
της αυτοδιαχείρισης και εν τέλει να υπάρχει μεγαλύτερη αίσθηση 
ελέγχου και υγείας [20, 21].

5.β. Διασαφήνιση προσωπικών αξιών. 
Οι αξίες μας συνήθως διαμορφώνονται μέσω της οικογένειας , 
του πολιτισμού  και της κοινωνίας, χωρίς εμείς να αντιλαμβανό-
μαστε ξεκάθαρα και με επίγνωση ποια είναι η πηγή εκείνων που 
μας οδηγούν στις επιλογές που κάνουμε στη ζωή. Οι αυτοματο-
ποιημένοι τρόποι σκέψης πολλές φορές μας εμποδίζουν από το 
να εξετάσουμε διαφορετικά ενδεχόμενα.
Σε έρευνα, κατά την αξιολόγηση συμπεριφοράς σε ανθρώπους 
που δρούσαν με ενσυνειδητότητα (η μέτρηση έγινε με το εργα-
λείο «Mindful Attention Awareness Scale – MAAS), βρέθηκε ότι 
οι άνθρωποι αυτοί είχαν μεγαλύτερη επίγνωση ότι οι αξίες με τις 
οποίες λειτουργούσαν, ήταν πράγματι δικής τους ξεκάθαρης επι-
λογής [22]. 

5.γ. Ευελιξία τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς
Μέσω της πρακτικής εξάσκησης αποκτούμε τη δυνατότητα να 
προσλαμβάνουμε την κάθε κατάσταση χωρίς τη επίδραση της 
προγενέστερης εμπειρίας μας. Δεν αντιδρούμε σύμφωνα με τις 
αυτόματες σκέψεις και συμπεριφορές, που πολύ φυσιολογικά 
έχουμε. Καλλιεργείται η δεξιότητας της παρατήρησης και στη συ-
νέχεια η ευελιξία του να σκεφτούμε, να νιώσουμε και να δράσου-
με διαφορετικά, σε σχέση με τα μοτίβα μας [13]. 

5.δ. Έκθεση
Μέσα από την εμπειρική εξάσκηση στην ανάπτυξη της ενσυνεί-
δητης στάσης, εκπαιδεύεται το μυαλό στο ότι δεν είναι κακό να 
βιώνουμε δύσφορες συναισθηματικά καταστάσεις. Δε χρειάζεται 
να προσπαθούμε να αποφύγουμε τα αρνητικά συναισθήματα  ή 
να τα φοβόμαστε διότι είναι φθίνοντα και περαστικά [23].Το ίδιο 
συμβαίνει και ως προς την αντίληψη του πόνου. Γίνεται δυνατό 
κάποιος να αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στον πόνο, επι-
δεικνύοντας μειωμένη αντιδραστικότητα [24].
Όλοι οι προαναφερθέντες μηχανισμοί έχουν κοινό τόπο αυτό 
που με δυο λέξεις θα ονομάζαμε αλλαγή οπτικής. Κι αυτό, επι-
τυγχάνεται μέσα από την «αποσύνδεση», την απομάκρυνση από 

το κέντρο που λαμβάνει χώρα η εκάστοτε εμπειρία. Αυτή η δημι-
ουργία απόστασης, η υιοθέτηση της στάσης του παρατηρητή και 
η διεύρυνση του πεδίου εστίασης και προσοχής προάγεται μέσω 
της εξάσκησης στην ενσυνειδητότητα[25].

6. Μηχανισμοί δράσης ενσυνειδητότητας και εγκεφαλικές πε-
ριοχές
Καθότι με το πέρας των χρόνων η έρευνα και η βιβλιογραφία αυ-
ξάνονται σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εξάσκησης στην 
ενσυνειδητότητα, ωστόσο εξίσου σημαντικός είναι και ο αριθμός 
των ερευνών, οι οποίες δείχνουν ότι οι αλλαγές προκύπτουν εξαι-
τίας μίας σειράς αλλαγών στον εγκέφαλο μέσω της νευροπλαστι-
κότητάς του. Αλλαγές σημειώνονται π.χ.  στον πρόσθιο εγκεφαλι-
κό φλοιό, στη νήσο του Reil, στο πρόσθιο μεταιχμιακό σύστημα, 
καθώς και τις δομές που ορίζουν το αυτοματοποιημένο σύστημα 
λειτουργίας του εγκεφάλου. 

6.α. Ρύθμιση προσοχής 
Οι οδηγίες που δίνονται στην πρακτική είναι να διατηρηθεί η 
προσοχή σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο π.χ. αναπνοή,  και 
κάθε φορά που υπάρχει απόσπαση, αυτό να παρατηρείται ότι 
συμβαίνει και να επανέρχεται η προσοχή στο αντικείμενο. Έρευ-
νες δείχνουν ότι έμπειροι εξασκούμενοι στην πρακτική παρου-
σίασαν καλύτερη απόδοση σε άσκηση προσοχής  σε σχέση με 
εκείνους που δεν είχαν εξασκηθεί καθόλου [26, 27].
Μία μακρόχρονη έρευνα επίσης, έδειξε ότι ακόμη και μόνο 5 
μέρες διαλογισμού ενσυνειδητότητας βελτιώνουν τη ρύθμιση της 
προσοχής [28]. Κατά τη διάρκεια του διαλογισμού εάν υπάρξουν 
ερεθίσματα που αποσπούν την προσοχή η ενεργοποίηση αυτού 
του μέρους του εγκεφάλου συμβάλει στη διατήρηση της συγκέ-
ντρωσης[29] κι ενώ η περιοχή αυτή είναι ενεργοποιημένη κατά τη 
διάρκεια της εξάσκησης [30].

6.β. Επίγνωση σώματος
Ως επίγνωση σώματος ονομάζουμε τη δυνατότητα παρατήρησης 
των διαφόρων αισθήσεων στο σώμα μας [31].Αυξημένη επίγνω-
ση των σωματικών αντιδράσεων σε ένα συναίσθημα, οδηγεί σε 
μεγαλύτερη επίγνωση των συναισθημάτων που προκύπτουν, κάτι 
το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη ρύθμισή τους. 
Κατά συνέπεια, η αύξηση της επίγνωσης σώματος εμπλέκεται 
άμεσα στη θεραπεία ψυχικών διαταραχών όπως π.χ. στην οριακή 
διαταραχή προσωπικότητας [32]. Έρευνες μεταξύ έμπειρων δι-
αλογιστών και ομάδας ελέγχου έδειξαν ότι οι διαλογιστές είχαν 
παχύτερο εγκεφαλικό φλοιό [33], καθώς και αυξημένη συγκέ-
ντρωση φαιάς ουσίας στην κροταφοβρεγματική ένωση του πρό-
σθιου φλοιού της νήσου του Reil[25]. Ακόμη και άνθρωποι που 
έχουν κάνει 8 εβδομάδες πρακτική εξάσκηση στην ενσυνειδητό-
τητα, βρέθηκαν να έχουν αυξημένη συγκέντρωση φαιάς ουσίας 
στη σύζευξη βρεγματικού και κροταφικού λοβού, δομή η οποία 
μπορεί να σχετίζεται με μεγαλύτερη επίγνωση που έχει κάποιος 
με το σώμα του [34].

6.γ. Ρύθμιση συναισθήματος
Με τον όρο «ρύθμιση συναισθήματος» γίνεται αναφορά στη με-
ταβολή της τρέχουσας συναισθηματικής αντίδρασης μέσω μιας 
κανονιστικής διαδικασίας που προκύπτει από την εξάσκηση στην 
ενσυνειδητότητα[35]. Διάφορεςψυχολογικέςδιαταραχές σχετί-
ζονται με μειωμένη ικανότητα ρύθμισης συναισθήματος, όπως: 
κατάθλιψη[36], οριακή διαταραχή προσωπικότητας[37], διπολική 
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διαταραχή[38], κοινωνική φοβία[39], ψυχαναγκαστική – κατανα-
γκαστική διαταραχή[40], διαταραχή μετατραυματικού στρες[41], 
εθισμός[42], επιθετική συμπεριφορά[43] καθώς και στο γενικευ-
μένο άγχος[44]. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον εγκέφαλο με μει-
ωμένη ενεργοποίηση  δομών του προμετωπιαίου φλοιού και με 
υπερβάλλουσα λειτουργία της αμυγδαλής [45,46].Ο μεν προμετω-
πιαίος φλοιός είναι υπεύθυνος για λειτουργίες όπως η επιλεκτική 
προσοχή και η μνήμη εργασίας και εμπλέκεται στο μηχανισμό 
παρεμπόδισης αντίδρασης. Η αμυγδαλή αποτελεί κέντρο διαχεί-
ρισης συναισθημάτων όπως ο φόβος και γενικότερα αναλαμβά-
νει τις ενστικτώδεις λειτουργίες[37].
Έρευνες μας δείχνουν πως η ρύθμιση του συναισθήματος που 
προκύπτει μέσα από την εξάσκηση στην ενσυνειδητότητα επιδρά 
στις διάφορες δομές του εγκεφάλου. Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται 
η ανθεκτικότητα στο δύσφοροσυναίσθημα, μειώνοντας παράλ-
ληλα τα επίπεδα κατάθλιψης [47], μειώνεται το κοινωνικό στρες 
[48], το γενικευμένο άγχος [49].Παρότι τα παραπάνω ευρήματα 
μπορεί να τα αναγνωρίσει ο θεραπευτής στο κλινικό πλαίσιο, 
συνεχίζει να υπάρχει η ανάγκη ακόμη ακριβέστερης διατύπωσης 
για το ποιος είναι ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο η ρύθμιση 
του συναισθήματος δρα. Το ερευνητικό ενδιαφέρον έχουν προ-
σελκύσει η διαδικασία του γνωσιακού επαναπροσδιορισμού κα-
θώς και της βραχείας αποσύνδεσης [50].

6.δ. Αλλαγή οπτικής του εαυτού
Στη Βουδιστική ψυχολογία προάγεται η ιδέα της μεταβλητότητας, 
της μη μονιμότητας. Ο εαυτός βιώνεται ως εκείνος που σκέφτεται 
τις σκέψεις, νιώθει τα συναισθήματα, μένει στο σώμα, διαχειρίζε-
ται τις πράξεις του, έχει ελεύθερη βούληση. Μέσω της εξάσκησης 
στην ενσυνειδητότητα ο άνθρωπος αυξάνει τη δεξιότητα της «με-
τεπίγνωσης». Με τον όρο αυτό εννοείται η δυνατότητα αποσύνδε-
σης από την αντίληψη της στατικότητας του εαυτού και ενισχύεται 
η οπτική του ως κάτι ασταθές και μεταβλητό σε όλη την πορεία 
του χρόνου [51]. Σε διαχρονική μελέτη δομές του εγκεφάλου 
όπως είναι ο ιππόκαμπος, ο οπίσθιος φλοιός του προσαγωγίου 
και η κροταφο-βρεγματική σύζευξη, φάνηκε να παρουσιάζουν 
αυξημένη συγκέντρωση φαιάς ουσίας [52]. Οι εν λόγω εγκεφα-
λικές δομές καθώς και μέρος του μέσου προμετωπιαίου φλοιού 
αποτελούν ένα δίκτυο [53], που δίνει τη δυνατότητα προβολής του 
εαυτού από μία διαφορετική οπτική [54].

7. Συζήτηση
Στο άρθρο αυτό γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθεί η έννοια της 
ενσυνειδητότητας, ειδικότεραμέσα από το πρωτόκολλομείωσης 
του στρες MindfulnessBasedStressReduction (MBSR). Όντας 
κομμάτι του τρίτου κύματος γνωσιακών συμπεριφοριστικών θε-
ραπειών, η ενσυνειδητότητα έρχεται με διαφορετικές τεχνικές 
απ’ότι έχουμε συνηθίσει στη γνωσιακή, να ενσωματώσει το δύ-
σφορο συναίσθημα, όταν αυτό προκύπτει από μία κατάσταση που 
δεν αλλάζει. Το MBSR δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε αρχικά 
σε ανθρώπους με χρόνιο πόνο και σωματικές παθήσεις. Κατα-
στάσειςδλδ. οιοποίεςδεναλλάζουν,που όμως δημιουργούν δυσφο-
ρία στους πάσχοντες.Ενσυνειδητότητα ορίζεται ως η με πρόθεση 
εξάσκηση της προσοχής στο παρόν, κάθε στιγμή, χωρίς κριτική. 
Η έννοια βρίσκει τις ρίζες της στο βουδιστικό διαλογισμό, όμως 
καταφέρνει να αποκοπεί από τις θρησκευτικές του καταβολές, 
διατηρώντας αρκετά χαρακτηριστικά του. Αντίθετα με τη γνωσι-
ακή, στην ενσυνειδητότητα δεν ενδιαφέρεται κανείς να μετατρέ-
ψει το περιεχόμενο σκέψης π.χ. δυσλειτουργικές γνωσίες, αλλά 

στο να εκπαιδευτεί να προσαρμόζεται στην υπάρχουσα κατάστα-
ση και πλαίσιο. Για το λόγο αυτό οι ομάδες που δημιουργούνται 
και ολοκληρώνουν το MBSR έχουν την ευελιξία να είναι ακόμη 
και απολύτως ετερογενείς. Η πρακτική που χρησιμοποιείται για 
να εκπαιδευτεί κάποιος στην ενσυνειδητότηταείναι η εξάσκηση 
στην επικέντρωση της προσοχής, αυτό που με τον ευρύτερο όρο 
αποκαλούμε διαλογισμό. Όταν απουσιάζει ο όρος διαλογισμός 
είναι πιο εύκολο για κάποιον να είναι ανοιχτός σε όλη την έν-
νοια που φέρει η ενσυνειδητότητα.Ουσιαστικά όταν κάποιος 
εξασκείται, αναπτύσσει ήδη υπάρχουσες δεξιότητες σε κάθε άν-
θρωπο. Μαθαίνει να απομακρύνεται συναισθηματικά από αυτό 
που συμβαίνει, δημιουργώντας έτσι το χώρο και το χρόνο ώστε 
να μη δράσει παρορμητικά, αλλά συνειδητά.Θα μπορούσαμε να 
το περιγράψουμε ως την απόσταση που υπάρχει μεταξύ ερεθί-
σματος και αντίδρασης. Το MBSRείναι ένα πρωτόκολλο μείωσης 
του στρες που αφορά τόσο πληθυσμούς με παθολογία όσο και 
υγιείς ενήλικες.Αποτελεί μία ερευνητικά τεκμηριωμένη προσέγ-
γιση κυρίως όσον αφορά τη μείωση του στρες και της κατάθλιψης. 
Η αποτελεσματικότητα της ενσυνειδητότητας κι ειδικότερα του 
MBSR έχει αποδειχθεί σε καταστάσεις όπως η ψυχαναγκαστι-
κή – καταναγκαστική διαταραχή, οι καταχρήσεις, η κατάθλιψη 
αλλά και οι διαταραχές πρόσληψης τροφής. Οι μηχανισμοί μέσα 
από τους οποίους επιτυγχάνεται είναι η ρύθμισης προσοχής και 
συναισθήματος, η ανάπτυξη επίγνωσης του σώματος καθώς και η 
αλλαγή οπτική εαυτού.Στην ιστοσελίδα της, η Αμερικανική Ένω-
ση Ψυχολόγων παραθέτει μία σειρά ερευνών μέσα από τις οποί-
ες αναδεικνύονται τα οφέλη που προκύπτουν με την εξάσκηση 
στην ενσυνειδητότητα. Πιο συγκεκριμένα γίνεται λόγος σχετικά 
με τη μείωση μηρυκασμού, μείωση στρες, βελτίωση μνήμης ερ-
γασίας και συγκέντρωσης, μειωμένη συναισθηματική αντιδραστι-
κότητα, μεγαλύτερη γνωσιακή ευελιξία καθώς και βελτίωση στις 
διαπροσωπικές σχέσεις.Ερευνητικά η μέθοδος έχει αποδείξει τα 
αποτελέσματα της, ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι δε χρειάζεται 
περεταίρω μελέτη. Όπως για παράδειγμα,περιορισμένες είναι οι 
έρευνες που αφορούν την επίδραση της ενσυνειδητότητας στους 
ψυχοθεραπευτές όσον αφορά τη συμπόνια, τη δυνατότητα του να 
μπαίνουν στη θέση του άλλου αλλά και τη μειωμένη συναισθη-
ματική αντιδραστικότητα. Επιπλέον μελέτη θα λέγαμε ότι χρει-
άζεται να γίνει στο κομμάτι που αφορά τη  νευροπλαστικότητα 
του εγκεφάλου μέσα από την οποία δρα η εξάσκηση στην πρακτι-
κή. Τέλος, ιδιάζουσας σημασίας είναι η μελέτη και η δημιουργία 
ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για θεραπευόμενους, εφόσο-
ναυτοί θα επωφελούνταν από την εξάσκηση στην ενσυνειδητό-
τητα. Η εξ ανατολής προέλευση της αλλά και οι τεχνικές μέσα 
από τις οποίες δρα καθιστούν, εσφαλμένα, την ενσυνειδητότητα 
συνώνυμη του διαλογισμού και ίσως και του βουδισμού.Κι αυτό 
κάνει δύσκολη την εισαγωγή και την εφαρμογή  της στο θεραπευ-
τικό πλαίσιο, ως μία μέθοδο έγκυρη και αξιόπιστη.
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Abstract
Cognitive Behavioral Therapy is the therapy of choice for most of 
mental illnesses. About the last 20 years there is a huge interest 
on the “third wave” if cbt interventions, basic part of which is 
practice of mindfulness. The definition given for mindfulness is: 
the awareness that arises through paying attention on purpose, 
in the present moment, non-judgmentally and is accomplished 
through various practices. The aim of this article is to present and 
describe Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), which is 
a structured stress-reduction program, with  specific structure 
and is applied both to adults who suffer from mental illnesses 
or physical problems and to healthy population who have the 
intention to reduce their stress or improve their wellbeing. The 
method followed in the 8 sessions. Fundamental characteristics 
which are cultivated in practice are: intention, attention and 
attitude. Jon Kabat Zinn, the creator of MBSR, highlights the 
importance of the attitudes such as beginner’s mind, acceptance, 
non-judgmental, patience, etc. as they are adopted and cultivated 
practicing mindfulness meditation. Mindfulness should be 
considered as a way of living rather than as a technique. Practicing 
mindfulness meditation creates changes in brain structures and 
mechanisms, and that is how it works.

Key words: self–awareness, third wave, mindfulness, meditation, 
stress reduction.
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Εισαγωγή   
Η Γνωσιακή Θεραπεία Βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα (ΓΘΒΕ) 
(Mindfulness-Based Cognitive Therapy-MBCT) διαμορφώθηκε 
από τους Zindel Segal, Mark Williams και John Teasdale [1] [2] 
με τη  μορφή ενός ομαδικού προγράμματος πρόληψης της κατα-
θλιπτικής υποτροπής. Συνδυάζει τη συστηματική εκπαίδευση στην 
ενσυνειδητότητα, αξιοποιώντας το μοντέλο διαχείρισης του άγχους 
του John Kabat – Zinn [3], με στοιχεία της γνωσιακής – συμπερι-
φοριστικής ψυχοθεραπείας [1] [2]. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
άτομα που στο παρελθόν νόσησαν από κατάθλιψη και κύριος στό-
χος του είναι να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τα προφυλάξουν 
από μια ενδεχόμενη υποτροπή [1] [4].
Στο σύνολό του το πρόγραμμα στοχεύει σε εκείνες τις ψυχολογικές 
διεργασίες που εμπλέκονται και δημιουργούν ευαλωτότητα στην 
καταθλιπτική υποτροπή. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσω [2] [4]:
• Συνειδητής ρύθμισης της προσοχής κατά τρόπο που διευκολύνει 
την επίγνωση της εμπειρίας (σκέψεις, συναισθήματα, σωματικές 
αισθήσεις) όπως εξελίσσεται στο παρόν – μεταγνωσιακή επεξερ-
γασία και επίγνωση  
• Ανάπτυξης ενός διαφορετικού τρόπου σχετίζεσθαι με τις σκέ-

ψεις, τα συναισθήματα και τις σωματικές αισθήσεις, που χαρακτη-
ρίζεται από την ενσυνείδητη αναγνώριση και αποδοχή ακόμα και 
αυτών που είναι μη επιθυμητών, έναντι της ταύτισης και της υποχώ-
ρησης σε αυτόματες, επίκτητες συνήθειες και αντιδράσεις σε γνω-
στικό, συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο 
• Απόκτησης της ικανότητας επιλογής της πιο κατάλληλης από-
κρισης σε δυσάρεστες και δύσκολες σκέψεις, συναισθήματα και 
καταστάσεις. 

2. Ενσυνειδητότητα και διεργασίες γένεσης και διατήρησης της 
ψυχοπαθολογίας 
Στη ΓΘΒΕ η ενσυνειδητότητα  ορίζεται ως «η επίγνωση που προ-
κύπτει από την εμπρόθετη εστίαση της προσοχής στο παρόν, χωρίς 
άσκηση κριτικής ή αξιολόγησης σε ό,τι συμβαίνει  σε επίπεδο υπο-
κειμενικής εμπειρίας» [5]. 
Στον ορισμό αυτό  δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην: 
• επίγνωση και τη
• μη κριτική αποδοχή της τρέχουσας εμπειρίας.
Αυτά τα δύο στοιχεία που απαρτίζουν την έννοια της ενσυνειδητό-
τητας βρίσκονται στον αντίποδα των διεργασιών που ευθύνονται 
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Περίληψη
Η Γνωσιακή Θεραπεία βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα αναπτύχθηκε από τους Segal, Williams και Teasdale (2002, 2013) με 
στόχο την πρόληψη της υποτροπιάζουσας κατάθλιψης και αποτελεί συνδυασμό του γνωσιακού συμπεριφοριστικού μοντέλου 
με τη συστηματική εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα. Σύμφωνα με τους εμπνευστές του μοντέλου, η καταθλιπτική υποτροπή 
οφείλεται στη γνωστική αντιδραστικότητα (cognitive reactivity), δηλαδή την επανενεργοποίηση αρνητικών μοτίβων σκέψης, η 
οποία είναι δυνατόν να πυροδοτηθεί ακόμα και από ανεπαίσθητα ή δυσδιάκριτα ερεθίσματα, σε συνδυασμό με δυσλειτουργικές 
στρατηγικές αυτορρύθμισης. Η παρέμβαση που έχει τη μορφή ενός ομαδικού προγράμματος 8 εβδομάδων έχει στόχο την καλ-
λιέργεια επίγνωσης, έτσι ώστε να γίνονται έγκαιρα αντιληπτές διακυμάνσεις της διάθεσης που είναι δυνατόν να πυροδοτήσουν 
τη γνωστική αντιδραστικότητα, την καλλιέργεια μεταγνωσιακής επίγνωσης και την ενίσχυση της ενσυνείδητης φροντίδας του 
εαυτού για την πρόληψη της καταθλιπτικής υποτροπής. Στο άρθρο παρουσιάζεται η δομή του προγράμματος και τα ερευνητικά 
δεδομένα για την αποτελεσματικότητά του. 
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για τη γένεση και τη διαιώνιση της παθολογίας,  οι οποίες είναι  [3] 
[6] [7] [8] [9]):
• Μηρυκασμός και ανησυχία 
• Δυσλειτουργικές στρατηγικές αυτορρύθμισης (τάση αποφυγής ή 
καταστολής δυσάρεστων εμπειριών, σκέψεων και αρνητικών συ-
ναισθημάτων ή υπερεμπλοκή και προσκόλληση σε θετικές εμπειρί-
ες και συναισθήματα).  
Ειδικότερα, η ενσυνείδητη επίγνωση είναι μια έννοια αλληλέν-
δετη με την αυτορρύθμιση της προσοχής[8] και αναφέρεται στην 
καθαρή παρατήρηση των φαινομένων της συνείδησης (σκέψεις, 
αισθήσεις, συναισθήματα) όπως αναδύονται και εξελίσσονται στο 
παρόν, χωρίς γνωστική επεξήγηση και επεξεργασία. Για να επι-
τευχθεί αυτορρύθμιση της προσοχής απαιτείται τόσο η ικανότητα 
σταθεροποίησης της προσοχής στην υποκειμενική εμπειρία, όσο 
και η ικανότητα εμπρόθετης μετακίνησής της στις διαφορετικές 
διαστάσεις της. 
Όταν η προσοχή ρυθμίζεται με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται ο χώ-
ρος που απομένει διαθέσιμος για την ανάπτυξη των αλλεπάλληλων 
αλληλουχιών σκέψεων που οδηγούν στο μηρυκασμό και την ανη-
συχία. Όπως έχει αποδειχτεί, ο υπερβολικός νοητικός προσανα-
τολισμός προς το παρελθόν (μηρυκασμός) ή προς το μέλλον (ανη-
συχία) συσχετίζεται με την εκδήλωση παθολογίας και ειδικότερα 
κατάθλιψης και άγχους αντίστοιχα[9]. 
Η ρύθμιση της προσοχής επιτυγχάνεται μέσω της συστηματικής 
εκπαίδευσης στον εξής κύκλο επίγνωσης, ο οποίος και περιλαμ-
βάνεται στις επίσημες πρακτικές ενσυνειδητότητας:  εστίαση της 
προσοχής → σταθεροποίηση του νου στο παρόν → περιπλάνηση 
του νου → αναγνώριση της περιπλάνησης του νου → επιστροφή του 
νου στο παρόν [2] [4]. 
Ο κύκλος αυτός επαναλαμβάνεται αδιάκοπα στη διάρκεια της 
πρακτικής.

Σχήμα 1: Κύκλος επίγνωσης μέσω του οποίου ρυθμίζεται η εστίαση της προ-
σοχής 

Μέσω αυτής της πολύ απλής διαδικασίας αναδεικνύεται και ανα-
γνωρίζεται τόσο η διεργασία όσο και τα μοτίβα με τα οποία λει-
τουργεί ο νους. Συγκεκριμένα, μόλις η προσοχή σταθεροποιηθεί σε 
ένα επιλεγμένο ερέθισμα, είναι σχετικά άμεση η διαπίστωση του 
πόσο εύκολα και γρήγορα αποσπάται από σκέψεις, εικόνες ανα-
μνήσεις, ήχους κ.λπ. [2] [4] 
Αυτή η βιωματική γνώση αποτελεί τη βάση από την οποία καλλι-
εργείται, βαθμιαία, η επίγνωση συγκεκριμένων μοτίβων σκέψεων, 

η οποία και οδηγεί σε αποστασιοποίηση από το περιεχόμενο τους: 
οι δυσλειτουργικές σκέψεις αντιμετωπίζονται απλώς ως σκέψεις, 
δηλαδή περισσότερο ως φαινόμενα του νου παρά ως γεγονότα ή 
ως δεδομένα που αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα, αναγνω-
ρίζεται ο ρόλος τους στη διατήρηση του προβλήματος και σταδιακά 
αποσυνδέονται από το αρνητικό συναισθηματικό φορτίο τους [2] 
[10] .
Ωστόσο, αντίθετα από την παραδοσιακή γνωσιακή θεραπεία που 
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση της εγκυρότητας και την 
αλλαγή του περιεχομένου των σκέψεων και την ανάπτυξη εναλλα-
κτικών, η ΓΘΒΕ πρωτίστως στοχεύει στην αλλαγή του τρόπου που 
το άτομο αντιλαμβάνεται και σχετίζεται με τις σκέψεις και με τα 
συναισθήματά του [11]. 
Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσα από ένα ειδικό προσανατολισμό 
και προσέγγιση της εμπειρίας (το δεύτερο συστατικό στοιχείο της 
ενσυνειδητότητας), που χαρακτηρίζεται από περιέργεια, δεκτι-
κότητα και αποδοχή. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην αποδοχή είναι 
σημαντικό να τονιστεί ότι δεν ισοδυναμεί με παθητικότητα ή με 
παραίτηση, αλλά αφορά περισσότερο στην ικανότητα πλήρους βί-
ωσης της εμπειρίας, χωρίς προσφυγή στα άκρα είτε της υπερβολι-
κής ενασχόλησης με αυτή είτε της καταστολής της [2]. Έτσι, με τον 
τρόπο αυτό, αντιμετωπίζονται οι  δυσλειτουργικές στρατηγικές επί-
λυσης προβλημάτων και συναισθηματικής αυτορρύθμισης, όπως: η 
τάση αποφυγής συγκεκριμένων εμπειριών ή υπερεμπλοκής σε αυ-
τές, η καταπίεση ή η απώθηση των σκέψεων και των συναισθημά-
των κ.λπ. [12], οι οποίες συνδέονται με το μηχανισμό εγκαθίδρυσης 
των περισσότερων, αν όχι όλων των συναισθηματικών διαταραχών 
[8][9] [13].
Έτσι, η ενσυνειδητότητα χαρακτηρίζεται τόσο από την ικανότητα 
εστίασης και εμπρόθετης μετακίνησης της προσοχής σε συγκεκρι-
μένες όψεις της εμπειρίας, όσο και από την ποιότητα της προσοχής 
που δίνεται σε αυτές. 
Η συστηματική εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα ενεργοποιεί 
τρεις μηχανισμούς αλλαγής, καθώς το άτομο μαθαίνει[14] [15] : 
• Αυτό που ο νους επεξεργάζεται – το περιεχόμενο: Η εκπαίδευ-
ση στην ενσυνειδητότητα περιλαμβάνει ενδυνάμωση της προσοχής, 
έτσι ώστε να μπορεί να  αξιοποιηθεί πιο αποτελεσματικά. Στις πρα-
κτικές χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα ερεθίσματα, όπως η ανα-
πνοή ή οι σωματικές αισθήσεις, προκειμένου να εκπαιδευτεί ο νους 
στη συγκέντρωση. Ταυτόχρονα, γίνεται αντιληπτό το περιεχόμενο 
όλων όσων κυκλοφορούν στο επίπεδο της συνείδησης (σκέψεις, ει-
κόνες, αναμνήσεις, συναισθήματα, παρορμήσεις για δράση), χωρίς 
προσκόλληση ή εγκλωβισμό σε αυτά, καθώς ο νους έχει εκπαιδευ-
τεί να απαγκιστρώνεται, να επιστρέφει στο παρόν και να συγκε-
ντρώνεται σε αυτό. 
• Πώς ο νους επεξεργάζεται – η διεργασία: Η εκπαίδευση στην 
ενσυνειδητότητα αποκαλύπτει την τάση του νου να κολλάει σε συ-
γκεκριμένα μοτίβα σκέψεων – συναισθημάτων – αντιδράσεων ή να 
διασπάται και να κατακερματίζεται ακολουθώντας αλληλουχίες 
συλλογισμών που οδηγούν σε καθοδικά σπιράλ προς το παρελθόν 
ή προς το μέλλον, απομακρύνοντας το άτομο από την τρέχουσα 
εμπειρία του. Η εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα καλλιεργεί τα 
χαρακτηριστικά της περιέργειας, του ενδιαφέροντος, της υπομο-
νής και της δεκτικότητας σε όλες τις εμπειρίες. Με τον τρόπο αυτό, 
όλες οι εμπειρίες, δυσάρεστες, ευχάριστες ή ουδέτερες, προσεγγί-
ζονται και γίνονται αντικείμενο ενσυνείδητης επεξεργασίας. Έτσι, 
τους επιτρέπεται να είναι παρούσες και να εξελιχθούν στο δικό 
τους χρόνο, αντί να αντιμετωπίζονται με αποφυγή ή προσκόλληση 
του νου σε αυτές, οδηγώντας σε παράτασή τους. 
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• Η θέση από την οποία ο νους παρατηρεί - η προοπτική: Η πρα-
κτική στην ενσυνειδητότητα επιφέρει αλλαγές στον τρόπο με τον 
οποίο γίνονται αντιληπτά τα διάφορα φαινόμενα της εμπειρίας 
(σκέψεις, σωματικές αισθήσεις, συναισθήματα, παρορμήσεις). Γί-
νεται συνειδητό ότι τα συναισθήματα και οι σωματικές αισθήσεις 
μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, είναι εφήμερα φαινόμε-
να, ότι οι σκέψεις είναι απλώς σκέψεις και όχι πιστές αναπαραστά-
σεις της πραγματικότητας, ενώ, επιπλέον, ότι η συμπεριφορά δεν 
είναι αναγκαίο να ακολουθεί το περιεχόμενο των σκέψεων, αλλά 
αντίθετα μπορεί να είναι σύμφωνη με τις σημαντικές προσωπικές 
αξίες. 

3. Θεωρητικό υπόβαθρο της ΓΘΒΕ για την καταθλιπτική υποτροπή
Η ΓΘΒΕ βασίζεται στη γνωσιακή θεωρία για την καταθλιπτική 
υποτροπή. Όπως υποστήριξε ο Beck[16], οι άνθρωποι που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο για εμφάνιση κατάθλιψης έχουν αποκτήσει αρνητι-
κές πεποιθήσεις και ένα αρνητικό τρόπο επεξεργασίας των πληρο-
φοριών που, όταν πυροδοτείται, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 
την εκδήλωση καταθλιπτικού επεισοδίου.
Σύμφωνα με τους εμπνευστές του μοντέλου από τη στιγμή της εκ-
δήλωσης ενός καταθλιπτικού επεισοδίου, δημιουργείται μια ισχυ-
ρή σύνδεση μεταξύ αυτής της εμπειρίας και των σκέψεων που τη 
συνοδεύουν [2] [17] .  
Λόγω αυτής της σύνδεσης, οι σκέψεις είναι δυνατόν να επανε-
νεργοποιούνται σχετικά εύκολα ακόμα και από ήπια αισθήματα 
δυσφορίας ή δυσδιάκριτα αρνητικά ερεθίσματα, τα οποία μπορεί 
και να μην δικαιολογούν την έναρξη ενός πλήρους καταθλιπτικού 
επεισοδίου. Άπαξ και ενεργοποιηθούν, αυξάνεται ο κίνδυνος κλι-
μάκωσής τους μέσω του μηρυκασμού. Ως συνέπεια, η ήπια συναι-
σθηματική δυσφορία επιδεινώνεται και προκειμένου το άτομο να 
διαχειριστεί την κατάσταση, ενεργοποιεί δυσλειτουργικές συμπε-
ριφορές και στρατηγικές αυτορρύθμισης (π.χ. απόσυρση, αυξημέ-
νη κατανάλωση φαγητού, περιορισμός δραστηριοτήτων κ.λπ.) αυ-
ξάνοντας την πιθανότητα εκδήλωσης ενός πλήρους καταθλιπτικού 
επεισοδίου [2][17]. 
Ειδικότερα, η θεωρία της ΓΘΒΕ υποστηρίζει ότι η ενεργοποίηση 
αυτού του αρνητικού μοτίβου μπορεί να συμβεί ακόμα και από αρ-
κετά δυσδιάκριτα ή ανεπαίσθητα ερεθίσματα, καθώς το άτομο που 
είχε στο παρελθόν ένα επεισόδιο κατάθλιψης, γίνεται ευαίσθητο 
ακόμα και σε μια φυσιολογική και παροδική αίσθηση θλίψης ή μια 
παρεισφρητική εικόνα, σκέψη ή ανάμνηση. Η ενεργοποίηση γίνε-
ται τόσο πιο γρήγορα και αυτόματα, όσο αυξάνει ο αριθμός των 
προηγούμενων καταθλιπτικών επεισοδίων.   
Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως γνωστική αντιδραστικότητα 
(cognitive reactivity) και σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα είναι 
ιδιαιτέρως χαρακτηριστική στα άτομα με μεγαλύτερη ευαλωτότητα 
για την εκδήλωση κατάθλιψης, ενώ επίσης αποτελεί προγνωστικό 
παράγοντα της καταθλιπτικής υποτροπής [18] [19].
Πιο ειδικά, η γνωστική αντιδραστικότητα διαθέτει τα εξής χαρα-
κτηριστικά [2]. Πρώτον, βασίζεται σε μια συνεχή και αδιάκοπη 
παρακολούθηση των ασυμφωνιών. Το άτομο διαρκώς παρακο-
λουθεί το τι συμβαίνει μέσα του, συγκρίνοντάς το με ένα ιδανικό 
στάνταρντ σχετικά με το πώς πιστεύει ότι θα έπρεπε να είναι τα 
πράγματα. Δεύτερον, αυτή η σύγκριση γίνεται άμεσα και αυτόμα-
τα, δίνοντας την εντύπωση ότι βρίσκεται πέρα από την επίγνωση 
και το συνειδητό έλεγχο. Τέλος, η αδιάκοπη παρατήρηση και η 
σύγκριση δεσμεύουν πολλά αποθέματα προσοχής, καθιστώντας 
πολύ δύσκολη την έξοδο από αυτή τη διεργασία. Έτσι, οι αρνη-
τικές σκέψεις γρήγορα κλιμακώνονται σε σοβαρότερες σκέψεις 

περί ανεπάρκειας και αναξιότητας, και επιπλέον, δεδομένης της 
εστιασμένης προσοχής σε αυτές, θεωρούνται σωστές και έγκυρες 
αναπαραστάσεις της πραγματικότητας. 
 

Σχήμα 2: Καταθλιπτική υποτροπή σύμφωνα με τη Γνωσιακή Θεραπεία βασι-
σμένη στην Ενσυνειδητότητα
 
Η ΓΘΒΕ έχει αποδειχτεί ότι μειώνει τη γνωστική αντιδραστικότη-
τα, καθώς μέσω της συστηματικής εξάσκησης στην ενσυνειδητότητα 
γίνεται όλο και πιο έγκαιρα αντιληπτό πότε και που περιπλανιέται 
ο νους, καθιστώντας πιο εύκολη την επιστροφή του στο παρόν [2] 
[20] [21]. Ακριβώς αυτό το είδος μεταγνωστικής επίγνωσης, όπου 
οι περιπλανήσεις του νου γίνονται αντιληπτές απλώς ως γεγονός 
στη συνείδηση και όχι ως κάτι που χρήζει περαιτέρω αναμασήμα-
τος και σκέψης, διευκολύνει την απεμπλοκή από το μηρυκασμό και 
προάγει την ικανότητα έγκαιρης αποστασιοποίησης, έτσι ώστε να 
προληφθεί η κλιμάκωση του καθοδικού σπιράλ σκέψεων που συν-
δέονται με την κατάθλιψη σε περιόδους δυνητικής υποτροπής [2]. 
Ταυτόχρονα, μέσω της συστηματικής πρακτικής, καλλιεργείται η 
στάση της αποδοχής και της δεκτικότητας. Έτσι, επιτρέπεται σε 
κάθε εμπειρία να είναι παρούσα, χωρίς να γίνεται αναγκαίο να 
πυροδοτηθούν αυτόματες, επίκτητες αντιδράσεις που καταλήγουν 
να την ανατροφοδοτούν, ενισχύοντας περαιτέρω τις σκέψεις που 
τη διαιωνίζουν. Τέλος, η επιστροφή στο παρόν ανοίγει το δρόμο 
προς πολλές άλλες επιλογές σχετικά με τον καταλληλότερο τρόπο 
διαχείρισης της κακής διάθεσης και αποτελεσματικότερης φροντί-
δας του εαυτού [2]. 
Συνοψίζοντας, επίκεντρο της παρέμβασης στη ΓΘΒΕ είναι η πρό-
ληψη της επανενεργοποίησης δυσλειτουργικών μοτίβων αρνητικής 
σκέψης που έχουν την τάση να ανατροφοδοτούνται και να διαιω-
νίζονται, οδηγώντας σε κλιμάκωση της αρνητικής διάθεσης και τε-
λικά σε καταθλιπτική υποτροπή[2]. Έτσι, οι συμμετέχοντες εκπαι-
δεύονται συστηματικά στην επίγνωση εκείνων των διεργασιών του 
νου που βρίσκονται στο υπόβαθρο της γένεσης και της διατήρησης 
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των δυσλειτουργικών μοτίβων σκέψης. Οι διεργασίες αυτές χαρα-
κτηρίζονται από [2]: 
• Ανεπίγνωση που οδηγεί σε αυτόματους τρόπους αντίδρασης στις 
εμπειρίες, έναντι της επίγνωσης και της συνειδητής απόκρισης στις 
εμπειρίες 
• Σχέση με τις εμπειρίες που διαμεσολαβείται από υπερβολική 
σκέψη, ανάλυση και γνωστική επεξεργασία 
• Μηρυκασμό και αναμάσημα σχετικά με το παρελθόν και το μέλ-
λον 
•Τάση αποφυγής, διαφυγής ή αποκλεισμού των δυσάρεστων 
εμπειριών ή προσκόλλησης στις θετικές 
• Διαρκής τάση σύγκρισης της εμπειρίας στο παρόν ως προς ένα 
στάνταρντ 
• Ταύτιση με το περιεχόμενο των σκέψεων ως πιστών αναπαρα-
στάσεων της πραγματικότητας 
• Τάση επίκρισης και έλλειψης συμπόνιας προς τον εαυτό
Ολοκληρώνοντας τη συστηματική εκπαίδευση στην ενσυνειδητό-
τητα το άτομο είναι σε θέση να απεμπλέκεται από καταθλιπτικο-
γόνες σκέψεις, οι οποίες ενεργοποιούνται από τη συναισθηματική 
δυσφορία που προκαλείται από εσωτερικά ή /και από εξωτερικά 
ερεθίσματα [11]. 

4. Δομή 
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 8 συνεδρίες. Στις 
συνεδρίες 1 έως 4 οι συμμετέχοντες διδάσκονται βασικά στοιχεία 
της ενσυνειδητότητας. Αρχικά, αποκτούν επίγνωση του γεγονότος 
ότι όλοι οι άνθρωποι δίνουμε πολύ λίγη προσοχή στα πράγματα 
που συμβαίνουν την καθημερινότητά μας. Στη συνέχεια, μαθαίνουν 
να αναγνωρίζουν το πόσο γρήγορα ο νους περιπλανιέται και μετα-
κινείται από το ένα θέμα στο άλλο. Αφού έχουν παρατηρήσει τις 
περιπλανήσεις του νου, μαθαίνουν πώς να επιστρέφουν την προσο-
χή τους πίσω σε ένα συγκεκριμένο και μοναδικό σημείο εστίασης, 
ξεκινώντας από το σώμα και την αναπνοή. Τέλος, αποκτούν επί-
γνωση του τρόπου που αυτή η περιπλάνηση του νου είναι δυνατόν 
να οδηγεί σε κλιμάκωση αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων, 
ακόμα και χωρίς να το συνειδητοποιούν ότι αυτό συμβαίνει [2][4]. 
Η επίγνωση αυτών των βασικών στοιχείων είναι απαραίτητη προ-
κειμένου να μπορέσουν σταδιακά να αποκτήσουν την ικανότητα 
να προσέχουν ακόμα και τις ανεπαίσθητες μεταβολές και τις μετα-
πτώσεις της διάθεσης  που τους καθιστούν ευάλωτους στην κατα-
θλιπτική υποτροπή, προχωρώντας τελικά στην κατάλληλη αντιμε-
τώπισή τους. 
Η κατάλληλη αντιμετώπιση των αλλαγών και των μεταπτώσεων της 
διάθεσης αποτελεί το κυρίως θέμα στη δεύτερη φάση του προγράμ-
ματος, δηλαδή τις συνεδρίες 5 έως 8. Όποτε ένα αρνητικό συναί-
σθημα ή σκέψη γίνονται αντιληπτά, οι συμμετέχοντες εξασκούνται 
στο να του δίνουν τον απαραίτητο χώρο και χρόνο να είναι απλώς 
εκεί, έτσι ώστε να το διερευνήσουν με επίγνωση και να λάβουν τις 
καταλληλότερες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο απόκρισής τους 
σε αυτό [2][4].  
Βαθμιαία, αλλά συστηματικά, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται 
να: (1) συγκεντρώνονται στον εαυτό τους, (2) αναγνωρίζουν τι 
συμβαίνει και ποια είναι η εμπειρία τους, πριν (3) διευρύνουν την 
επίγνωσή τους και λάβουν τις καταλληλότερες αποφάσεις για τη 
διαχείρισή της. 

5. Συνεδρίες προγράμματος ΓΘΒΕ 
5.1. Προκριματική συνέντευξη αξιολόγησης 
Πριν από την έναρξη της ομάδας πραγματοποιείται μια ατομική 

συνάντηση με κάθε υποψήφιο με στόχο την αξιολόγηση (ιστορικό, 
προηγούμενες απόπειρες αυτοκτονίας, τρέχουσα αντικαταθλιπτι-
κή αγωγή)  και την επεξήγηση ζητημάτων και αποριών που αφο-
ρούν στην ομάδα και τους στόχους της [2]. 
Στη συνέχεια, ο συντονιστής συνδέει και εξηγεί το σκεπτικό και 
τους στόχους της ομάδας κατά τρόπο που να σχετίζεται με την 
προσωπική ιστορία του ατόμου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δι-
ερεύνηση του προσωπικού προφίλ σε σχέση με την καταθλιπτική 
υποτροπή, στο οποίο κεντρικό ρόλο παίζει η γνωστική αντιδραστι-
κότητα σε περιόδους κακής διάθεσής. Δεδομένου ότι ο παράγοντας 
αυτός θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την ενεργοποίηση επίκτη-
των αυτόματων μοτίβων αντίδρασης στην κακή διάθεση, που, τε-
λικά, οδηγούν στην καταθλιπτική υποτροπή, ο συντονιστής τονίζει  
τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισής της και της συστηματικής 
πρακτικής προκειμένου να καλλιεργηθούν νέοι τρόποι απόκρισης 
στην κακή διάθεση. Στόχος της πρώτης συνάντησης αξιολόγησης 
είναι να φτάσει το άτομο πλήρως προετοιμασμένο να συμμετάσχει 
βιωματικά στην πρώτη συνεδρία. 
Στόχοι της συνέντευξης προκριματικής αξιολόγησης είναι να [2][4]: 
1. Γίνουν γνωστοί για κάθε συμμετέχοντα οι παράγοντες που συν-
δέονται με την έναρξη και τη διατήρηση της κατάθλιψης. 
2. Δοθούν κάποιες εξηγήσεις σχετικά με το υπόβαθρο της ΓΘΒΕ.
3. Εξηγηθεί η σημαντικότητα της δέσμευσης για τη δουλειά στο 
σπίτι μεταξύ των συνεδριών.
4. Αποφασιστεί αν ένα άτομο θα βοηθηθεί τη δεδομένη χρονική 
στιγμή από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Σε γενικές γραμμές, 
δεν είναι κατάλληλα για συμμετοχή στο πρόγραμμα άτομα που (α) 
είναι αυτοκτονικά και δεν λαμβάνουν κάποιου άλλου είδους ψυχο-
λογική υποστήριξη, (β) κάνουν κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών, 
ή (γ) κρίνεται από τα ίδια ή από τον συντονιστή ότι η συγκεκριμέ-
νη προσέγγιση τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν είναι κατάλληλη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της ζωής τους, π.χ. υπερβολικά 
φορτωμένο καθημερινό πρόγραμμα που δεν αφήνει περιθώριο για 
καθημερινή πρακτική κ.λπ. 

5.2. Συνεδρία 1: Επίγνωση και αυτόματος πιλότος 
Η συνεδρία ξεκινά με μια σύντομης διάρκειας άσκηση γνωριμίας 
και ακολουθεί η συζήτηση διαδικαστικών θεμάτων και της τήρησης 
της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου. 
 Το θέμα της πρώτης συνεδρίας είναι οι δύο διαφορετικές κατα-
στάσεις λειτουργίας του νου που συνδέονται με την ανεπίγνωση 
και την επίγνωση. Η πρώτη  ονομάζεται κατάσταση της αυτόματης 
δράσης (“doing mode”) και για να γίνει κατανοητή παραλληλίζε-
ται με τη λειτουργία του αυτόματου πιλότου (“auto pilot”), ενώ η 
δεύτερη ονομάζεται κατάσταση της ενσυνείδητης ύπαρξης (“being 
mode”)  που συνδέεται με την ενσυνειδητότητα [2].  
Η κατάσταση της αυτόματης δράσης (“doing mode”) είναι κατάλ-
ληλη για την επίλυση προβλημάτων  και την επίτευξη στόχων (π.χ. 
πώς να επιλυθεί ένα πρόβλημα μαθηματικών, πώς να κατασκευα-
στεί ένα σπίτι κ.λπ.). Είναι στοχοκατευθυνόμενη και για το λόγο 
αυτό διαρκώς αναζητά και παρατηρεί ασυμφωνίες μεταξύ του πώς 
είναι τα πράγματα και του πώς θα έπρεπε να είναι, τις οποίες ενερ-
γοποιείται για να επιλύσει άμεσα. Επίσης, μπορεί να κινείται αστα-
μάτητα μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος προκειμένου 
να βρεθεί η επιθυμητή λύση. Είναι ευνόητο ότι αυτή η κατάσταση 
λειτουργίας του νου είναι απαραίτητη για την επίλυση πρακτικών 
προβλημάτων. Ωστόσο, όταν εφαρμόζεται σε εσωτερικές, συναι-
σθηματικές δυσκολίες, του τύπου: «Πώς σκέφτομαι και πώς θα 
έπρεπε να σκέφτομαι», «Πώς νιώθω και πώς θα έπρεπε να νιώ-
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θω», τότε είναι πιθανό να εγκλωβίσει το άτομο στο μηρυκασμό και 
σε δυσλειτουργικές στρατηγικές με στόχο να απαλλαχτεί γρήγορα 
από τις δυσάρεστες σκέψεις και τα συναισθήματα [2].  
Στην περίπτωση αυτή είναι καταλληλότερη η κατάσταση της ενσυ-
νείδητης ύπαρξης (“being mode”), η οποία επιτρέπει στις σκέψεις 
και τα συναισθήματα, ακόμα και τα ανεπιθύμητα ή τα δυσάρεστα 
να είναι παρόντα, χωρίς τη βιαστική πίεση να αλλάξουν ή να κα-
τασταλούν. Ο νους εστιάζει στην άμεση αντιληπτική εμπειρία στο 
παρόν, χωρίς να δίνει καμία έμφαση στην όποια ασυμφωνία και 
χωρίς να έχει κανένα στόχο. Έτσι, η εμπειρία, στο δικό της χρόνο, 
καταλαμβάνει κάποιο χώρο στη συνείδηση και μετά μπορεί απλώς 
να εξασθενήσει, χωρίς την καταβολή κάποιας ενέργειας ή προσπά-
θειας[2].     
Από την πρώτη συνεδρία, οι συμμετέχοντες κατανοούν βιωματι-
κά αυτές τις δύο καταστάσεις λειτουργίας του νου και καθ’όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος εξασκούνται στην ικανότητα να μπο-
ρούν να αναγνωρίζουν έγκαιρα σε ποια από τις δύο βρίσκονται με 
στόχο να μπορούν συνειδητά να επιλεγούν την καταλληλότερη[2].     
Στην κατάσταση του αυτόματου πιλότου γίνεται εύκολο να παρα-
συρθεί ο νους στα αυτόματα μοτίβα μηρυκαστικής σκέψης που 
αυξάνουν την ευαλωτότητα στην κατάθλιψη. Στην κατάσταση αυ-
τόματης λειτουργίας γίνεται επίσης πιο εύκολο να χάνει κανείς 
κομμάτια ολόκληρα από την καθημερινότητα του. Έτσι, στην πρώ-
τη συνεδρία οι συμμετέχοντες εισάγονται στην έννοια της επίγνω-
σης, η οποία καλλιεργείται μέσω της εμπρόθετης εστίασης της προ-
σοχής στην εμπειρία. Η έξοδος από τον αυτόματο πιλότο ξεκινά 
μέσω της πρακτικής στην εμπρόθετη και ενσυνείδητη εστίαση της 
προσοχής: στην εμπειρία της κατανάλωσης τροφής («άσκηση της 
σταφίδας»), στις σωματικές αισθήσεις (η πρακτική της σάρωσης 
του σώματος) και σε διάφορες εμπειρίες της καθημερινής ζωής [2] .
Στην κατανάλωση φαγητού με ενσυνειδητότητα («άσκηση της 
σταφίδας»), ο συντονιστής μοιράζει στους συμμετέχοντες από μια 
σταφίδα την οποία και τοποθετεί στην παλάμη τους με την οδηγία 
απλώς να την παρατηρήσουν, σαν να είναι η πρώτη φορά που βλέ-
πουν ένα τέτοιο αντικείμενο. Στα επόμενα 10 λεπτά ο συντονιστής 
τους καθοδηγεί να διερευνήσουν τη σταφίδα, αξιοποιώντας όλες 
τις αισθήσεις τους: να την παρατηρήσουν (όραση), να την περι-
στρέψουν ανάμεσα στα δάχτυλα (αφή), να την οσμιστούν (οσμή), 
να την μετακινήσουν αργά και με επίγνωση προς τη γλώσσα (ανα-
γνώριση της πρόθεσης για συνειδητή συμπεριφορά έναντι της αυ-
τόματης τάσης απλώς να βάλουν τροφή στο στόμα), να την τοποθε-
τήσουν στη γλώσσα χωρίς να τη μασήσουν, ώστε να αντιληφθούν 
τις σωματικές αλλαγές και τις αισθήσεις που προκαλούνται (π.χ. 
σιελόρροια) και στη συνέχεια με πρόθεση να λάβουν την απόφαση 
να τη δαγκώσουν, παρατηρώντας και πάλι με προσοχή τι συμβαίνει 
στο νου (τι σκέψεις ή εικόνες δημιουργούνται) και στο σώμα. Οι 
οδηγίες προσκαλούν τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν με 
επίγνωση όλη την πορεία της τροφής από τη μάσηση μέχρι την κα-
τάποση, αλλά και τι ενδεχομένως συμβαίνει μετά[2] .
Η συζήτηση που ακολουθεί μετά την άσκηση αποκαλύπτει πόσο δι-
αφορετική είναι η εμπειρία της κατανάλωσης φαγητού με επίγνω-
ση από το συνήθη τρόπο που οι συμμετέχοντες τρώνε (βιαστικά, 
χωρίς επίγνωση), αλλά και τις συνέπειες μεταξύ των δύο καταστά-
σεων. Η κατανάλωση φαγητού με επίγνωση αυξάνει την ευχαρί-
στηση και την ικανοποίηση από την εμπειρία, ενώ επίσης αποσυν-
δέει την εμπειρία από την ποσότητα. Η κατανάλωση τροφής χωρίς 
επίγνωση μπορεί να καθυστερεί την ευχαρίστηση και κάνει τους 
ανθρώπους ευάλωτους στην ενεργοποίηση αυτόματων μοτίβων 
συμπεριφοράς, βάσει των οποίων ενδέχεται να καταναλώνουν με-

γάλες ποσότητες τροφής χωρίς να τις χρειάζονται ή κάτω από την 
επήρεια κάποιου έντονου ή δυσάρεστου συναισθήματος [2] .    
Ακολουθεί η πρακτική της σάρωσης του σώματος, η οποία είναι η 
τυπική πρακτική ενσυνειδητότητας που δίνεται ως άσκηση για το 
σπίτι την πρώτη, αλλά και τη δεύτερη εβδομάδα. Στόχος αυτής της 
πρακτικής είναι η καλλιέργεια της ικανότητας των συμμετεχόντων 
να εστιάζουν πολύ συγκεκριμένα και στενά την προσοχή τους σε 
ένα σημείο του σώματός τους για μια συνεχή χρονική περίοδο και 
στη συνέχεια να απεμπλέκουν συνειδητά την προσοχή τους από το 
σημείο αυτό και να τη μετακινούν σε ένα επόμενο. Έτσι, χρησιμο-
ποιώντας το σώμα και τα διάφορά μέρη του ως σημείο εστίασης, 
πραγματοποιείται η συστηματική εξάσκηση της προσοχής στις εξής 
συνειδητές κινήσεις [2][4]: 
 

Σχήμα 3: Συνειδητή εμπλοκή, διατήρηση και απεμπλοκή της προσοχής κατά 
την πρακτική της σάρωσης του σώματος

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής, ο συντονιστής καλεί τους συμ-
μετέχοντες να επιστρέφουν σταθερά την προσοχή πίσω στο σημείο 
του σώματος που υποδεικνύον οι οδηγίες, μόλις αντιληφθούν ότι ο 
νους τους περιπλανήθηκε. Η πρόθεση είναι να ενισχυθεί η σταδια-
κή καλλιέργεια επίγνωσης και αναγνώρισης του πως είναι η εμπει-
ρία στο παρόν, όπως ακριβώς είναι, ανεξάρτητα από το είδος της, 
ενώ υπάρχει ένα σταθερό σημείο επιστροφής στο εδώ και το τώρα 
(το σώμα) [2][4].
Όπως και μετά από την «άσκηση της σταφίδας», ακολουθεί συ-
ζήτηση που διευκολύνει την ανάδειξη του κεντρικού θέματος της 
πρώτης συνεδρίας: Η έλλειψη επίγνωσης των σωματικών αισθήσε-
ων προκαλεί απώλεια της επαφής με το παρόν και την εμπειρία, 
οδηγώντας σε παράβλεψη πολύτιμων προειδοποιητικών σημαδιών 
που δείχνουν ότι κάτι ενδεχομένως αλλάζει στη διάθεση. Έτσι γί-
νεται ευκολότερη η ενεργοποίηση αυτόματων επίκτητων μοτίβων 
σκέψης και συμπεριφοράς. Κεντρικά θέματα προς διερεύνηση εί-
ναι: η παρατήρηση των σωματικών αισθήσεων, η παρατήρηση των 
μοτίβων σκέψεων που αναδύονται και της περιπλάνησης του νου 
στη διάρκεια της πρακτικής, η συνειδητοποίηση της τάσης του νου 
να κρίνει και να αξιολογεί την εμπειρία, αλλά και η συνεχής ανα-
γνώριση των διαφορών μεταξύ των καταστάσεων επίγνωσης και 
ανεπίγνωσης [2]. 

5.3. Συνεδρία 2: Ζώντας τη ζωή μέσα από τις σκέψεις 
Η συνεδρία 2 ξεκινά με την πρακτική της σάρωσης του σώματος 
και ακολουθεί συζήτηση με στόχο τη διερεύνηση της εμπειρίας. 
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Κεντρικής σημασίας παρατήρηση, τόσο από την ίδια την πρακτική, 
όσο και από τις ασκήσεις για το σπίτι, είναι η αυτόνομη λειτουργία 
του νου: η ευκολία με την οποία είναι δυνατόν να αποσπαστεί η 
προσοχή από ένα συνειδητά επιλεγμένο σημείο εστίασης και να 
περιπλανηθεί οπουδήποτε αλλού. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνο-
νται να αρχίσουν να παρατηρούν τον τρόπο σκέψης τους, τι είδους 
κρίσεις και αξιολογήσεις κάνουν για τις εμπειρίες τους, τι είδους 
συναισθήματα βιώνουν στη διάρκεια της πρακτικής. Κεντρικό 
θέμα της συνεδρίας αυτής είναι η διαφορά μεταξύ της «γνώσης» 
για τις εμπειρίες έμμεσα, μέσω των σκέψεων που εύκολα είναι 
δυνατόν να οδηγήσουν στο μηρυκασμό και την ανησυχία και της 
ενσυνειδητότητας του σώματος που προσφέρει ένα άλλο τρόπο 
διερεύνησης της εμπειρίας χωρίς τη μεσολάβηση της σκέψης. Βι-
ωματικά γίνεται αντιληπτό ότι η εμπειρία, ακόμα και η δυσάρεστη, 
μπορεί να προσεγγιστεί μέσω των σωματικών εκδηλώσεών της και 
αυτό προσφέρει την ευκαιρία άμεσης σύνδεσης μαζί της, χωρίς τη 
διαμεσολάβηση της σκέψης [2][4]. 
Ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της συνεδρίας αφιερώνεται στην 
ανασκόπηση της πρακτικής για το σπίτι και στο πως μπορούν να 
υποστηριχθούν οι συμμετέχοντες στην καθημερινή προσπάθειά 
τους. Πολλά ζητήματα μπορεί να προκύψουν προς συζήτηση, όπως: 
δυσάρεστα συναισθήματα (ματαίωση, θυμός, εκνευρισμός, ανυπο-
μονησία) νύστα, βαρεμάρα, έλλειψη χρόνου, αναβλητικότητα, επί-
κριση προς τον εαυτό για την αναβλητικότητα. Μέσω της διερεύ-
νησης, ο συντονιστής βοηθά τους συμμετέχοντες να επιτρέψουν σε 
αυτές τις εμπειρίες να είναι παρούσες, έτσι ώστε να διαπιστώσουν 
πως αυτές οι εμπειρίες μπορεί να συνδέονται με γενικότερα μοτίβα 
σκέψης – συναισθήματος – συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν τη 
ζωή τους. Για παράδειγμα, το μοτίβο της αναβλητικότητας και των 
ενοχών ή της αυτομομφής που  ακολουθούν. Ο συντονιστής επιση-
μαίνει ότι αυτές οι πρακτικές είναι σαν ένα είδος εργαστηρίου ή 
μικρογραφία της ζωής, που επιτρέπουν την ανακάλυψη και τη διε-
ρεύνηση γενικότερων αυτόματων επίκτητων μοτίβων σε γνωστικό, 
συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο [2]. 
Από τη συνεδρία αυτή και στο εξής, οι συμμετέχοντες καλούνται να 
τηρούν ημερολόγια καταγραφής της καθημερινής πρακτικής τους. 
Στη συνεδρία αυτή εισάγεται και η πρώτη γνωσιακή άσκηση, που 
επεξηγεί το μοντέλο ABC. Πρόκειται για ένα σενάριο με τίτλο 
«Περπατώ στο δρόμο» στο οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να 
φανταστούν ότι, ενώ περπατούν, βλέπουν στο απέναντι πεζοδρό-
μιο έναν άνθρωπο που γνωρίζουν πολύ καλά, και ενώ τον χαιρε-
τούν, εκείνος δεν ανταποκρίνεται στο χαιρετισμό τους. Το σενά-
ριο αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να αναδυθούν ποικίλες 
σκέψεις, συναισθήματα, σωματικές αισθήσεις και συμπεριφορικές 
αντιδράσεις. 
Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων καταγράφονται στον πίνακα 
και μετά από συζήτηση αναδεικνύονται τα κύρια συμπεράσματα, 
όπως: η ύπαρξη πολλών διαφορετικών ερμηνειών για την ίδια κα-
τάσταση, καθώς και πολλών διαφορετικών αντιδράσεων που κα-
θορίζονται από την υποκειμενική ερμηνεία. Η άσκηση δείχνει την 
αλυσιδωτή σύνδεση μεταξύ σκέψεων και αντιδράσεων, την οποία 
ο συντονιστής μπορεί να διευρύνει στην περίπτωση της κατάθλι-
ψης. Τέλος, η συνεδρία επίσης περιλαμβάνεται μία σύντομη, αλλά 
βασική πρακτική: την ενσυνειδητότητα της αναπνοής [2][4]. Στην 
πρακτική αυτή η οδηγία είναι να παρατηρείται με επίγνωση η κί-
νηση της αναπνοής καθ’ όλη τη διαδρομή της μέσα και έξω από το 
σώμα, αλλά και οι μεταβαλλόμενες αισθήσεις που τη συνοδεύουν. 
Όταν ο νους περιπλανιέται, οι συμμετέχοντες καλούνται να ανα-
γνωρίζουν ότι αυτό συνέβη, να δίνουν απλώς ένα προσδιορισμό 

στην περιπλάνηση (π.χ. σκέψη, ανάμνηση, εικόνα, ονειροπόληση 
κ.ά.) χωρίς περαιτέρω εμπλοκή ή επεξεργασία και στη συνέχεια να 
επανακατευθύνουν την προσοχή τους και πάλι πίσω στην αναπνοή.   

5.4. Συνεδρία 3: Συγκεντρώνοντας τον κατακερματισμένο νου
Η συνεδρία ξεκινά με μια σύντομη πρακτική, στην οποία οι συμ-
μετέχοντες καλούνται να εστιάσουν την προσοχή τους σε ένα αντι-
κείμενο και να το διερευνήσουν με την όραση. Στόχος της άσκησης 
είναι η διαπίστωση του πόσο εύκολα ο νους επιθέτει στρώσεις σκέ-
ψεων, επεξηγήσεων και ερμηνειών πάνω στην άμεση αντιληπτική 
εμπειρία. Κεντρικό θέμα της συνεδρίας είναι επίγνωση του πόσο 
διασπασμένος και κατακερματισμένος είναι ο νους, ο οποίος στο 
υπόβαθρο δουλεύει ασταμάτητα για να ολοκληρώσει ανολοκλήρω-
τες υποθέσεις ή για επιτύχει μελλοντικούς στόχους. Στη συνεδρία 
αυτή, οι συμμετέχοντες διερευνούν ένα τρόπο απεμπλοκής από 
αυτή την τάση του νου, όπου η αναπνοή και το σώμα αποτελούν 
ένα διαρκώς παρόν σημείο εστίασης της προσοχής που συγκεντρώ-
νει και σταθεροποιεί το νου, επανασυνδέοντας τον με την παρούσα 
εμπειρία του [2][4]. 
Η κύρια πρακτική της συνεδρίας αυτής περιλαμβάνει ήπιες διατά-
σεις του σώματος σε όρθια θέση, που ακολουθούνται από ενσυνει-
δητότητα της αναπνοής σε καθιστή θέση.  
Επίσης, εισάγεται η πρακτική του διαστήματος 3 λεπτών για ανα-
πνοή, μία από τις σημαντικότερες του προγράμματος. Η πρακτική 
είναι επηρεασμένη από τη γνωσιακή θεραπεία, δεδομένου ότι εί-
ναι πολύ δομημένη, σαφής και επικεντρωμένη στο στόχο της γενί-
κευσης των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στη διάρκειά των 
συνεδριών στο ευρύτερο πλαίσιο των καταστάσεων της καθημε-
ρινής ζωής. Στην αρχή του προγράμματος η πρακτική επαναλαμ-
βάνεται τρεις φορές την ημέρα, και στη συνέχεια, επιπλέον, κάθε 
φορά που το άτομο νιώθει ότι τη χρειάζεται περισσότερο, π.χ. σε 
μια κατάσταση στρες. Μέχρι το τέλος του προγράμματος η πρακτι-
κή αυτή γίνεται το πρώτο βήμα από το οποίο ξεκινά η αντιμετώπιση 
των δυσκολιών και των προβλημάτων, καθώς αποτελεί μια παύση 
του αυτόματου τρόπου λειτουργίας, οδηγεί σε επανασύνδεση με το 
παρόν και ευνοεί την ενσυνείδητη λήψη αποφάσεων για δράση. 
Η πρακτική περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα: Στο πρώτο το άτο-
μο βγαίνει συνειδητά από την κατάσταση του αυτόματου πιλότου, 
ρωτώντας τον εαυτό του: «Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή; Ποια είναι 
η εμπειρία μου;» Στόχος είναι να δει καθαρά και να αναγνωρίσει 
την εμπειρία του. Το δεύτερο βήμα είναι να μετακινήσει την προ-
σοχή του στην αναπνοή, συγκεντρώνοντας το διασκορπισμένο νου 
σε ένα μοναδικό σημείο εστίασης. Το τρίτο βήμα είναι η διεύρυνση 
της προσοχής, ώστε να συμπεριληφθεί στην επίγνωση μια συνο-
λικότερη αίσθηση της εμπειρίας που περιλαμβάνει την αναπνοή 
αλλά και το σώμα ως σύνολο [2][4]. 

5.5. Συνεδρία 4: Αναγνωρίζοντας την τάση για αποστροφή
Στις προηγούμενες συνεδρίες οι συμμετέχοντες εξασκούνται εντα-
τικά και συστηματικά στη δεξιότητα της ενσυνειδητότητας, δηλαδή 
την επιστροφή στο παρόν και την τρέχουσα εμπειρία. Στόχος της 
συνεδρίας 4 είναι να αντιληφθούν και να δουν πιο ξεκάθαρα τι 
είναι αυτό που τους απομακρύνει από το παρόν, οδηγώντας στην 
περιπλάνηση του νου, το μηρυκασμό, την ανησυχία για το μέλλον. 
Έτσι, στη συνεδρία αυτή ξεκινά η βιωματική διερεύνηση της τάσης 
για «αποστροφή», δηλαδή της αυτόματης, επίκτητης αντίδρασης 
του νου στις δυσάρεστες αισθήσεις και τα συναισθήματα, που πυ-
ροδοτείται από την ανάγκη μη βίωσης τους και η οποία βρίσκεται 
στη ρίζα του συναισθηματικού πόνου και του εγκλωβισμού σε αυτό. 
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Η συνεδρία ξεκινά με μια πρακτική σε καθιστή θέση που περιλαμ-
βάνει ενσυνειδητότητα της αναπνοής, του σώματος, των ήχων και 
των σκέψεων. Στη διερεύνηση που ακολουθεί οι σκέψεις γίνονται 
το επίκεντρο: διερευνάται το φαινόμενο της γνωστικής αντιδρα-
στικότητας, δηλαδή ο τρόπος αντίδρασης σε ένα ερέθισμα που με 
τη σειρά του πυροδοτεί νέες σκέψεις – συναισθήματα – σωματικές 
αισθήσεις κ.ο.κ. 
Ο συντονιστής προχωρά πιο ειδικά στη διερεύνηση της κατάθλι-
ψης. Ζητά από τους συμμετέχοντες να διαβάσουν σιωπηλά μια λί-
στα αυτόματων αρνητικών σκέψεων, οι οποίες αποτελούν τις τυπι-
κές σκέψεις που κάνει ένα άτομο με κατάθλιψη, και να εντοπίσουν 
τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις σωματικές αισθήσεις που τους 
δημιουργούνται κατά την ανάγνωση. Από τη συζήτηση που ακολου-
θεί αναδεικνύεται το γεγονός ότι σε περιόδους κακής διάθεσης, οι 
περισσότεροι άνθρωποι κάνουν τις ίδιες σκέψεις, οι οποίες όταν 
η διάθεσή βελτιώνεται, παύουν να κατακλύζουν το νου. Επιπλέον, 
αναδεικνύεται πόσο κολλώδεις γίνονται όταν η διάθεση δεν είναι 
καλή και πόσο γρήγορα είναι δυνατόν να παρασύρουν ένα άτομο 
στη δίνη τους, παρότι δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα, 
αλλά κυρίως μια συναισθηματική κατάσταση. Το μήνυμα είναι ότι, 
όταν εμφανίζονται, μπορεί να αποτελούν σημάδι χειροτέρευσης 
της διάθεσης [2][4]. 
Η τελευταία πρακτική της συνεδρίας είναι η ενσυνείδητη βάδιση, 
κατά την οποία οι συμμετέχοντες στέκονται και ξεκινούν να περ-
πατούν με ενσυνειδητότητα για μια σύντομη περίοδο 5 λεπτών. 
Καθώς βηματίζουν, ενθαρρύνονται να παρατηρούν με επίγνωση 
τα πέλματα των ποδιών τους και να εστιάζουν την προσοχή τους 
στις αισθήσεις που δημιουργούνται κατά την κίνηση. Σημαντικές 
είναι οι παρατηρήσεις που γίνονται σχετικά με τη μετάβαση από 
την προηγούμενη κατάσταση που ήταν γεμάτη από σκέψεις και 
από συναισθήματα, στην κατάσταση της άμεσης εμπειρίας που χα-
ρακτηρίζεται από την απλότητα της κίνησης των πελμάτων. Όπως 
συμβαίνει και σε άλλες πρακτικές, έτσι και σε αυτή, οι συμμετέχο-
ντες έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν μια άλλη προοπτική από την 
οποία να συνδεθούν με την εμπειρία τους, στην οποία μεσολαβεί 
σε πολύ μικρό βαθμό η σκέψη [2][4]. 

5.6. Συνεδρία 5: Επιτρέποντας στην εμπειρία να είναι αυτή που είναι 
Το θέμα αυτής της συνεδρίας είναι η καλλιέργεια ενός διαφορετι-
κού τρόπου προσέγγισης και σχέσης με τις δυσκολίες. Αυτός ο δι-
αφορετικός τρόπος χαρακτηρίζεται από μια διάθεση δεκτικότητας 
απέναντι σε κάθε εμπειρία, να είναι όπως ακριβώς είναι, χωρίς να 
ενεργοποιείται η αυτόματη αντίδραση της αποστροφής. Με άλλα 
λόγια, η τάση για αποστροφή που ενεργοποιεί τις δυσλειτουργικές 
στρατηγικές αυτορρύθμισης μπορεί να αποδυναμωθεί, αν επιτρέ-
πεται στην εμπειρία να είναι αυτή που είναι, χωρίς άσκηση κριτι-
κής και επίκρισης, αλλά αποδοχής της. Στη ΓΘΒΕ αποδοχή σημαί-
νει αναγνώριση: όποια κι αν είναι η εμπειρία, είναι ήδη παρούσα 
και μόνο όταν γίνεται ξεκάθαρο τι είναι αυτό που είναι παρόν για 
να αντιμετωπιστεί, τότε είναι δυνατόν να επιλεγεί συνειδητά αυτό 
που χρειάζεται να γίνει ή να αλλάξει. Έτσι, στη διάρκεια της κύ-
ριας πρακτικής οι συμμετέχοντες προσκαλούνται να φέρουν στο 
νου μια δυσκολία μέτριας βαρύτητας (κάτι που αντιμετωπίζουν στο 
παρόν ή κάτι από το παρελθόν που τους κάνει να μετανιώνουν ή 
εξακολουθεί να τους ενοχλεί), να παρατηρήσουν τις αντιδράσεις 
τους όταν το σκέφτονται και μετά να εντοπίσουν το σημείο στο 
σώμα στο οποίο αυτές οι αντιδράσεις γίνονται περισσότερο αισθη-
τές. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται και καθοδηγούνται να είναι 
παρόντες και συντονισμένοι με τις μεταβαλλόμενες αισθήσεις που 

συνοδεύουν τη δυσκολία στο σώμα, επιτρέποντας στον εαυτό τους 
να είναι ανοιχτοί και δεκτικοί στις αισθήσεις αυτές, όπως κι αν εί-
ναι, σε κάθε στιγμή [2][4]. 
Στη διερεύνηση που ακολουθεί αναδεικνύονται διάφορα σημαντι-
κά ζητήματα, όπως: η μεταβλητότητα της δυσκολίας με την πάροδο 
του χρόνου, το σώμα ως ένα διαφορετικό σημείο προσέγγισης των 
δύσκολων συναισθημάτων και αισθήσεων. 

5.7. Συνεδρία 6: Οι σκέψεις δεν είναι γεγονότα
Η συνεδρία ξεκινά με μια πρακτική σε καθιστή θέση, στην οποία 
οι συμμετέχοντες καλούνται να παρατηρήσουν πως σχετίζονται με 
τις σκέψεις τους όπως αυτές αναδύονται με την πάροδο του χρόνου 
(ειδικά τις πιο δύσκολες). 
Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τα μοτίβα στα 
οποία αγκιστρώνονται  και παραμένουν προσκολλημένοι. Η καλ-
λιέργεια μιας διαφορετικής σχέσης με τις σκέψεις ξεκινά από τη 
στιγμή που γίνεται όλο και περισσότερο συνειδητό ότι τα επανα-
λαμβανόμενα, ανατροφοδοτούμενα μοτίβα σκέψης αποτελούν τα 
διαστρεβλωμένα προϊόντα μιας συγκεκριμένης ψυχικής κατάστα-
σης, η οποία, εν τέλει, είναι ένα παροδικό φαινόμενο.  Επομένως, 
η συνειδητοποίηση του πλαισίου από το οποίο αναδύονται, μπο-
ρεί να βοηθήσει στην υιοθέτηση της αναγκαίας συναισθηματικής 
απόστασης και στάσης αναμονής, ούτως ώστε όταν εμφανίζονται 
να μην οδηγούν το άτομο στην απόλυτη ταύτιση με αυτές και την 
άκριτη αποδοχή τους [2]. 
Στην ίδια συνεδρία ακολουθεί μια γνωσιακή άσκηση με τίτλο: 
«Το γραφείο», η οποία προσφέρει μια ακόμα ευκαιρία περαιτέ-
ρω διερεύνησης των συνδέσεων μεταξύ διάθεσης – σκέψης. Στο 
πρώτο σενάριο οι συμμετέχοντες καλούνται να φανταστούν ότι 
ένας συνάδελφος που τον συναντούν τυχαία στο διάδρομο τους 
προσπερνά και τους αγνοεί. Αυτό γίνεται λίγα λεπτά μετά αφού 
έχουν δεχτεί πολύ αρνητική κριτική από τον προϊστάμενο για τη 
δουλειά τους. Στο δεύτερο σενάριο καλούνται να φανταστούν και 
πάλι ότι ένας συνάδελφος που τον συναντούν τυχαία στο διάδρο-
μο τους προσπερνά και τους αγνοεί. Ωστόσο, η τυχαία συνάντηση 
γίνεται λίγα λεπτά μετά αφού ο προϊστάμενος τους έχει επαινέσει 
με θέρμη για τη δουλειά τους. Οι συμμετέχοντες καταγράφουν τις 
σκέψεις, τα συναισθήματα και τις παρορμήσεις τους για δράση και 
στη συνέχεια από τη συζήτηση εξάγονται ορισμένα πολύ σημαντι-
κά συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση της διάθεσης στην ερ-
μηνεία των γεγονότων[2][4]. 
Στην ίδια συνεδρία εξετάζονται τα σημεία και τα συμπτώματα της 
καταθλιπτικής υποτροπής. Οι συμμετέχοντες καλούνται να κατα-
γράψουν και να αναγνωρίσουν σημάδια υποτροπής, όπως π.χ.: 
κούραση, κόπωση, αίσθηση εσωτερικού βάρους ή κενού, αυτοε-
πίκριση, κατανάλωση αλκοόλ, κοινωνική απόσυρση, αλλαγές στην 
όρεξη και τον ύπνο. Ο συντονιστής θυμίζει ότι είναι πια γνωστά 
τα μοτίβα που κρύβονται πίσω από αυτές τις αλλαγές, καθώς και 
ότι δεν είναι αναγκαία η ταύτιση με αυτά. Αντίθετα, τονίζεται ότι 
υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι σχετίζεσθαι με τα μοτίβα σκέψεων 
που πυροδοτούν την καταθλιπτική υποτροπή και επομένως διαφο-
ρετικοί τρόποι φροντίδας του εαυτού, εισάγοντας έτσι σταδιακά 
και το θέμα της επόμενης συνάντησης [2][4]. 

5.8. Συνεδρία 7: Πώς μπορώ να φροντίσω καλύτερα τον εαυτό μου; 
Το θέμα της 7ης συνεδρίας αφορά στην ανάληψη κατάλληλης δρά-
σης που στοχεύει στην αποτελεσματική φροντίδα του εαυτού κατά 
τη διάρκεια διαστημάτων επιδείνωσης της διάθεσης. Το κεντρικό 
μήνυμα είναι ότι η κακή διάθεση μπορεί να βελτιωθεί μέσω συνει-
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δητών και κατάλληλων συμπεριφορών. Το πρώτο βήμα στην αυ-
τοφροντίδα είναι η αναγνώριση των προειδοποιητικών σημαδιών 
σχετικά με τη μεταβολή της διάθεσης, τα οποία μπορεί να ακολου-
θούν ένα ατομικό μοτίβο ξεχωριστό για τον κάθε συμμετέχοντα. 
Το διάστημα 3 λεπτών για αναπνοή αποτελεί το πρώτο βήμα για 
την επίτευξη αυτής της αναγνώρισης, από την οποία ανοίγει ο δρό-
μος για δραστηριότητες που αυξάνουν το αίσθημα επίτευξης ή το 
αίσθημα της ευχαρίστησης και οι οποίες επηρεάζουν θετικά τη δι-
άθεση [2][4].  
Η ομαδική συζήτηση βοηθά τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν 
δραστηριότητες που τους αναζωογονούν και δραστηριότητες που 
τους εξαντλούν και τους απομυζούν ενέργεια. Βάσει αυτών, σχε-
διάζονται ατομικά πλάνα διαχείρισης των συμπτωμάτων καταθλι-
πτικής υποτροπής. 

5.9. Συνεδρία 8: Διατήρηση και διεύρυνση της νεοαποκτηθείσας γνώ-
σης
Η συνεδρία 8 ξεκινά από την ίδια πρακτική με την οποία ξεκίνησε 
το πρόγραμμα: τη σάρωση του σώματος. Οι συμμετέχοντες καλού-
νται να επαναλάβουν την πρακτική με «φρέσκια ματιά» (“beginners 
mind”), δηλαδή προσεγγίζοντας την σαν να ήταν η πρώτη φορά, 
χωρίς προκατασκευασμένες εντυπώσεις που κατηγοριοποιούν και 
αξιολογούν αυτόματα την εμπειρία [2]. 
Κάποιος χρόνος αφιερώνεται στην ανασκόπηση των ατομικών 
πλάνων πρόληψης υποτροπής, και ειδικά των τρόπων απόκρισης 
σε μια ενδεχόμενη επιδείνωση της διάθεσης. Οι συμμετέχοντες βα-
σίζονται σε όσα έχουν μάθει στη διάρκεια των 8 εβδομάδων και 
μπορούν να συμπεριλάβουν τυπικές και άτυπες πρακτικές ενσυνει-
δητότητας, το διάστημα 3 λεπτών για αναπνοή, την καταγραφή των 
σκέψεων, την εκτίμηση των θετικών πραγμάτων που συμβαίνουν 
στη ζωή τους, δραστηριότητες αναψυχής και αναζωογόνησης, φιλι-
κές και κοινωνικές σχέσεις, καλές συνήθειες ύπνου και διατροφής. 
Αυτά τα πλάνα είναι πάντα σε εξέλιξη και έτσι ενθαρρύνονται να 
συνεχίζουν να πραγματοποιούν αλλαγές και να προσθέτουν νέα 
στοιχεία με την πάροδο του χρόνου [2].
Δεδομένου ότι πρόκειται για την τελευταία συνεδρία, κάποιος χρό-
νος αφιερώνεται στη διερεύνηση του βέλτιστου τρόπου συνέχισης 
της καθημερινής πρακτικής στην ενσυνειδητότητα, ενώ προσφέρο-
νται ιδέες που θα τους υποστηρίξουν στην προσπάθεια αυτή. 
Μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος ΓΘΒΕ συνήθως ακο-
λουθούν κάποιες επαναληπτικές μεταθεραπευτικές συνεδρίες με 
στόχο την ενίσχυση των συμμετεχόντων στην πρακτική της ενσυ-
νειδητότητας στην καθημερινή ζωή και στην προσπάθειά τους να 
παραμείνουν ψυχικά υγιείς [2] [4]. 
Συνοψίζοντας: η  κεντρική δεξιότητα που επαναλαμβανόμενα δι-
δάσκεται σε ένα πρόγραμμα ΓΘΒΕ είναι ο τρόπος με τον οποίο 
μπορεί κάποιος να βγει από τα ανατροφοδοτούμενα, αυτοδιαιωνι-
ζόμενα μοτίβα σκέψεων – συναισθημάτων - συμπεριφορών, να κά-
νει ένα βήμα πίσω και να αποστασιοποιηθεί από αυτά. Κάτι τέτοιο 
επιτυγχάνεται μέσω της επίγνωσης και της απελευθέρωσης («be 
mindful-aware, let go»). Δηλαδή: αναγνώριση των συνηθειών του 
νου και απεγκλωβισμό από τις διεργασίες που κρατούν το άτομο 
δέσμιο φαύλων κύκλων αυτόματων και επίκτητων αντιδράσεων [2] 
[4]. 
Η κατάκτηση αυτής της δεξιότητας επιτυγχάνεται μέσω συστηματι-
κής μάθησης, που χαρακτηρίζεται από:  
• Βιωματικό χαρακτήρα: έμφαση δίνεται στην άμεση εμπειρία και 
το βίωμα. Για το λόγο αυτό, κάθε συνεδρία ξεκινά από μια πρακτι-
κή και ακολουθεί συζήτηση και όχι το αντίστροφο [2}. 

• Στάση καλοσύνης, συμπόνιας και ευγένειας προς τον εαυτό και 
τις υποκειμενικές εμπειρίες. Αυτά τα χαρακτηριστικά βοηθούν 
στην πρόληψη της επανεγκατάστασης των αυτόματων μοτίβων 
σκέψης. Επιπλέον, όταν οι δυσάρεστες εμπειρίες προσεγγίζονται 
με μια στάση που χαρακτηρίζεται από ευγένεια και ενδιαφέρον, 
τότε μπορεί να επιτευχθεί μια διαφορετική σχέση μαζί τους και να 
αποφευχθεί η ενεργοποίηση της αποφυγής ή της διαφυγής από αυ-
τές [1] [2][19].  
• Έμφαση στο παρόν και την τρέχουσα εμπειρία 
• Σωματική επίγνωση: Πολλοί άνθρωποι με κατάθλιψη παλεύουν 
να διατηρήσουν τη συναισθηματική ισορροπία τους, ενώ ταλαι-
πωρούνται από αρνητικές μηρυκαστικές σκέψεις. Στο πρόγραμ-
μα δίνεται έμφαση στην απεμπλοκή της προσοχής από αυτά τα 
αυτόματα μοτίβα του νου κατά τρόπο που ούτε τα απωθεί ούτε τα 
ακυρώνει. Έτσι, όταν οι άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε 
μια μάχη με μια σκέψη (π.χ. «Γιατί μου μίλησε με αυτό τον τρό-
πο;») και μετά με μια άλλη (π.χ. «Γιατί επιμένω να σκέφτομαι τόσο 
ανούσια πράγματα;»), τότε έχουν πάντα την επιλογή να εστιάσουν 
την προσοχή τους στον τρόπο που οι σκέψεις και τα συναισθήματα 
επηρεάζουν το σώμα τους. Η σωματική επίγνωση προσφέρει ένα 
διαφορετικό τρόπο συνύπαρξης και επεξεργασίας της εμπειρίας. 
Η μετακίνηση της επίγνωσης σε μια αίσθηση που γίνεται αντιλη-
πτή στο σώμα, αλλάζει τη φύση της συναισθηματικής εμπειρίας και 
ανοίγει περισσότερες επιλογές απόκρισης σε αυτή. Το σώμα, ως 
καθρέπτης του νου, δείχνει την άμεση σχέση μεταξύ συναισθημά-
των και συμπεριφορικών ή σωματικών αντιδράσεων [2]. 
Η σχέση αυτή αντί να παρατηρείται διανοητικά, με τη μεσολάβηση 
πρόσθετης γνωστικής επεξεργασίας και τον κίνδυνο μηρυκασμού, 
παρατηρείται από την αμεσότητα των σωματικών αισθήσεων. Επι-
πλέον, το σώμα είναι κομμάτι του ανατροφοδοτικού κύκλου που 
διαιωνίζει τα δυσάρεστα συναισθήματα (π.χ. η μυϊκή ένταση διαι-
ωνίζει το άγχος, μια έκφραση προσώπου και μια στάση του σώμα-
τος που δείχνει ψυχικό μαρασμό εγκλωβίζει στο φαύλο κύκλο της 
κατάθλιψης). Έτσι, η εμπρόθετη εστίαση της προσοχής στο σώμα 
συμβάλλει στην αλλαγή του βιώματος των σωματικών αισθήσεων, 
αλλά επίσης βοηθά στην αλλαγή ενός από τα στοιχεία που εγκλωβί-
ζει το άτομο σε μια συγκεκριμένη συναισθηματική κατάσταση [2]. 

Οι συμμετέχοντες σε μια ομάδα ΓΘΒΕ μαθαίνουν:
• Ένα τρόπο εξόδου από την κατάσταση αυτόματης  λειτουργίας 
του νου [2][4]
• Επίγνωση/ενσυνειδητότητα των σκέψεων, των συναισθημάτων, 
των παρορμήσεων για δράση και των σωματικών αισθήσεων στο 
παρόν. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι τα δυ-
σλειτουργικά μοτίβα γνωστικών – συναισθηματικών – σωματικών 
αντιδράσεων δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν, αν πρώτα δεν έχει 
επιτευχθεί επίγνωσή τους[2][4][11].
• Συνειδητό έλεγχο της προσοχής: επίγνωση των νοητικών περι-
πλανήσεων και επιστροφή σε ένα επιλεγμένο σημείο εστίασης με 
εμπρόθετο έλεγχο [2][4]. 
• Αποστασιοποίηση (Decentering): η έννοια αφορά στην καλλιέρ-
γεια μιας σχέσης με τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις σωματικές 
αισθήσεις και τις παρορμήσεις για δράση ως παροδικά φαινόμενα 
στο νου και το σώμα, έναντι της πλήρους ταύτισης και υποχώρη-
σης σε αυτά [11]. Έτσι, μπορούν απλώς να τα παρατηρούν, χωρίς 
να αντιδρούν σε αυτά αυτόματα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνει η πι-
θανότητα επιλογής της καταλληλότερης δράσης [2] [11]. Ειδικά οι 
σκέψεις αντιμετωπίζονται απλώς ως σκέψεις, καλλιεργώντας έτσι 
τη μεταγνωστική επίγνωση [1] [9] [11] [22][23]. Επιπλέον, αλλάζο-
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΑΛΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΣΘ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Προκριματική 
αξιολόγηση

Διαμόρφωση θεραπευτικής σχέσης, 
εξήγηση του σκοπού της ΓΘΒΕ σε 
σχέση με το ιστορικό του ατόμου και 
την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην 
ομάδα

Συνεδρία 1 Αυτόματος πιλότος και η συμβολή του 
στην εκδήλωση κατάθλιψης. Ενσυνεί-
δητη παρατήρηση της άμεσης εμπειρίας 
μέσω των πέντε αισθήσεων και του 
σώματος

Πρακτική 
«Σάρωση του σώματος»

Άσκηση «Η σταφίδα» • Σάρωση του σώματος.
• Ενσυνειδητότητα σε μια 
καθημερινή δραστηριότητα

Συνεδρία 2 Διάκριση καταστάσεων λειτουργίας του 
νου: αυτόματη έναντι ενσυνείδητης.
Επίγνωση δυσάρεστων, ευχάριστων και 
ουδέτερων εμπειριών, χρησιμοποιώντας 
το σώμα ως σημείο εστίασης στο παρόν.    

• Σάρωση του σώματος 
• Σύντομης διάρκειας 
πρακτική στην ενσυνει-
δητότητα της αναπνοής

Διερεύνηση των ασκή-
σεων για το σπίτι και 
τυχών δυσκολιών που 
προκύψαν

Άσκηση: «Περπατώ 
στο δρόμο» - Σκέψεις 
– συναισθήματα – 
συμπεριφορά / ABC

• Σάρωση του σώματος
• Ενσυνειδητότητα της 
αναπνοής
• Ημερολόγιο ευχάριστων 
εμπειριών
• Ενσυνειδητότητα σε μια 
καθημερινή δραστηριότητα

Συνεδρία 3 Διατηρώντας επαφή με την εμπειρία 
στο παρόν.
Η αναπνοή και το σώμα ως ένα μέσο 
σύνδεσης με το παρόν και μετακίνησης 
από την αυτόματη κατάσταση λειτουργί-
ας του νου στην ενσυνείδητη κατάσταση 
λειτουργίας 

• Πρακτική σε καθιστή 
θέση (εστίαση της προ-
σοχής στην αναπνοή 
και το σώμα) 
•Ενσυνείδητη κίνηση 
• Διάστημα 3-λεπτών 
για αναπνοή σε τακτά 
διαστήματα

• Ασκήσεις με εστία-
ση της προσοχής στην 
όραση ή την ακοή 
• Ημερολόγιο ευχάρι-
στων δραστηριοτήτων 
• Ανασκόπηση της 
εργασίας για το σπίτι

• Ενσυνείδητη κίνηση, 
διατάσεις και αναπνοή.
• Διαστήματα 3-λεπτων σε 
τακτά διαστήματα 
• Ημερολόγιο δυσάρε-
στων εμπειριών

Συνεδρία 4 Σύνδεση μεταξύ των αυτόματων 
επίκτητων αντιδράσεων στο δυσάρεστο 
συναίσθημα και την κατάθλιψη. 
Παραμονή στο παρόν με την εμπει-
ρία, εύρεση εναλλακτικών τρόπων 
αντίληψης για την κατάθλιψη και τα 
συμπτώματά της

• Πρακτική σε καθιστή 
θέση (αναπνοή, σώμα, 
ήχοι, σκέψεις).  
• Διαστήματα 3-λεπτών 
για αναπνοή

• Ημερολόγιο δυσά-
ρεστων εμπειριών 
• Ενσυνείδητη βάδιση
• Ανασκόπηση ασκή-
σεων για το σπίτι

• Ορισμός της 
κατάθλιψης και των 
συμπτωμάτων της 
• Ερωτηματολόγιο 
αυτόματων σκέψεων

• Πρακτική σε καθιστή 
θέση
• Διαστήματα 3-λεπτών 
για αναπνοή
(σε τακτικά διαστήμα-
τα και ως απόκριση σε 
κάποια δυσκολία ή κάποιο 
δυσάρεστο συναίσθημα)

Συνεδρία 5 Ένας διαφορετικός τρόπος σχέσης με 
τις εμπειρίες – ανοιχτότητα/επιτρεπτι-
κότητα.
Επιλογή και απόκριση

• Πρακτική σε καθιστή 
θέση με εισαγωγή μιας 
δυσκολίας.
• Διάστημα 3-λεπτών 
για αναπνοή με πρό-
σθετες οδηγίες

Ανασκόπηση ασκήσε-
ων για το σπίτι

•Επεξεργασία μιας 
δυσκολίας
• Διαστήματα 3-λεπτων 
για αναπνοή (σε  τακτι-
κά διαστήματα και ως 
απόκριση μετά από κάποια 
δυσκολία με πρόσθετες 
οδηγίες)

Συνεδρία 6 Ένας διαφορετικός τρόπος σχέσης με 
τις σκέψεις.
Οι σκέψεις δεν είναι γεγονότα

• Πρακτική σε καθιστή 
θέση (αναπνοή,
σώμα, ήχοι, σκέψεις)
• Διάστημα 3-λεπτών 
για αναπνοή

• Ανασκόπηση ασκή-
σεων για το σπίτι
• Το διάστημα 3-λε-
πτων για αναπνοή ως 
το πρώτο βήμα πριν 
την υιοθέτηση μιας 
ευρύτερης αντίληψης 
για τις σκέψεις

• Διάθεση, σκέψη 
και εναλλακτικές 
οπτικές 
• Αναγνωρίζοντας 
τα σημάδια μιας 
υποτροπής

• Επιλογή από καθοδη-
γούμενες πρακτικές.
• Διαστήματα 3-λεπτων 
για αναπνοή (σε  τακτικά 
διαστήματα και ως απόκρι-
ση σε κάποια δυσκολία)
• Αποτελεσματική φροντί-
δα του εαυτού

Συνεδρία 7 Αυτοφροντίδα (ειδικά κάτω από συνθή-
κες κακής διάθεσης),
 Αποτελεσματική απόκριση στο προσω-
πικό μοτίβο πρώιμων σημαδιών κακής 
διάθεσης 
Ανάληψη δράσης με σοφία και αποτε-
λεσματικότητα

• Πρακτική σε καθιστή 
θέση
(αναπνοή, σώμα, τρό-
πος συσχέτισης με τις 
δυσκολίες)
• Διάστημα 3-λεπτών 
για αναπνοή

• Ανασκόπηση ασκή-
σεων για το σπίτι
• Διάστημα 3-λεπτών 
για αναπνοή ως το 
πρώτο βήμα πριν την 
επιλογή ενσυνείδητης 
δράσης

• Συνδέσεις μεταξύ 
διάθεσής και δρα-
στηριότητας
• Αναγνώριση και 
καθορισμός δρα-
στηριοτήτων για την 
αντιμετώπιση ενδε-
χόμενης υποτροπής

• Πλάνο καθημερινής 
πρακτικής
• Πλάνο για την αξιο-
ποίηση του διαστήματος 
3-λεπτών για αναπνοή 
(σε τακτά διαστήματα και 
ως απόκριση σε κάποια 
δυσκολία)
• Ανάπτυξη ενός πλάνου 
δράσης αποτελεσματικής 
αυτοφροντίδας και πρόλη-
ψης υποτροπής 
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ντας τον τρόπο σκέψης για τις σκέψεις (μεταγνωστική επίγνωση), 
αλλάζει ο συναισθηματικός τους αντίκτυπος και έτσι επιτυγχάνεται 
καλύτερη συναισθηματική αυτορρύθμιση [22]
• Αποδοχή /μη αποστροφή - μη προσκόλληση: Η κινητήριος δύ-
ναμη που  τροφοδοτεί τις αυτόματες αντιδράσεις (δυσλειτουργικά 
μοτίβα του νου) είναι μια τάση αποστροφής ή επιθυμίας προσκόλ-
λησης σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η καλλιέργεια αποδοχής 
είναι δυνατόν να αποδυναμώσει αυτές τις τάσεις, καθώς οι «κα-
λές» και οι «κακές» εμπειρίες ή συναισθήματα γίνονται αντιληπτά 
από μια ευρύτερη και πιο αποστασιοποιημένη προοπτική, επιτυγ-
χάνοντας έτσι τη θέαση και την απόκριση στη συνολικότητα της 
κατάστασης παρά σε μεμονωμένα στοιχεία της [2]. 
Οι εμπνευστές του μοντέλου επισημάνουν ότι η ΓΘΒΕ στοχεύει 
στην καλλιέργεια ενός διαφορετικού τρόπου σχέσης τόσο με τα 
προβλήματα όσο και με τη φροντίδα του εαυτού. Σε αυτή τη σχέση, 
το άτομο μαθαίνει να τοποθετείται σε μια διαφορετική θέση στο 
«πεδίο της μάχης» με τις δύσκολες σκέψεις και τα συναισθήματά 
του. Από τη θέση αυτή μπορεί να δει πιο καθαρά τη «μάχη», τι 
ακριβώς συμβαίνει και ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος χειρι-
σμού της κατάστασης τη δεδομένη χρονική στιγμή[2] . 

6. Εμπειρική τεκμηρίωση της Γνωσιακής Θεραπείας Βασισμένης 
στην Ενσυνειδητότητα 
Η αποτελεσματικότητα της ΓΘΒΕ επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέ-
σματα τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινικών μελετών, τα οποία 
δείχνουν ότι:
• Μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καταθλιπτικής υποτροπής σε 
ασθενείς με ιστορικό 3 ή περισσότερων προηγούμενων καταθλι-
πτικών επεισοδίων[11][24] 
• Αυξάνει το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ των καταθλιπτικών 
επεισοδίων [25] [26] 
• Η προληπτική δράση της στην επανεμφάνιση κατάθλιψης είναι 
ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση ατόμων με αυξημένη ευαλω-
τότητα να νοσήσουν από κατάθλιψη λόγω ιστορικού πρώιμων δυ-
σκολιών και αντιξοοτήτων στη ζωή τους [27], αλλά και ασθενών με 
ιστορικό αυτοκτονικών συμπεριφορών ή ιδεασμού[20][. 
• Συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της χρήσης αντικαταθλιπτικής 
αγωγής ή/και στην πλήρη διακοπή της [28]. 
• Συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής [25][28].
Από τις πρώτες μεταναλύσεις είναι αυτή των Piet και Hougaard 
[29] στην οποία συμπεριλήφθηκαν 6 τυχαιοποιημένες κλινικές 
μελέτες (Ν= 593). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ΓΘΒΕ μείωσε 
σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής / επανεμφάνισης της κατάθλι-
ψης κατά 34% εν συγκρίσει με τη συνήθη θεραπεία ή το εικονικό 
φάρμακο. Επιπλέον, φάνηκε ότι στην περίπτωση ασθενών με τρία 
ή περισσότερα προηγούμενα καταθλιπτικά επεισόδια η μείωση 

του κινδύνου  καταθλιπτικής υποτροπής ήταν ακόμα μεγαλύτερη 
και έφτανε το 43%. 
Η πιο πρόσφατη μεταναανάλυση είναι αυτή του Kuyken και συ-
νεργατών[30], στην οποία συμπεριλήφθηκαν 9 τυχαιοποιημένες 
κλινικές μελέτες στις οποίες συγκρίθηκε η ΓΘΒΕ, σύμφωνα με 
το πρωτόκολλο της ομαδικής παρέμβασης των 8 εβδομάδων, με 
τουλάχιστον μία άλλη παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της 
συνήθους θεραπείας. Το δείγμα αποτελούνταν από 1.258 άτομα 
με μέσο όρο ηλικίας τα 47,1 έτη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 
ΓΘΒΕ συνδέεται με σημαντική μείωση του κινδύνου υποτροπής / 
επανεμφάνισης της κατάθλιψης σε διάστημα 60 εβδομάδων εν συ-
γκρίσει με τις άλλες παρεμβάσεις (hazard ratio, 0.69, 95% CI, 0.58-
0.82). Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ΓΘΒΕ είναι περισ-
σότερο αποτελεσματική στη μείωση του κινδύνου καταθλιπτικής 
υποτροπής στην περίπτωση ασθενών που εμφάνιζαν σοβαρότερα 
συμπτώματα κατά την έναρξη της παρέμβασης. Οι συγγραφείς 
υποστηρίζουν ότι το εύρημα αυτό δείχνει ότι η ΓΘΒΕ μπορεί να 
είναι περισσότερο αποτελεσματική στην περίπτωση ασθενών που 
έχουν ενεργά καταθλιπτικά συμπτώματα και ότι δεν περιορίζεται 
απλώς στην πρόληψη της υποτροπής. Το εύρημα αυτό έχει επιβε-
βαιωθεί στην έρευνα του Barnhofer και συνεργατών [31] , η οποία 
είναι και η μοναδική στην οποία συμμετείχαν ασθενείς με ενερ-
γά καταθλιπτικά συμπτώματα. Τέλος, το ίδιο εύρημα σύμφωνα με 
τους συγγραφείς επαληθεύει ότι η ΓΘΒΕ είναι περισσότερο απο-
τελεσματική στην περίπτωση ατόμων που εμφανίζουν διακύμανση 
στη βαρύτητα των καταθλιπτικών συμπτωμάτων τους και/ή έχουν 
ιστορικό πρώιμων δυσκολιών και αντιξοοτήτων στη ζωή τους.   
Εκτός από την κατάθλιψη, η ΓΘΒΕ έχει αρχίσει να δοκιμάζεται 
και να εφαρμόζεται και στην αντιμετώπιση και άλλων ψυχολογι-
κών δυσκολιών, όπως π.χ. το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης[32] , το 
άγχος για θέματα υγείας[33] , η διπολική διαταραχή[34], σε διαφο-
ρετικούς πληθυσμούς (π.χ. γυναίκες στην περίοδο της κύησης και 
της λοχείας[35] και αξιοποιώντας την εξ αποστάσεως επικοινωνία 
[36]. 
Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι μια πολλά υποσχόμενη 
παρέμβαση και στην περίπτωση άλλων δυσκολιών εκτός από την 
πρόληψη της κατάθλιψης, τα οποία χρήζουν περαιτέρω εμπειρικής 
τεκμηρίωσης. 

Συνεδρία 8 Αναστοχασμός και ανασκόπηση 
μάθησης.
Διατήρηση της ενσυνειδητότητας στην 
καθημερινή ζωή, συνδέοντας την πρα-
κτική με την προσωπική δέσμευση και 
τις σημαντικές αξίες. 

Σάρωση του σώματος Ανασκόπηση ασκήσε-
ων για το σπίτι
Διατήρηση της πρό-
θεσης για συνέχιση 
της πρακτικής στην 
καθημερινή ζωή

Ανασκόπηση
Πλάνο για την 
πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της 
κακής διάθεσης στο 
μέλλον 

Επαναληπτι-
κές συνεδρίες

Ενίσχυση της πρόθεσης για καθημερινή 
πρακτική, μοίρασμα εμπειριών και μά-
θηση μέσα από την εμπειρία του άλλου

Τουλάχιστον μία 
επίσημη πρακτική 20-30 
λεπτών

Πίνακας 1: Συνοπτική παρουσίαση συνεδριών  
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Abstract
Mindfulness- Based Cognitive (MBCT) was developed by Segal, 
Williams and Teasdale (2002, 2013) for treating recurrent 
depression. The intervention is a combination of cbt and the 
systematic training in mindfulness. According to the model’s 
initiators, depressive relapse is due to cognitive reactivity, ie 
reactivation of negative patterns of thought, which can be 
triggered even by subtle or indistinct stimuli, coupled with 
dysfunctional self-regulatory strategies. Intervention is applied 
in the form of a 8-week group program that aims at: cultivating 
awareness so that fluctuations in mood, that trigger cognitive 
reactivity, can be easily recognized, metacognitive awareness, 
and strengthening conscious self-care to prevent depressive 
relapse. The article presents the structure of the program and 
the research data for its effectiveness.

Key words: Mindfulness Based Cognitive Therapy, depression, 
relapse prevention 
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Εισαγωγή   
H Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ΘΑΔ) [1] είναι μία από τις 
πιο δημοφιλείς θεραπείες τρίτης γενιάς των τελευταίων 20 χρόνων 
[2]. Η ΘΑΔ είναι μια μορφή Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θε-
ραπείας (ΓΣΘ) που έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε ένα εύρος 
ψυχολογικών και σωματικών δυσκολιών, κυρίως σε συνθήκες που 
είναι χρόνιες και ανθεκτικές στη θεραπεία [3]. Η ΘΑΔ δίνει με-
γαλύτερη βαρύτητα στη θεραπευτική διαδικασία, ενισχύοντας την 
ενεργή συμμετοχή της θεραπευτικής δυάδας (θεραπευτή-θεραπευ-
όμενου) μέσα από διαδικασίες έκθεσης, βιωματικών ασκήσεων, 
μεταφορών και διερεύνησης των αξιών, δηλαδή των βαθύτερων 
επιθυμιών του θεραπευόμενου. Παρότι η ΘΑΔ αρχικά ήταν εστια-
σμένη στη θεραπεία της κατάθλιψης, συγκαταλέγεται στις υπερ-δι-
αγνωστικές (transdiagnostic) μορφές θεραπείας, καθώς προσφέρει 
τη δυνατότητα προσαρμογής της θεραπευτικής διαδικασίας στις 
όποιες δυσκολίες βιώνουν οι θεραπευόμενοι ανεξαρτήτως της δι-
άγνωσής τους [4].

Οι Αγχώδεις Διαταραχές είναι οι συνηθέστερες ψυχιατρικές 
διαταραχές, καθώς 33.7% των ενήλικων πάσχουν από μια ή πε-
ρισσότερες κατά τη διάρκεια της ζωής τους [5]. Ενώ η ΓΣΘ και η 
φαρμακοθεραπεία θεωρούνται οι πιο ισχυρές εμπειρικά τεκμηρι-
ωμένες θεραπείες για τις Αγχώδεις Διαταραχές σε ενήλικες [6], 
έχει αποδειχθεί πως δεν είναι πάντα επιτυχείς. Για παράδειγμα, 
στην Κοινωνική Αγχώδη διαταραχή (ή Κοινωνική Φοβία) [7] και 
στη Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή (ΓΑΔ) [8], κάποιοι ασθενείς 
είτε υποτροπιάζουν κατά το τέλος της θεραπείας, είτε κάποια συ-
μπτώματα παραμένουν ανθεκτικά στην αλλαγή. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της διαθέσιμης 
βιβλιογραφίας ως προς την αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ, μιας 
εμπειρικά τεκμηριωμένης προσέγγισης για τις Αγχώδεις Διαταρα-
χές και κατά πόσο αυτή μπορεί να προσφέρει μια αποτελεσματική 
εναλλακτική στο πληθυσμό εκείνο που δεν ανταποκρίνεται στις 
παραδοσιακές παρεμβάσεις της ΓΣΘ και φαρμακοθεραπείας. Η 
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Περίληψη
Η Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ΘΑΔ) είναι μια ερευνητικά τεκμηριωμένη θεραπευτική προσέγγιση της τρίτης γενιάς 
Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Θεραπειών που στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη “ψυχολογικά ευέλικτης” συμπεριφοράς παρά 
στη μείωση των συμπτωμάτων, όπως η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ). Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η 
συστηματική ανασκόπηση των ιδιαίτερων συνιστωσών και προσπαθειών εφαρμογής της ΘΑΔ στις Αγχώδεις Διαταραχές ώστε 
να προταθεί μια εναλλακτική της παραδοσιακά καθιερωμένης ΓΣΘ και φαρμακοθεραπείας όταν ο θεραπευόμενος δεν ανταπο-
κρίνεται σε αυτές. Επίσης στοχεύει στην παρουσίαση του φιλοσοφικού/ θεωρητικού υπόβαθρου, των κεντρικών θεραπευτικών 
διαδικασιών της ψυχολογικής ευελιξίας και των παρεμβάσεων της ΘΑΔ. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιή-
θηκε μέσα από τις ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές βάσεις: EBSCOhost (π.χ. PsychINFO, PsycArticles) και ACBS (Association 
for Contextual Behavioural Science - επίσημος οργανισμός για τη ΘΑΔ). Τα ερευνητικά ευρήματα του APA Division 1,2 Task 
Force, Society of Clinical Psychology αποδεικνύουν ότι η ΘΑΔ είναι μια επαρκώς αποτελεσματική, ερευνητικά τεκμηριωμένη 
θεραπευτική προσέγγιση, μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία για τις Αγχώδεις Διαταραχές. Η ανασκόπηση των σχετικών ερευνών 
και μετα-αναλύσεων δείχνει ότι η ΘΑΔ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στη θεραπεία των Αγχωδών διαταραχών σε σχέση με 
την εκάστοτε ομάδα ελέγχου και εξίσου αποτελεσματική με τη ΓΣΘ. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανέδειξε την ανάγκη 
για πιο αυστηρή μεθοδολογία, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ, να διερευνηθούν περαιτέρω οι 
ιδιαίτερες συνιστώσες της.

Λέξεις κλειδιά: Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης, ψυχολογική ευελιξία, βιωματική αποφυγή, Αγχώδεις Διαταραχές.
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ΘΑΔ διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές παρεμβάσεις καθώς 
δεν παρεμβαίνει στην αμφισβήτηση και στην τροποποίηση των 
δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών μέσω της γνωσια-
κής αναδόμησης, που αποτελεί κεντρική διαδικασία στη ΓΣΘ [9]. 
Η ΘΑΔ στοχεύει στο να αλλάξει τον τρόπο που το άτομο σχετί-
ζεται με τις σκέψεις αυτές, αλλάζοντας το πλαίσιο (context) μέσα 
στο οποίο αυτές οι σκέψεις διαδραματίζονται, αναπτύσσοντας 
μια ψυχολογικά ευέλικτη στάση [10,11]. Επίσης, η μετα-αναλυτική 
ανασκόπηση του Norton και συνεργατών 2007 [12] δείχνει πως η 
εφαρμογή της γνωσιακής αναδόμησης δεν αυξάνει το μέγεθος της 
επίδρασης της Θεραπείας Έκθεσης στο φοβογόνο ερέθισμα, μιας 
και τα αποτελέσματα της θεραπείας παραμένουν τα ίδια με ή χωρίς 
την παρέμβαση της έκθεσης, εύρημα που γεννά ερωτήματα για τις 
κεντρικές θεραπευτικές διαδικασίες της ΓΣΘ. Η ΘΑΔ έρχεται να 
προσφέρει μια καινοτόμα συμπεριφορική προσέγγιση, βασισμένη 
φιλοσοφικά στο πραγματιστικό φιλοσοφικό πλαίσιο της σύγχρονης 
συμπεριφοριστικής επιστήμης, της Λειτουργικής Πλαισιοκρατίας, 
(Functional Contextualism) [13] και θεωρητικά στη συμπεριφορική 
Θεωρία των Συσχετιστικών Πλαισίων (Relational frame theory) 
[14]. Υπό το πρίσμα της Λειτουργικής Πλαισιοκρατίας, κάθε ψυχο-
λογικό γεγονός ερμηνεύεται ως συνεχής πράξη αδιαχώριστη από 
το σημερινό και ιστορικό της πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι για να 
αναλυθεί η λειτουργία μιας συμπεριφοράς (σκέψη, συναίσθημα, 
σωματική αλλαγή) πρέπει να ληφθεί υπόψη το πλαίσιο στο οποίο 
εμφανίζεται, μιας και αυτό βοηθά στην πρόβλεψη και στην επιρ-
ροή εν λόγω συμπεριφοράς  . To πλαίσιο είναι οτιδήποτε μπορεί 
να επηρεάσει τη συμπεριφορά που αναλύουμε: για παράδειγμα, 
συναισθήματα, διάθεση, σκέψεις, αντιλήψεις, κοινωνικά γεγονότα, 
εξελικτικό ιστορικό ενός ατόμου [13]. Η ΘΑΔ βασίζεται θεωρη-
τικά στη Θεωρία των Συσχετιστικών Πλαισίων (ΘΣΠ) [14], μια 
πλαισιοκρατική συμπεριφοριστική προσέγγιση της ανθρώπινης 
γλώσσας και νόησης. Όλοι οι πολύπλοκοι οργανισμοί μπορούν να 
συνδέσουν μεταξύ τους γεγονότα λόγω των φυσικών τους ιδιοτή-
των: για παράδειγμα, ένα λιοντάρι θα προτιμήσει μια μεγαλύτερη 
μερίδα κρέατος από μια μικρότερη (σχέσεις σύγκρισης). Μόνο 
όμως ο άνθρωπος που έχει αναπτύξει τον λόγο έχει την ικανότητα 
να συνδέει ερεθίσματα και γεγονότα (π.χ. λέξεις και αντικείμενα) 
με τρόπους που δεν εξαρτώνται από τις φυσικές ιδιότητες των ερε-
θισμάτων/γεγονότων αυτών: για παράδειγμα, το νόμισμα του ενός 
ευρώ είναι μικρότερο σε μέγεθος από το νόμισμα των 50 λεπτών, 
αλλά έχει μεγαλύτερη αξία, άρα είναι μια αξία που έχει κατασκευ-
αστεί κοινωνικά/συμβατικά (arbitrarily). Η ΘΣΠ βοηθά το άτομο 
να κατανοήσει πώς χρησιμοποιεί και συνδέεται με τη γλώσσα και 
πώς κατασκευάζει αυθαίρετες/συμβατικές σχέσεις (arbitrarily 
applicable relational responding), δημιουργώντας καινούριες πα-
ράγωγες σχέσεις (derived relations), συνδυάζοντας τις σχέσεις με-
ταξύ αυτών των ερεθισμάτων και μετασχηματίζοντας τις σχέσεις 
αυτές. Η ΘΣΠ αποτελείται από τρεις κεντρικές διαδικασίες: α) 
αμοιβαία συνεπαγωγή (mutual entailment) β) συνδυαστική αμοι-
βαία συνεπαγωγή (combinatorial mutual entailment) γ) μεταφορά 
και μετασχηματισμό των λειτουργιών του ερεθίσματος (transfer 
and transformation of stimulus functions). Πρώτον, η αμοιβαία 
συνεπαγωγή (mutual entailment) περιλαμβάνει την αμφίδρομη 
σχέση μεταξύ δύο ερεθισμάτων: μόλις το άτομο αντιληφθεί πως 
το ερέθισμα Α σχετίζεται με κάποιο τρόπο με το ερέθισμα Β, τότε 
μπορεί αυθόρμητα να δημιουργήσει μια παράγωγη σχέση (derived 
relation), σύμφωνα με την οποία το Β σχετίζεται με κάποιο τρόπο 
με το Α μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Για παράδειγμα, αν το 
“να πάω για μάθημα οδήγησης” (Α) είναι πιο τρομακτικό από το 

“να πάω στο σινεμά”, (Β) αυτό δημιουργεί μια παράγωγη σχέση 
το “να πάω στο σινεμά” (Β) είναι λιγότερο τρομακτικό από το “να 
πάω για μάθημα οδήγησης” (Α). Δεύτερον, η συνδυαστική αμοι-
βαία συνεπαγωγή (combinatorial mutual entailment) εμπλέκει 
δύο ή περισσότερα ερεθίσματα που έχει μάθει το άτομο μέσω της 
αμοιβαίας συνεπαγωγής τα οποία κατόπιν συνδυάζονται μεταξύ 
τους. Μαθαίνοντας πως το Α σχετίζεται με κάποιο τρόπο με το Β 
μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και το Β σχετίζεται με το Γ, το 
άτομο θα φτάσει να δημιουργήσει μια συνδυαστική αμοιβαία συ-
νεπαγωγή ότι το Α σχετίζεται με το Γ. Για παράδειγμα αν το “να 
πάω για μια ιατρική εξέταση” (Γ) είναι πιο τρομακτικό από το “να 
πάω για μάθημα οδήγησης” (Α), το “να πάω για μια ιατρική εξέ-
ταση” (Γ) είναι ακόμη πιο τρομακτικό από “να πάω σινεμά” (Β). 
Τρίτον, το συσχετιστικό πλαίσιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις 
συνθήκες μέσα στις οποίες διαδραματίζεται ένα γεγονός. Για πα-
ράδειγμα ένα παιδί αναφωνεί “αλεπού” όταν του διαβάζουν ένα 
παραμύθι και αναφωνεί “αλεπού” όταν ξυπνάει και βλέπει ξάφ-
νου μια αλεπού μέσα στο δωμάτιό του. Τέταρτον, η μεταφορά και 
μετασχηματισμός της λειτουργίας του ερεθίσματος (transfer and 
transformation of stimulus functions) [15] δείχνει πως οι λειτουρ-
γίες που έχει ένα ερέθισμα για ένα άτομο μπορούν να μετασχη-
ματιστούν ή να αλλάξουν με βάση το πώς αυτό σχετίζεται με άλλα 
ερεθίσματα. Όταν το άτομο έχει μάθει τη σχέση Α-Β και τη σχέση 
Β-Γ και η λειτουργία του ερεθίσματος αλλάξει, τότε η λειτουργία 
των άλλων ερεθισμάτων θα επηρεάσει το είδος της σχέσης που έχει 
αναπτυχθεί ανάμεσά τους. Συνεπώς, στην προαναφερθείσα περί-
πτωση, το παιδί που έβλεπε την αλεπού μέσα από το παραμύθι, τη 
βίωνε σαν ένα αξιαγάπητο ζώο. Όταν όμως τη βλέπει δίπλα του 
και ο γονιός του εξηγεί ότι δυνητικά θα μπορούσε να του κάνει 
κακό, μπορεί να αναπτύξει φοβία για τις αλεπούδες και ίσως ακό-
μη για οτιδήποτε άλλο μοιάζει με αλεπού. Συνεπώς, οι λειτουργίες 
της αρνητικής αξιολόγησης που προέκυψαν για την αλεπού μετα-
σχημάτισαν τις λειτουργίες της αλεπούς και ίσως άλλων ζώων που 
μοιάζουν με αυτήν, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη Ειδικής Φοβίας. 
Η ΘΣΠ πρεσβεύει ότι η κυριολεκτική χρήση της ανθρώπινης γλώσ-
σας και των νοητικών διαδικασιών της έχει φωτεινές και σκοτεινές 
πλευρές [16]. Η φωτεινή πλευρά της γλώσσας βοηθά στην εύρεση 
λύσεων, στην ανάπτυξη κανόνων που βοηθούν στο να ακμάσει μια 
κοινωνία. Από την άλλη, η σκοτεινή πλευρά οδηγεί στη δημιουργία 
άτεγκτων κανόνων, στη μηρυκαστική σκέψη, στη μείωση του εύ-
ρους των επιλογών[16]. Η ΘΑΔ δεν στοχεύει να αλλάξει το περιε-
χόμενο των δυσλειτουργικών σκέψεων μέσω της αμφισβήτησης με 
σκοπό να τροποποιήσει τη συμπεριφορά του ατόμου όπως στη ΓΣΘ 
[16]. Η ΘΑΔ επιδιώκει να μεταβάλει το πώς σχετίζεται το άτομο 
με αυτές τις εσωτερικές εμπειρίες μέσω της παρατήρησης (notice), 
ονομασίας (name) και ουδετεροποίησης (neutralization) τους, έτσι 
ώστε να έχουν μικρότερη επιρροή στη συμπεριφορά, χωρίς το άτο-
μο να προσκολλάται σε αυτές: π.χ. Παρατηρώ τη σκέψη (notice) 
“είμαι παγιδευμένος (name)” ως απλά μια σκέψη που έρχεται και 
φεύγει σαν ένα κύμα (neutralize) χωρίς να προσκολλώμαι  σε αυ-
τήν και παράλληλα προχωρώ στην επιθυμητή συμπεριφορά μου, 
δηλαδή να πάω στη δουλειά μου [16]. Οπότε ο σκοπός είναι η αλ-
λαγή της λειτουργία της σκέψης, όχι της μορφή ή της συχνότητά της. 
Οι Campbell-Sills και συνεργάτες του (2006) [17] δείχνουν πως η 
αποδοχή της εσωτερικής εμπειρίας οδηγεί σε μείωση του ψυχικού 
πόνου και αύξηση της αποδοχής για τα συμπτώματα του άγχους.
Συνεπώς, το άτομο όσο ζει και σκέφτεται δημιουργεί συσχετιστικά 
πλαίσια και αυτό είναι συνυφασμένο με την ανθρώπινη φύση του 
και δεν μπορεί να αλλάξει. Ωστόσο, είναι δυνατόν να αλλάξουν οι 
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λειτουργίες αυτών των πλαισίων μέσω καλλιέργειας της ψυχολογι-
κής ευελιξίας. Κάτι τέτοιο σημαίνει την πλήρη σύνδεση του ατόμου 
με την παρούσα στιγμή και τη συνειδητή αλλαγή ή δράση κατά τρό-
πο που συνάδει με τις αξίες του [18]. Εμπόδιο στη ψυχολογική ευ-
ελιξία στέκεται η εκ διαμέτρου αντίθετη διαδικασία της ψυχολογι-
κής ακαμψίας (psychological inflexibility) [19], η οποία εμποδίζει το 
άτομο να προβεί σε καινούριες συμπεριφορές παρότι γνωρίζει πως 
όλα όσα έχει δοκιμάσει έως τώρα έχουν αποδειχτεί αναποτελε-
σματικά. Συνεπώς, το άτομο οδηγείται σε μια ψυχολογικά άκαμπτη 
θεώρηση των πραγμάτων, δηλαδή σε μια κατάσταση βιωματικής 
αποφυγής [19]. H βιωματική αποφυγή ορίζεται ως η σκόπιμη προ-
σπάθεια διόρθωσης και ελέγχου ιδιωτικών γεγονότων (σκέψεις, 
αναμνήσεις, συναισθήματα και σωματικές αισθήσεις) μέσα από 
την αποφυγή και/ή τη διαφυγή από αυτά [20]. Η βιωματική αποφυ-
γή ενισχύει την επήρεια των λεκτικών διαδικασιών “είμαι παγιδευ-
μένος”, μειώνοντας τις εναλλακτικές επιλογές δράσης. Ο λεκτικός 
κανόνας που δημιουργεί το άτομο “μη σκέφτεσαι το άγχος  σου, 
το αίσθημα ότι είσαι παγιδευμένος” το οδηγεί σε καταστολή της 
σκέψης [21], σε ενδυνάμωση της βιωματικής αποφυγής και τελικά 
σε παγίωση τη λεκτικής συσχέτισης Άγχος=Κίνδυνος [22]. 
Όταν η βιωματική αποφυγή παίρνει υπερβολικές διαστάσεις εί-
ναι λόγω της γνωσιακής προσκόλλησης (cognitive fusion) [19], 
μίας από τις κεντρικές διαδικασίες της ψυχολογικής ακαμψίας. Η 
γνωσιακή προσκόλληση σημαίνει ότι οι διαστρεβλωμένες σκέψεις 
καθοδηγούν τις συμπεριφορές με έναν προβληματικό τρόπο. Το 
άτομο δεν εστιάζει στη παρούσα στιγμή αλλά τουναντίον κυριαρ-
χείται από λεκτικούς κανόνες και αξιολογήσεις. Ένας λεκτικός 
κανόνας είναι δύσκολος να αποδομηθεί εφόσον είναι αποτέλεσμα 
μιας σχέσης συνεπαγωγής [22]. Η σκέψη “πρέπει να σταματήσω να 
νιώθω παγιδευμένος” καθοδηγεί τη συμπεριφορά του ατόμου με 
αποτέλεσμα να απομονώνει τον εαυτό του από τους γύρω του όλο 
και περισσότερο. Καθώς οι συμπεριφορές καθοδηγούνται όλο και 
περισσότερο από τη βιωματική αποφυγή και την προσκόλληση, το 
άτομο απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τις αξίες (values) 
του, τις βαθύτερες επιθυμίες του για το τι θέλει να πρεσβεύει στη 
ζωή του και πώς να δρα [23].Ο σκοπός της ΘΑΔ δεν είναι να μειώ-
σει το άγχος αλλά να αυξήσει την ψυχολογική ευελιξία ακόμη και 
όταν είναι παρούσες δύσκολες εσωτερικές εμπειρίες [19]. 
Η ψυχολογική ευελιξία αποτελείται από έξι κεντρικές διαδικασίες 
που αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους: την Αποδοχή (acceptance), τη 
Γνωσιακή Αποκόλληση (cognitive defusion), την επαφή με την Πα-
ρούσα Στιγμή (contact with the present moment), τον Παρατηρητή 
Εαυτό (observer self) ή Εαυτό ως πλαίσιο (self as context), τις Αξίες 
(values) και τη Δεσμευμένη πράξη (committed action). 
Πρώτον, η αποδοχή είναι το αντίθετο της βιωματικής αποφυγής. 
Υπό το πρίσμα της ΘΣΠ, η αποδοχή είναι μια συμπεριφορική δια-
δικασία που αναπτύσσει και ενισχύει την προθυμία να αποδέχεται 
κανείς ολιστικά τις εσωτερικές του εμπειρίες ως έχουν χωρίς να 
προσπαθεί να τις μειώσει ή να τις αναστείλει[19]. Οι σκέψεις και τα 
συναισθήματα παρατηρούνται όπως παρουσιάζονται, ανεξάρτητα 
από το αν είναι ευχάριστα ή επώδυνα, ανοίγοντας και κάνοντας 
χώρο για αυτά, σταματώντας την πάλη μαζί τους, αφήνοντάς τα να 
έρχονται και να φεύγουν φυσικά [24]. Άτομα που έχουν διαγνω-
στεί με Αγχώδεις διαταραχές έρχονται στη θεραπεία συνήθως με 
ένα ισχυρό αίτημα να εξαλειφθεί ή να μειωθεί δραστικά το άγχος 
τους. Αντ’ αυτού, η ΘΑΔ  καλεί το άτομο να διερευνήσει τη μαται-
ότητα της εμπλοκής του σε διαδικασίες βιωματικής αποφυγής, να 
έρθει σε επαφή με τις εσωτερικές του εμπειρίες χωρίς άμυνα, και 
να στρέψει την προσοχή του στο πώς θα ζήσει μια ζωή σύμφωνα 

με τις αξίες του, παρά την ύπαρξη του άγχους του. Συνεπώς, κατά 
τη διαδικασία έκθεσης στο φοβογόνο ερέθισμα, προετοιμάζεται 
να μάθει πώς να ανταποκρίνεται στις εσωτερικές του εμπειρίες 
πιο ευέλικτα παρά να νιώσει καλύτερα, κάτι το οποίο μπορεί να 
συμβεί ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, αλλά δεν αποτελεί 
αυτοσκοπό.
Δεύτερον, η γνωσιακή αποκόλληση είναι το αντίθετο της γνωσι-
ακής προσκόλλησης (fusion). Είναι μια διαδικασία που στοχεύει 
στην αποδυνάμωση των γνωστικών προσκολλήσεων που δημιουρ-
γεί η γλώσσα, μέσω της παρατήρησης των γλωσσικών διαδικασιών 
εντός του πλαισίου στο οποίο συμβαίνουν στο παρόν [25]. Το άτομο 
μαθαίνει να παρατηρεί τις σκέψεις του, να τις βλέπει όπως ακρι-
βώς είναι: ήχοι, λέξεις, ιστορίες, αποσπάσματα από γλώσσες, που 
εναλλάσσονται χωρίς το άτομο να προσκολλάται στο περιεχόμενο 
τους και να εμπλέκεται σε μια γνωσιακή διαμάχη για το αν κάποια 
σκέψη είναι σωστή ή λανθασμένη [25]. Η γνωσιακή αποκόλληση 
καλεί το άτομο να κοιτάξει τις εσωτερικές του εμπειρίες μέσα στο 
πλαίσιο που εξελίσσονται και να χτίσει μια σχέση με αυτές ως ένας 
ουδέτερος παρατηρητής αντί να προσκολλάται στο περιεχόμενό 
τους [26]. Οι διαδικασίες της γνωσιακής αποκόλλησης συνάδουν 
με το εύρημα πως η μεγαλύτερη βελτίωση στις γνωσιακές θερα-
πείες επέρχεται όταν το άτομο αποκτά μια γνωσιακή απόσταση 
(cognitive distancing) όπου οι σκέψεις παρατηρούνται από από-
σταση [27].
Τρίτον, η επαφή με την παρούσα στιγμή βοηθά το άτομο να εστι-
άσει με ευελιξία σε αυτήν τη στιγμή που διαδραματίζεται στο εδώ 
και τώρα, είτε είναι γεμάτη από θλίψη είτε από χαρά. Υπό το 
πρίσμα της ΘΣΠ, υιοθετώντας μια ενσυνείδητη στάση, το άτομο 
αναπτύσσει την ικανότητά παρατήρησης της εμπειρίας του με ένα 
τρόπο που χαρακτηρίζεται από ευελιξία και ενδιαφέρον, χωρίς να 
προσκολλάται στο περιεχόμενο των γλωσσολογικών κατασκευ-
ών. Για παράδειγμα, μια σκέψη αναξιότητας “δεν αξίζω τίποτα” 
παρατηρείται απλώς ως σκέψη και όχι ως μια καθολική αλήθεια 
που καθορίζει τη ζωή του. Για να επιτευχθεί η ενσυνείδητη παρατή-
ρηση και η μη-κριτική περιγραφή χρειάζεται να συνοδεύεται από 
αποδοχή και γνωσιακή αποκόλληση [28].
Τέταρτον, ο “παρατηρητής εαυτός» ή αλλιώς ο εαυτός ως πλαίσιο 
είναι ένας υπερβατικός εαυτός που παρατηρεί τόσο τις εσωτερι-
κές όσο και τις εξωτερικές διεργασίες όπως εξελίσσονται στο πα-
ρόν. Είναι ακριβώς το αντίθετο του εαυτού που είναι υπερβολικά 
προσκολλημένος στις γλωσσικές κατασκευές, δηλαδή τις “ιστορί-
ες” που κατασκευάζει για το ποιος είναι. Ανεξαρτήτως του πώς 
χαρακτηρίζει το άτομο τον εαυτό του: “Εγώ είμαι μητέρα”, “ Εγώ 
είμαι υπάλληλος”, “Εγώ είμαι αποτυχημένη”, υπάρχει πάντα ένα 
“Εγώ” που παραμένει σταθερό και παρατηρεί, και αυτό το “Εγώ” 
αποτελεί τον “παρατηρητή εαυτό”  [29]. Συνεπώς, ο “παρατηρητής 
εαυτός” παρατηρεί τις εσωτερικές και εξωτερικές εμπειρίες αλλά 
ταυτόχρονα είναι διαχωρισμένoς από αυτές. Στη θεραπεία το άτο-
μο καλλιεργεί μια στάση ενδιαφέροντος απέναντι στις εμπειρίες 
του, όπως ακριβώς ένας επιστήμονας παρατηρεί ένα εν εξελίξει 
φαινόμενο, χωρίς να παρεμβαίνει [26]
Πέμπτο, οι αξίες είναι σαν μια πυξίδα που καθοδηγεί τις πράξεις 
του ατόμου προς την υλοποίηση βαθύτερων επιθυμιών του. Δεν εί-
ναι συναισθήματα ούτε εξασφαλίζουν βέβαια αποτελέσματα, αλλά 
είναι περισσότερο επιλογές για πώς το άτομο θέλει να αλληλοεπι-
δρά και να σχετίζεται με τον κόσμο, τους άλλους και τον εαυτό του 
[29]. Οι αξίες έχουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: α) είναι προ-
σανατολισμένες στο παρόν β) φέρουν ενέργεια, με την έννοια μιας 
συνεχούς δυναμικής διαδικασίας γ) είναι ελεύθερα επιλεγμένες 
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δ) αυξάνουν την αποδοχή δύσκολων εσωτερικών εμπειριών [28]. 
Υπό το πρίσμα της ΘΣΠ, οι διάφορες εμπειρίες κατατάσσονται 
σε επιθυμητές και σε απεχθείς βάσει ενός συνόλου αυτό-επιβαλ-
λόμενων λεκτικών κανόνων [1]. Για παράδειγμα, μια μητέρα που 
έχει διαγνωστεί με Διαταραχή Πανικού δυσκολεύεται να πετάξει 
με την οικογένεια της στη Disneyland, στο ταξίδι εκείνο που πάντα 
περίμεναν, μιας και το αεροπλάνο εντείνει το αίσθημα εγκλωβι-
σμού. Μέσα από τη ΘΑΔ αντιλαμβάνεται πως η γονεϊκότητα και 
η φροντίδα είναι από τις κεντρικές της αξίες, πράγμα που κάνει 
τη συμπεριφορά να πετάξει πιο επιθυμητή και τη συμπεριφορά να 
απομονωθεί μόνη της στο σπίτι πιο απεχθή. 
Έκτο, η δεσμευμένη πράξη ενισχύει το άτομο να δεσμευτεί σε αλ-
λαγές στη συμπεριφορά του ακολουθώντας το δρόμο των αξιών 
του [1,29]. Υπό το πρίσμα της ΘΣΠ, είναι μια εποικοδομητική συ-
μπεριφορά που θέτει συμπεριφορικούς στόχους, ελέγχεται από τις 
αξίες και συντηρείται από αυτές. Για παράδειγμα στην παραπάνω 
περίπτωση, εφόσον διασαφηνιστούν οι αξίες, η μητέρα καλείται να 
προχωρήσει στη δεσμευμένη πράξη της έκθεσης στο φοβογόνο ερέ-
θισμα, το αίσθημα εγκλεισμού που βιώνει στο αεροπλάνο. Συνεπώς, 
μια απεχθής εμπειρία, , μπορεί να μετατραπεί σε μια επιθυμητή όταν 
το άτομο είναι πρόθυμο να έρθει πιο κοντά στις αξίες του [25].

1.Μεθοδολογία:
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε με προσωπι-
κή έρευνα στις εξής ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων: Μedline/ 
Pubmed, PsychArticles PsychINFO, PMC (Pub Med Central), 
Cochrane Central Register of trials (CENTRAL) και μέσω του 
ACBS (Association for Contextual Behavioural Science-επίση-
μος οργανισμός για τη ΘΑΔ) για τη χρονική περίοδο 1986, έτος 
δημοσίευσης της πρώτης μελέτης της ΘΑΔ μέχρι τον Ιούνιο 2019. 
Η γλώσσα στην οποία έγινε η ανασκόπηση είναι μόνο η αγγλική, 
με χρήση των ακόλουθων όρων: “Acceptance and Commitment 
Therapy”, “experiential avoidance”, “psychological flexibility/
inflexibility”, “anxiety disorder” and specific anxiety disorders 
(πχ: “GAD”,“OCD”, “PTSD”, “social anxiety”, etc) “review”, 
“randomised controlled trials”, “meta-analysis”. 
1.1 Κριτήρια εισαγωγής: Επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες μετα-α-
ναλύσεις/ συστηματικές ανασκοπήσεις και τυχαιοποιημένες ελεγ-
χόμενες μελέτες σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:
α) Πληθυσμός: Ενήλικες 18-67 ετών β) Μεθοδολογικός σχεδια-
σμός: Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αξιολόγηση της ποιότη-
τας των ερευνών βάσει της φόρμας αξιολόγησης του Ost (2008) 
[30], “Psychotherapy outcome study methodology rating form 
(POMRF)”. Η κλίμακα εξετάζει 22 στοιχεία μεθοδολογίας, όπως 
τον μεθοδολογικό σχεδιασμό, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
ψυχομετρικών κλιμάκων που επιλέχθηκαν, την κατάρτιση των θε-
ραπευτών, την προσήλωση στο θεραπευτικό μοντέλο, τον αριθμό 
συμμετεχόντων K.ά. Η κλίμακα POMRF κυμαίνεται από 0 έως 
44, με τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες να αποδεικνύουν 
μεγαλύτερη μεθοδολογική αυστηρότητα. γ) Διάγνωση: Οι συμμε-
τέχοντες πληρούσαν τα κριτήρια τουλάχιστον μια κύριας Αγχώδης 
Διαταραχής σύμφωνα με το διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM (DSM 
IV [31] και DSM-5[32]) δ) Θεραπεία: Οι έρευνες αυτές εκτός της 
τυπικής εκδοχής της ΘΑΔ περιλαμβάνουν και εναλλακτικές θερα-
πευτικές προσαρμογές της [AABT, Acceptance-Based Behavior 
Therapy (AABT), Mindfulness and Acceptance-Based Group 
Therapy (MAGT) Κ.α] για την αντιμετώπιση των Αγχωδών Δια-
ταραχών ε) Γλώσσα: Η γλώσσα στην οποία έγινε η ανασκόπηση 
είναι μόνο η αγγλική.

1.2 Κριτήρια αποκλεισμού
Από τις 78 μελέτες που αξιολογήθηκαν για την καταλληλόλητα 
τους, 60 απορρίφθηκαν σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:
α) Πληθυσμός: 11 μελέτες εκτός του ηλικιακού φάσματος 18-65 
ετών (1 μετα-ανάλυση, 3 μελέτες για Κοινωνική Αγχώδη Διαταρα-
χή, 5 για Μεικτές Αγχώδεις Διαταραχές, 2 για Ιδεοψυχαναγκαστι-
κή Διαταραχή) β) Μεθοδολογικός σχεδιασμός: 18 μελέτες με χαμη-
λή κλίμακα PORMF (1 για Διαταραχή μετά από τραυματικό στρες, 
2 για Διαταραχή Πανικού, 2 με Διαταραχή Άγχους Ασθένειας, 2 
για το Άγχος Εξετάσεων, 1 για το Άγχος των Μαθηματικών και 1 
για Φοβίες, 2 για Κοινωνική Αγχώδη Διαταραχή, 2 για Γενικευμέ-
νη Αγχώδη Διαταραχή, 4 για Μεικτές Αγχώδεις Διαταραχές, 1 για 
Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή) γ) Διάγνωση: Σε 13 μελέτες οι 
συμμετέχοντες δε πληρούσαν τα κριτήρια κάποιας Αγχώδης Δια-
ταραχής σύμφωνα με το διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM (DSM IV 
[31] και DSM-5[32]) παρά αναφερόταν η ψυχική τους κατάσταση 
ως στρεσογόνα (stress) δ) Θεραπεία: Σε 7 μελέτες η ΘΑΔ χρησι-
μοποιήθηκε ως μια συνθετική μορφή παρέμβασης αναμειγνύοντας 
παρεμβάσεις από άλλες θεραπείες (2 για Ιδεοψυχαναγκαστική 
Διαταραχή, 5 για Μεικτές Αγχώδεις διαταραχές) ε) Γλώσσα: 11 
μελέτες που είχαν διεξαχθεί σε άλλη γλώσσα εκτός της αγγλικής (1 
μετα-ανάλυση, 3 μελέτες για Κοινωνική Αγχώδη Διαταραχή, 2 για 
Μεικτές Αγχώδεις Διαταραχές, 2 για Γενικευμένη Αγχώδη Διατα-
ραχή και 3 για Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή)
Στην παρούσα ανασκόπηση 18 έρευνες πληρούσαν τα κριτήρια 
εισαγωγής, εκ των οποίων οι 4 ήταν μετα-αναλύσεις/ συστηματι-
κές ανασκοπήσεις [33-36] και οι 14 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 
μελέτες [37-50] (βλέπε.Prisma 1 διάγραμμα ροής για τη διαδικα-
σία επιλογής). Παρουσιάζονται αναλυτικά οι 4 μετα-αναλύσεις 
(βλέπε .Πίνακα 1) και 6 από τις 14 μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες 
ελεγχόμενες έρευνες καθώς και ορισμένες από τις πιο ποιοτικές, 
σύμφωνα με την κλίμακα αξιολόγησης PORMF(βλέπε Πίνακα 2). 
Η προσέγγιση αυτή επιλέχθηκε ώστε να αποσαφηνιστεί περαιτέρω 
η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ στη θεραπεία των 
Αγχωδών Διαταραχών.
Έτσι, παρουσιάζονται δύο έρευνες για τη ΓΑΔ, [37,38] δύο έρευ-
νες για την ΙΔΨ [42,44], μία έρευνα για την Κοινωνική Αγχώδη 
Διαταραχή [46] και μία έρευνα για τις Μεικτές Αγχώδεις Διαταρα-
χές [49]. Καθώς η εφαρμογή της ΘΑΔ βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα 
στάδια για τη Διαταραχή μετά από τραυματικό στρες, τη Διαταρα-
χή Πανικού, τη Διαταραχή Άγχους ασθένειας, το Άγχος Εξετάσε-
ων, το Άγχος των Μαθηματικών και τις Φοβίες, δε συμπεριελήφθη-
σαν οι σχετικές τυχαιοποιημένες μελέτες [51-56 κατ’ αντιστοιχία] 
καθώς τόσο τα ερευνητικά ευρήματα όσο και ο μεθοδολογικός 
σχεδιασμός τους στερούνται αξιοπιστίας. 

2. Ευρήματα
Η παρούσα ανασκόπηση εστιάζει κυρίως στο πώς η ΘΑΔ ωφελεί 
το άτομο μέσω της εκμάθησης και της καλλιέργειας διαδικασιών 
ψυχολογικής ευελιξίας [1,4]. Η ΘΑΔ έχει φανεί χρήσιμη σε ένα 
ευρύ φάσμα πληθυσμού με ψυχολογικές και με σωματικές δυσκο-
λίες, όπως οι Αγχώδεις Διαταραχές και η Κατάθλιψη [35,57], τα 
Ψυχωτικά συμπτώματα όπως, για παράδειγμα: οι Παραληρητικές 
ιδέες [58], η Διαχείριση του Πόνου [59], η Οριακή Διαταραχή Προ-
σωπικότητας [60], οι Διατροφικές Διαταραχές [61], οι Λειτουργικές 
Σωματικές Διαταραχές (functional somatic disorders) [62], η Πα-
ρορμητικότητα [63] και πολλά άλλα. Η παρούσα ανασκόπηση εστι-
άζεται στις Αγχώδεις Διαταραχές, όπου τα ερευνητικά ευρήματα 
του APA Division 12 Task Force, Society of Clinical Psychology [64] 
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αποδεικνύουν ότι η ΘΑΔ αποτελεί μια επαρκώς αποτελεσματική 
ερευνητικά τεκμηριωμένη θεραπευτική προσέγγιση.
Σύμφωνα με τις μετα-αναλύσεις, συστηματικές ανασκοπήσεις και 
τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που περιλαμβάνονται στην 
παρούσα ανασκόπηση, η ΘΑΔ αποδεικνύεται μια αποτελεσματική 
παρέμβαση, καθώς όλες οι μετρήσεις έδειξαν σημαντική βελτίω-
ση μετά το τέλος της παρέμβασης, ενώ σαφής είναι η υπεροχή της 
σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (όπου χρησιμοποιήθηκε), τόσο 
κατά το τέλος της παρέμβασης, όσο και στους επανελέγχους [33-

50]. Επίσης η ΘΑΔ και η ΓΣΘ είναι εξίσου αποτελεσματικές, ενώ 
οι όποιες διαφορές τους ήταν μικρές σε μέγεθος και στατιστικά μη 
σημαντικές [33-36, 38, 39, 40, 45, 46,48,49]. 

Α) Μετα-αναλύσεις/ Συστηματικές ανασκοπήσεις
Στην πρώτη χρονολογικά μετα-ανάλυση του Swain και συνεργα-
τών (2013) [33] για την αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ για τις Αγ-
χώδεις διαταραχές συμπεριλήφθηκαν 38 έρευνες και ένα άρθρο. 
Συμμετείχαν 959 άτομα που κάλυπταν όλο το φάσμα των Αγχω-

Πίνακας 1. Συνοπτική περιγραφή μετα-αναλύσεων και συστηματικών ανασκοπήσεων, όπου εφαρμόστηκε η ΘΑΔ για την αντιμετώπιση των Αγχωδών 
διαταραχών

Συγγραφέας Έτος 
δημοσίευσης

Ηλικίες 
(μέσος όρος)

Αριθμός συμμετεχόντων Είδος παρέμβασης Αποτελέσματα ομάδας παρέμ-
βασης

Swain et al. 2013 37 Ετερογενές μείγμα 959 
ασθενών με διάγνωση 
Αγχωδών Διαταραχών

Συστηματική ανασκόπη-
ση 38 κλινικών μελετών: 4 
τυχαιοποιημένες ελεγχό-
μενες μελέτες, 16 σχεδια-
σμοί μεταξύ των ομάδων 
(between-group designs), 
10 σχεδιασμοί εντός των 
ομάδων (within-group 
designs) και 8 μελέτες 
σειράς περιστατικών 
(case series). 

Η ΘΑΔ και η ΓΣΘ έχουν την 
ίδια αποτελεσματικότητα. Σε 17 
από 38 μελέτες δε μπόρεσε να 
μετρηθεί το μέγεθος επίδρασης 
και η αποτελεσματικότητα της 
ΘΑΔ σε σχέση με τις άλλες 
συνθήκες. 

Bluet et al. 2014 38.2 Ετερογενές μείγμα 404 
ασθενών με διάγνωση 
Αγχωδών διαταραχών

Εμπειρική ανασκόπηση 
απαρτίζεται από τρεις 
επιμέρους αναλύσεις: α) 
μια μετα-ανάλυση που 
εξετάζει τη σχέση μεταξύ 
ψυχολογικής ακαμψίας 
και της συμπτωματολο-
γίας του Άγχους β) μια 
συστηματική ανασκόπηση 
όλων των αποτελεσμάτων 
για την αποτελεσματι-
κότητα της ΘΑΔ για τις 
Αγχώδεις Διαταραχές 
γ) μια μετα-ανάλυση 9 
τυχαιοποιημένων ελεγχό-
μενων μελετών.

Η αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ 
ήταν υψηλή σε σχέση με την 
ομάδα ελέγχου: λίστα αναμο-
νής αλλά φαίνεται ισοδύναμη 
με τις ομάδες παρέμβασης και 
πιο συγκεκριμένα με τις ΓΣΘ 
θεραπείες.

Twohig et al. 2017 39.5 Ετερογενές μείγμα 1962 
ασθενών με διάγνωση 
Αγχωδών Διαταραχών 
και 1414 ασθενών με 
διάγνωση Κατάθλιψης

Συστηματική ανασκόπη-
ση 36 τυχαιοποιημένων 
ελεγχόμενων μελετών. 20 
εξ αυτών για τις Αγχώδεις 
Διαταραχές 

Η ΘΑΔ φάνηκε πιο αποτελε-
σματική έναντι των παθητικών 
συνθηκών ελέγχου (καμία 
θεραπεία ή συνήθη θεραπεία). 
ΘΑΔ ισάξια αποτελεσματική με 
τη ΓΣΘ. Ενδείξεις δείχνουν πως 
η αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ 
οφείλεται στο μηχανισμό της 
ψυχολογικής ευελιξίας

Kelso et al. 2019 36.1 Ετερογενές μείγμα 1752 
ασθενών με διάγνωση 
Αγχωδών διαταραχών 

Συστηματική ανασκόπηση 
20 ερευνών: 11 τυχαιοποι-
ημένων και 9 μη τυχαιο-
ποιημένων ελεγχόμενων 
μελετών. Διεξαγωγή της 
ΘΑΔ μέσω διαδικτύου 
(iACT) με ή χωρίς τη 
βοήθεια θεραπευτή

Η ΘΑΔ μέσω διαδικτύου 
(iACT) παρουσιάζεται εξίσου 
αποτελεσματική με τη ΓΣΘ 
μέσω διαδικτύου (iCBT) και την 
παρέμβαση της Εκφραστικής 
γραφής για τα Γενικευμένα Αγ-
χώδη συμπτώματα στις τυχαιο-
ποιημένες ελεγχόμενες μελέτες.
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δών Διαταραχών. Στις 38 έρευνες συγκαταλέγονται: 5 έρευνες 
με ΓΑΔ, 3 έρευνες Διαταραχή μετά από τραυματικό στρες, 10 με 
Κοινωνική Αγχώδη Διαταραχή, μία με Ειδική Φοβία, μία με Δι-
αταραχή Πανικού, 7 με ΙΔΨ, 4 με Γενικευμένα Αγχώδη Συμπτώ-
ματα, 5 με Μεικτές Αγχώδεις Διαταραχές και 2 με Άγχος Εξετά-
σεων. Οι ερευνητικοί σχεδιασμοί ποικίλουν, αποτελούμενοι από: 
4 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, 16 σχεδιασμούς μεταξύ 
των ομάδων (between-group designs), 10 σχεδιασμούς εντός των 
ομάδων (within-group designs) και 8 μελέτες σειράς περιστατικών 
(case series). Στις περισσότερες έρευνες,  η θεραπεία που χρησι-
μοποιήθηκε ήταν είτε η ΘΑΔ είτε προσαρμογές της ΘΑΔ, όπως 
η Acceptance-based Behaviour Therapy, (ABBT) και η συνδυα-
στική θεραπεία: Acceptance-enhanced Panic Control Treatment 
(APCT) and Mindfulness and Acceptance-based Group Therapy 
(MAGT). Η θεραπεία διεξήχθη είτε ατομικά είτε ομαδικά και 
μόνο σε 2 έρευνες χορηγήθηκε βιβλίο αυτοβοήθειας βασισμένο 
στη ΘΑΔ χωρίς καθοδήγηση του θεραπευτή. Η διάρκεια της θε-
ραπείας ποίκιλλε χρονικά από μια 15-λέπτη παρέμβαση ΘΑΔ μέ-
χρι και 21 συνεδρίες. Μόνο 6 από τις 38 έρευνες  χρησιμοποίησαν 
ομάδα ελέγχου. Συγκεκριμένα, σε 4 έρευνες χρησιμοποιήθηκε η 
λίστα αναμονής ως ομάδα ελέγχου, σε μία η ομάδα ελέγχου είχε 
λάβει ψυχοεκπαίδευση και στην άλλη η αντίστοιχη ομάδα είχε 
υποβληθεί σε Συνήθη θεραπεία. Σε 16 από τις 38 έρευνες η ΘΑΔ 
συγκρίθηκε με μια ενεργή θεραπεία παρέμβασης: σε 9 έρευνες με 
τη ΓΣΘ, σε 2 με τη Θεραπεία εκπαίδευσης στην προοδευτική μυ-
ϊκή χαλάρωση σε μία με τη Θεραπεία για τον έλεγχο του πανικού 
(panic control treatment), σε μία με τη Θεραπεία σχημάτων εστια-
σμένη στο συναίσθημα (schema plus emotion-focused therapy), σε 
δύο με τη Θεραπεία Έκθεσης με εξοικείωση και σε μια με Θερα-
πεία συστηματικής απευαισθητοποίησης. Συνολικά, Τα ευρήματα 
έδειξαν σημαντική βελτίωση για τη ΘΑΔ σε επίπεδο μείωσης των 
συμπτωμάτων των Μεικτών Αγχώδων Διαταραχών και της Κοι-
νωνικής Αγχώδης Διαταραχής. Παρ ’όλα αυτά είναι δύσκολη η 
εξαγωγή σαφών αποτελεσμάτων, λόγω της έλλειψης του μεγέθους 
επίδρασης, το οποίο δεν μπορούσε να υπολογιστεί σε 17 από τις 
38 έρευνες, λόγω μικρού και πολύ ετερογενούς δείγματος, χρήσης 
ετερογενών ψυχομετρικών κλιμάκων, έλλειψης ομάδας ελέγχου 
στην πλειονότητα των ερευνών. 
Η εμπειρική ανασκόπηση των Bluett και συνεργατών 2014 [34] 
απαρτίζεται από τρεις επιμέρους αναλύσεις: α) μια μετα-ανάλυση 
που στοχεύει να αναδείξει τη σχέση μεταξύ ψυχολογικής ακαμψί-
ας και της συμπτωματολογίας του άγχους. Για τη μέτρηση της ψυ-
χολογικής ακαμψίας χρησιμοποιήθηκε το Acceptance and Action 
Questionnaire (AAQI-II) [23,65] και για τη μέτρηση της συμπτω-
ματολογίας του άγχους χορηγήθηκαν σχετικές ψυχομετρικές κλί-
μακες όπως το BAI [66]. Η μετα-ανάλυση των 63 μελετών έδειξε 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ του ΑΑQ και των ψυχομετρικών 
κλιμάκων για τις Αγχώδεις Διαταραχές (r = 0,45, 95% CI = 0,41, 
0,49, z = 18,58, p <0,001, k = 63, n = 13,788). β) μια συστηματική 
ανασκόπηση όλων των ευρημάτων για την αποτελεσματικότητα 
της ΘΑΔ για το άγχος και τις διαταραχές του φάσματος της ΙΔΨ 
(Oc- spectrum) και σε δεδομένα για την επίδραση των ρυθμιστικών 
(moderators) και διαμεσολαβητικών (mediators) παραγόντων γ) 
μια προκαταρκτική (preliminary) μετα-ανάλυση για τις τυχαιοποι-
ημένες ελεγχόμενες μελέτες της ΘΑΔ για τις Αγχώδεις Διαταρα-
χές. Εστιάζοντας στη προκαταρκτική μετα-ανάλυση συμπεριελή-
φθησαν 9 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που επιλέχθηκαν 
βάσει συγκεκριμένων κριτήριων. Στις 7 από τις 9 τυχαιοποιημένες 
κλινικές μελέτες, η ΘΑΔ συγκρίθηκε με 5 ομάδες παρέμβασης: 

Γνωσιακή Θεραπεία (ΓΣ), ΓΣΘ,  Θεραπεία Αντιστροφής Συνή-
θειας (habit reversal training), Θεραπεία εκπαίδευσης στην προ-
οδευτική μυϊκή χαλάρωση και Συστηματική Απευαισθητοποίηση 
και στις άλλες 2 μελέτες η ΘΑΔ συγκρίθηκε με την ομάδα ελέγχου 
(λίστας αναμονής). Το δείγμα αποτελούνταν από 404 ατόμων με 
ετερογενείς διαγνώσεις. Η θεραπεία διεξήχθη είτε ατομικά, είτε 
ομαδικά. Συνολικά, στην προκαταρτική μετα-ανάλυση το μέγεθος 
της επίδρασης για τη ΘΑΔ δεν ήταν στατιστικά σημαντικό σε σύ-
γκριση με τις ομάδες παρέμβασης με συνολικό μέγεθος της επίδρα-
σης 0.40. Επίσης, η σύγκριση της ΘΑΔ με τις ομάδες παρέμβασης 
χρησιμοποιώντας το AAQ , έδειξε μέγεθος της επίδρασης μόλις 
0.08. Συνεπώς, η αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ ήταν υψηλή σε σχέ-
ση με την ομάδα ελέγχου λίστας αναμονής αλλά φαίνεται ισοδύνα-
μη με τις ομάδες παρέμβασης και πιο συγκεκριμένα με τις ΓΣΘ, 
ΓΘ και Θεραπεία αντιστροφής συνήθειας. Τα ευρήματα δείχνουν 
ότι η ΘΑΔ είναι μέτρια αποτελεσματική για τη ΓΑΔ, την ΙΔΨ και 
για την Κοινωνική Διαταραχή Άγχους (Κοινωνική φοβία). Φαίνε-
ται πως η ΘΑΔ είναι σε πρώιμα στάδια όσον αφορά τη Διαταραχή 
μετά από τραυματικό στρες, τις Φοβίες και τη Διαταραχή Πανικού. 
Τέλος, η αρχική υπόθεση ότι η ψυχολογική ευελιξία μπορεί να εί-
ναι ρυθμιστικός παράγοντας (moderator) δεν επιβεβαιώθηκε. 
Στη συστηματική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε από τον 
Τwohig  και συνεργάτες 2017 [35] για τις Αγχώδεις Διαταρα-
χές και την Κατάθλιψη,  συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα της 
ΘΑΔ με άλλες 7 διαθέσιμες ψυχολογικές παρεμβάσεις: ΓΣΘ, ΓΘ, 
Mindfulness and Acceptance-based group therapy (MAGT), Αφη-
γηματική Θεραπεία, Θεραπεία εκπαίδευσης στην προοδευτική 
μυϊκή χαλάρωση, Πρόγραμμα Σταδιακής Απευαισθητοποίησης, 
Times perspective therapy και δύο ομάδες placebo: Εκφραστική 
γραφή και Ομάδα βοήθειας (minimal support group) και με δύο 
ομάδες ελέγχου: λίστα αναμονής και Συνήθη θεραπεία. Συμπερι-
λήφθηκαν 36 έρευνες εκ των οποίων, 20 ερευνούν την αποτελε-
σματικότητα της ΘΑΔ για τις Αγχώδεις Διαταραχές σε ετερογενές 
δείγμα 1962 ατόμων. Από τις 20 έρευνες για τις Αγχώδεις Διατα-
ραχές,  5 έρευνες είναι για τη ΓΑΔ, 5 έρευνες για την Κοινωνική 
Αγχώδη Διαταραχή, 4 έρευνες για την ΙΔΨ, μία έρευνα για τη Δι-
αταραχή Πανικού, 4 έρευνες για τις Μεικτές Αγχώδεις Διαταρα-
χές και μία έρευνα για τη Διαταραχή Άγχους ασθένειας. Τα απο-
τελέσματα έδειξαν ότι η ΘΑΔ είναι αποτελεσματική έναντι των 
ομάδων ελέγχου, , όπως επίσης ότι είναι εξίσου αποτελεσματική 
με τη ΓΣΘ. Στην ίδια μετα-ανάλυση φάνηκε ότι πως η ΘΑΔ είναι 
αποτελεσματική για τη ΓΑΔ με μέγεθος της επίδρασης που ποικί-
λει από 0,98 εώς1,02 για τις ομάδες ελέγχου και 0,63 έως 0,79 σε 
σύγκριση με τις ομάδες παρέμβασης. Επίσης δείχνει πως η ΘΑΔ 
σε σύγκριση με τη λίστα αναμονής μπορεί να είναι αποτελεσματική 
στις Διαταραχές Πανικού και  τη Διαταραχή Άγχους ασθένειας με 
μέγεθος της επίδρασης που ποικίλει από 0,89 εώς 0,72 αντίστοιχα. 
Στην πιο πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση που διενεργήθηκε 
από τους Kelson και συνεργάτες (2019) [36], εξετάστηκε η αποτε-
λεσματικότητα της ΘΑΔ μέσω διαδικτύου (iACT) για τη ΓΑΔ, την 
Κοινωνική Αγχώδη διαταραχή, τη Διαταραχή Άγχους Ασθένειας, 
τα Γενικευμένα αγχώδη συμπτώματα με ή χωρίς συννοσηρότητα 
σωματικών ή ψυχολογικών προβλημάτων υγείας. Το δείγμα απο-
τελούνταν από 1752 άτομα με ετερογενείς διαγνώσεις. Συμπερι-
λήφθηκαν 20 έρευνες. Επιλέχθηκαν 11 τυχαιοποιημένες και 9 μη 
τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, με απαραίτητα κριτήρια 
τον πειραματικό σχεδιασμό και την ύπαρξη ομάδας ελέγχου. Σε 8 
μελέτες η iACT συγκρίθηκε με την ομάδα ελέγχου της λίστας ανα-
μονής, σε 2 μελέτες με το Διαδικτυακό φόρουμ συζήτησης (online 
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discussion forum), σε 2 μελέτες με την Εκφραστική γραφή, σε 2 με 
το ΓΣ παρέμβαση μέσω διαδικτύου (iCBT) και τέλος με τη συνθή-
κη πρόσβασης σε ιστοσελίδα για θέματα ψυχικής υγείας. Στη με-
τα-ανάλυση αυτή είναι δύσκολο να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα 
λόγω της συμπερίληψης: μη τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων ερευ-
νών, μικρού δείγματος και ελάχιστων ενεργών συνθηκών παρέμ-
βασης (εκτός του iCBT).Παρ’ όλα αυτά η iACT φανερώνει μέτρια 
αλλά σημαντική αποτελεσματικότητα στη μείωση του άγχους σε 18 
από τις 20 έρευνες. Από τις 18 έρευνες, στις 13 ο θεραπευτής ήταν 
παρών και στις άλλες 5 το άτομο είχε πρόσβαση στην iACT χωρίς 
κάποια βοήθεια. Η iACT παρουσιάζεται εξίσου αποτελεσματική 
με τη iCBT και την παρέμβαση της Εκφραστικής γραφής στην πε-
ρίπτωση των γενικευμένων αγχωδών συμπτωμάτων στις τυχαιοποι-
ημένες ελεγχόμενες μελέτες. 

Β) Τυχαιοποιημένες Ελεγχόμενες Μελέτες
Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή (ΓΑΔ)
H πρώτη έρευνα για τη ΓΑΔ με τη μεγαλύτερη επίδραση είναι των 
Roemer και συνεργατών (2008) [37]. Η έρευνα χρησιμοποίησε μια 
προσαρμογή της ΘΑΔ, η οποία εστιάζει περισσότερο στις διαδικα-
σίες αποδοχής και ενσυνειδητότητας και ονομάζεται Acceptance-
Based Behaviour Therapy (AABT). Στην ερευνά συγκρίθηκε η 
AABT με τη λίστας αναμονής και τα αποτελέσματα έδειξαν σημα-
ντική μείωση του άγχους. 33 συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε μία από τις δύο ομάδες. Στην αρχική μέτρηση πριν την έναρξη 
της παρέμβασης, ο μέσος όρος του άγχους ήταν 74.77% .Ενώ στη 
μέτρηση μετά το τέλος της παρέμβασης ήταν 53.23% με στατιστικά 
σημαντικό μέγεθος της επίδρασης 1,65 για την ABBT σε σύγκριση 
με τη λίστα αναμονής. Τα προκαταρκτικά ευρήματα διατηρήθηκαν 
στους επανελέγχους 3 μήνες μετά (Μ=54.03, μέγεθος της επίδρα-
σης= 1,63) και 9 μήνες μετά (M = 52.82, μέγεθος της επίδρασης 
= 1,80). Επιπροσθέτως, μετά το τέλος της θεραπείας, το 77% που 
ανήκε στη συνθήκη ABBT δεν πληρούσε τα κριτήρια για τη ΓΑΔ. 
Αυτά τα αποτελέσματα έμειναν σταθερά και σε κάποιες περιπτώ-
σεις βελτιώθηκαν με την πάροδο του χρόνου. 
Επίσης, η τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη των Hayes-Skelton 
και συνεργατών (2013) [38] συνέκρινε τη Θεραπεία ABBT με τη 
Θεραπεία Εφαρμοσμένης Χαλάρωσης (Applied relaxation) για 
την αντιμετώπιση της ΓΑΔ. Το δείγμα αποτελούνταν από 81 άτο-
μα και η παρέμβαση ολοκληρώθηκε σε 16 συνεδρίες. Τα ευρήματα 
έδειξαν και για τις δύο θεραπείες σημαντική βελτίωση τόσο κατά 
την ολοκλήρωσή τους όσο και στους επανελέγχους σε επίπεδο 
μείωσης των συμπτωμάτων της ΓΑΔ, μείωσης της κατάθλιψης και 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Το μέγεθος της επίδρασης μεταξύ 
των δύο θεραπειών ήταν μη στατιστικά σημαντικό (0.002 εώς 0.20), 
εύρημα που δείχνει ότι η βελτίωση συνέβη ανεξαρτήτως του είδους 
της θεραπείας. Τέλος, στον επανέλεγχο 6 μήνες μετά την παρέμ-
βαση, η βελτίωση παρέμεινε σταθερή, καθώς δεν παρατηρήθηκε 
κάποια διαφορά στο μέγεθος επίδρασης.

Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΔΨ)
Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες για τη ΘΑΔ στη θερα-
πεία της ΙΔΨ συγκρίνοντας της αποτελεσματικότητά της έναντι 
στης φαρμακευτικής αγωγής. Ενδεικτικά, στην έρευνα των Vakili 
και συνεργατών (2014) [42] συμπεριλήφθηκαν 27 άτομα, τα οποία 
κατανεμήθηκαν τυχαία σε μια από τις τρεις συνθήκες θεραπεί-
ας: α) θεραπεία ΘΑΔ β) λήψη SSRI γ) λήψη SSRI συνδυασμένη 
με ΘΑΔ (ΘΑΔ+SSRI). Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα άτομα που 
έλαβαν ΘΑΔ ή συνδυασμένη θεραπεία (ΘΑΔ+SSRI) εμφάνισαν 

σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση των ΙΔΨ συμπτωμάτων, όπως 
μείωση της βιωματικής αποφυγής, σε σύγκριση με εκείνα που τους 
χορηγήθηκε μόνο φαρμακευτική αγωγή (SSRI) Στη λήξη της θερα-
πείας το ποσοστό μείωσης των συμπτωμάτων ήταν 44 %, 40%, 12.5 
% για τη ΘΑΔ, ΘΑΔ+SSRI και SSRI αντίστοιχα. Ερευνώντας 
το ίδιο θέμα, ο Rohani και συνεργάτες (2018) [44] μελέτησε την 
επίδραση της ΘΑΔ σε επίπεδο ομαδικής παρέμβασης σε ενήλικες 
με διάγνωση ΙΔΨ οι οποίοι λάμβαναν τη βέλτιστη δόση SSRIs. Οι 
συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν τυχαία σε δυο συνθήκες: α) Ομαδι-
κή ΘΑΔ συνδυασμένη με βέλτιστη δόση SSRI, β) ομάδα που παρα-
μένει υπό συνεχή εποπτεία-διαχείριση της βέλτιστης δόσης SSRI 
(continued SSRI management). Μετά το τέλος της παρέμβασης, 
τα αποτελέσματα έδειξαν παρόμοια μείωση των συμπτωμάτων και 
στις δύο ομάδες, όπως μετρήθηκαν με τις κλίμακες Yale Brown 
(Y-BOCS-SR) [67] και (BDI-II) [68]. Σε επανελέγχους μετά το 
τέλος της παρέμβασης περαιτέρω μείωση της συμπτωματολογίας 
παρατηρήθηκε μόνο στην ομάδα ομαδικής ΘΑΔ + SSRI. Η ίδια 
ομάδα παρουσίασε μείωση της μηρυκαστικής σκέψης και αύξηση 
της ψυχολογικής ευελιξίας εν συγκρίσει με την ομάδα που λάμβανε 
αποκλειστικά φαρμακευτική αγωγή. 

Κοινωνική Αγχώδης Διαταραχή (Κοινωνική Φοβία)
Οι Craske και συνεργάτες 2014 [46] διεξήγαγαν τη μεγαλύτερη και 
πιο αυστηρά μεθοδολογικά τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη, 
εξετάζοντας την επίδραση των ρυθμιστών (moderators) και των πα-
ραγόντων πρόβλεψης (predictors) κατά την έκβαση της θεραπείας. 
Στην έρευνα συμμετείχαν 87 άτομα που κατανεμήθηκαν τυχαία σε 
3 ομάδες: ΘΑΔ, ΓΣΘ και λίστα αναμονής. Η διαδικασία αξιολό-
γησης συμπεριλάμβανε: διαγνωστική συνέντευξη, χορήγηση ερω-
τηματολογίων και ένα σύνολο καθηκόντων όπως η ομιλία μπροστά 
σε κοινό. Τα άτομα που συμμετείχαν στις δύο πρώτες συνθήκες, 
εκτέθηκαν συστηματικά σε φοβογόνες καταστάσεις στο πλαίσιο 12 
ατομικών συνεδριών. Στις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν ψυχομε-
τρικές κλίμακες για το άγχος (πχ: Clinical Severity Rating  ADIS-IV 
[69]),την ποιότητα ζωής (πχ: Quality of Life Inventory,QOLI [70]), 
αλλά και ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης της 
δυσφορίας (SUDS) που χρησιμοποιούνται σε παρεμβάσεις συμπε-
ριφορικής έκθεσης. Επίσης, χορηγήθηκαν ψυχομετρικές κλίμακες, 
όπως το AAQ [23,65] Κ.ά, στην αρχή και στο τέλος της θεραπείας, 
καθώς και σε επανελέγχους (6 και 12 μήνες) για τη διερεύνηση της 
ύπαρξης ρυθμιστών όπως η ψυχολογική ευελιξία. Τα αποτελέσμα-
τα έδειξαν ότι και η ΘΑΔ και η ΓΣΘ είναι ανώτερες από τη λίστα 
αναμονής και ισάξια αποτελεσματικές. Μάλιστα, η ΓΣΘ φάνηκε 
περισσότερο αποτελεσματική στην περίπτωση ατόμων με υψηλό 
βαθμό βιωματικής αποφυγής, εύρημα που προκαλεί ενδιαφέρον 
μιας και η ΘΑΔ είναι η κύρια θεραπεία που εστιάζει στη βελτίω-
ση της βιωματικής αποφυγής. Επιπλέον η ΘΑΔ έδειξε μεγαλύτερη 
μείωση των συμπτωμάτων άγχους στην ομιλία μπροστά σε κοινό. 
Από την άλλη, η αξιολόγηση του QOLI [70] έδειξε πως τα θετικά 
αποτελέσματα στην ποιότητα της ζωής των συμμετεχόντων αυξήθη-
καν σταδιακά και στις δύο θεραπείες, καθώς και στη λίστα αναμο-
νής κατά τη διάρκεια των 12 μηνών. Τέλος, και οι δύο σημείωσαν 
παρόμοια ποσοστά μείωσης των συμπτωμάτων της κύριας διατα-
ραχής. Συγκεκριμένα, στη λήξη της θεραπείας το ποσοστό μείωσης 
των συμπτωμάτων ήταν 52% για τη ΓΣΘ και 41%. για τη ΘΑΔ. 
Ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 57% για τη ΓΣΘ  και 53% για τη 
ΘΑΔ έξι μήνες μετά τη θεραπεία και 40% για τη  ΓΣΘ και 41%. 
Για τη ΘΑΔ 12 μήνες μετά.
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Πίνακας 2. Συνοπτική περιγραφή Τυχαιοποιημένων Ελεγχόμενων Μελετών, όπου εφαρμόστηκε η ΘΑΔ για την αντιμετώπιση των Αγχωδών διαταραχών

Συγγραφέας Έτος 
δημοσίευσης

Ηλικία 
(μέσος όρος)

Φύλλο Αριθμός 
συμμετεχόντων

Είδος παρέμβασης Αποτελέσματα ομάδας 
παρέμβασης 

Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή (ΓΑΔ)

Roemer et al.* 2008 33.59 22 γυναίκες
9 άνδρες

33 συμμετέχοντες Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 2 ομάδες: ΑΒΒΤ 
(προσαρμογή της ΘΑΔ) 
και λίστα αναμονής.

ΘΑΔ πιο αποτελεσματική 
από τη λίστα αναμονής.
Μετά το τέλος της θεραπείας, 
το 77% στη συνθήκη ABBT 
δεν πληρούσε τα κριτήρια για 
τη ΓΑΔ.

Hayes-Skelton et al. * 2013 32.93 53 γυναίκες
28 άνδρες

81 συμμετέχοντες Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 3 ομάδες: ΑΒΒΤ 
(προσαρμογή της ΘΑΔ), 
Θεραπεία Εφαρμοσμέ-
νης Χαλάρωσης.

AABT και Θεραπεία Εφαρ-
μοσμένης Χαλάρωσης εξίσου 
αποτελεσματικές. Το μέγεθος 
της επίδρασης μεταξύ των 
δύο θεραπειών ήταν μη στα-
τιστικά σημαντικό (0.002 εώς 
0.20)

Avdagic et al. 2014 36.17 34 γυναίκες
17 άνδρες

51 συμμετέχοντες Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 2 ομάδες: Ομαδική 
ΘΑΔ, Ομαδική ΓΣΘ.

Ομαδική ΘΑΔ πιο αποτελε-
σματική από τη ΓΣΘ, με μέ-
γεθος της επίδρασης 0.79. Στη 
λήξη της θεραπείας το ποσο-
στό μείωσης των συμπτωμά-
των ήταν 79% για ομαδική 
ΘΑΔ και 49%  για ομαδική 
ΓΣΘ αντίστοιχα.

Stefan, et al. 2019 27.13 60 γυναίκες 11 
άνδρες

71 συμμετέχοντες  Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 3 ομάδες: ΑΒΒΤ 
(προσαρμογή της ΘΑΔ), 
ΓΣΘ και Λογικο-θυμική 
Συμπεριφορική θερα-
πεία.

AABT, ΓΣΘ και REBT είναι 
εξίσου αποτελεσματικές για 
την αντιμετώπιση της ΓΑΔ.

Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΔΨ)

Twohig et al. 2010 37 48 γυναίκες
31 άνδρες

79 συμμετέχοντες Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 2 ομάδες: ΘΑΔ και 
PRT.

ΘΑΔ πιο αποτελεσματική 
από τη την PRT. Στη λήξη 
της θεραπείας το ποσοστό 
μείωσης των συμπτωμάτων 
ήταν 46%–56% για  ΘΑΔ και 
13%–18% για PRT.  Επα-
νέλεγχο 6 μηνών ήταν 46%–
66% για ΘΑΔ και 16%–18% 
για PRT.

Vakili et al. * 2014 26.96 12 γυναίκες
15 άνδρες

27 συμμετέχοντες Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 3 ομάδες: ΘΑΔ, SSRI 
και ΘΑΔ+SSRI.

ΘΑΔ πιο αποτελεσματική 
από SSRI και εξίσου αποτε-
λεσματική με ΘΑΔ+SSRI. 
Στη λήξη της θεραπείας το 
ποσοστό μείωσης των συ-
μπτωμάτων ήταν για ΘΑΔ 44 
%, για ΘΑΔ+ SSRI 40%, για 
SSRI 12.5%.

Baghooli et al. 2014 - 56 γυναίκες
44 άνδρες

90 συμμετέχοντες (10 
αποχώρησαν)

Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 3 ομάδες: ΘΑΔ, 
clomipramine,

ΘΑΔ πιο αποτελεσματική 
από clomipramine και εξί-
σου αποτελεσματική με ΘΑ-
Δ+clomipramine.
ΘΑΔ+clomipramine.

Rohani, et al. * 2018 27.91 46 γυναίκες 46 συμμετέχοντες  Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 3 ομάδες: Ομαδική 
ΘΑΔ, ΘΑΔ+SSRI και 
SSRI

Ομαδική ΘΑΔ πιο αποτελε-
σματική από SSRI και εξίσου 
αποτελεσματική με Ομαδική 
ΘΑΔ+SSRI. Στον επανέ-
λεγχο περαιτέρω μείωση της 
συμπτωματολογίας για την 
ομαδική ΘΑΔ + SSRI.
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Μεικτές Αγχώδεις Διαταραχές
H μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη ερευνητικά τυχαιοποιημένη ελεγ-
χόμενη μελέτη που έχει διενεργηθεί ως τώρα είναι των Arch και 
συνεργατών 2012 [49] με ποσοστό 31/44 στη φόρμα αξιολόγησης 
POMRF [30]. 128 άτομα που πληρούσαν τα κριτήρια τουλάχιστον 
μίας Αγχώδους Διαταραχής, οι οποίοι κατανεμήθηκαν τυχαία σε 
δύο συνθήκες παρέμβασης: ΘΑΔ και ΓΣΘ και στις δύο παρεμβά-
σεις συμπεριλήφθηκε συμπεριφορική έκθεση. Μετρήσεις πραγ-
ματοποιήθηκαν στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης και σε 
επανελέγχους 6 και 12 μήνες μετά, χρησιμοποιώντας ψυχομετρικές 
κλίμακες για τις Αγχώδεις Διαταραχές (όπως (πχ: Clinical Severity 
Rating [69],) και την ποιότητα ζωής (AΑQ [23,65]). Τα ευρήματα 
έδειξαν ότι και οι δύο παρεμβάσεις ήταν εξίσου αποτελεσματι-

κές, όπως φάνηκε από τις μετρήσεις στο τέλος και 6 μήνες μετά τη 
θεραπεία. Στον επανέλεγχο 12 μήνες μετά τη λήξη της θεραπείας 
η ΘΑΔ φάνηκε να επιφέρει τη μεγαλύτερη βελτίωση στην κύρια 
Αγχώδη Διαταραχή, με μέγεθος της επίδρασης 1.26 και 0.56 αντί-
στοιχα για τη ψυχολογική ευελιξία. Από την άλλη, η ΓΣΘ έδειξε 
πιο θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα της ζωής σύμφωνα με το 
QOLI [70]. Στην ίδια μελέτη εξετάστηκε ο ρόλος των δυο διαμε-
σολαβητών (mediators): ευαισθησία στο άγχος (anxiety sensitivity) 
και γνωσιακή αποκόλληση. Η ΓΣΘ είχε υψηλότερη επίδοση από τη 
ΘΑΔ στα μέτρια επίπεδα άγχους, αλλά δεν προέκυψαν διαφορές 
ανάμεσα στις 2 συνθήκες για τα χαμηλά και υψηλά επίπεδα της 
ευαισθησίας στο άγχος. Παρατηρήθηκε σταδιακή μείωση της ευ-
αισθησίας στο άγχος και αύξηση της γνωσιακής αποκόλλησης και 

Κοινωνική Αγχώδης Διαταραχή (Κοινωνική Φοβία)

Kocovski et al. 2013 34 74 γυναίκες
63 άνδρες

137 συμμετέχοντες Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 3 ομάδες: ΜABGT 
(προσαρμογή της ΘΑΔ), 
Ομαδική ΓΣΘ και λίστα 
αναμονής.

ΘΑΔ και η ΓΣΘ είναι ανώ-
τερες από τη λίστα αναμονής 
και ισάξια αποτελεσματικές.

Craske et al. * 2014 28.3 40 γυναίκες
47 άνδρες

 87 συμμετέχοντες Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 3 ομάδες: ΘΑΔ, ΓΣΘ 
και λίστα αναμονής.

ΘΑΔ και η ΓΣΘ είναι ανώ-
τερες από τη λίστα αναμονής 
και ισάξια αποτελεσματικές. 
Στη λήξη της θεραπείας το 
ποσοστό μείωσης των συ-
μπτωμάτων ήταν 52% ΓΣΘ, 
41% ΘΑΔ. Επανέλεγχο 6 
μηνών ήταν 57% για τη ΓΣΘ, 
53% για τη ΘΑΔ. Επανέ-
λεγχο 12 μηνών: 40% για τη 
ΓΣΘ, 41%.ΘΑΔ για τη

Yadegari et al. 2014 22.9 6 γυναίκες
10 άνδρες

16 συμμετέχοντες Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 2 συνθήκες: ΘΑΔ και 
λίστα αναμονής.

ΘΑΔ πιο αποτελεσματική 
από τη λίστα αναμονής.

Herbert et al. 2018 30 45γυναίκες
43 άνδρες

88 συμμετέχοντες Κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 2 συνθήκες παρέμβα-
σης: ΘΑΔ και ΓΣΘ μέσω 
διαδικτύου (iCBT)

ΓΣΘ μέσω διαδικτύου είναι 
πιο αποτελεσματική από τη 
ΘΑΔ στη μείωση των συ-
μπτωμάτων. Μέτριο μέγεθος 
επίδρασης για τη ΘΑΔ στη 
βελτίωση της κοινωνικής συ-
μπεριφοράς των συμμετεχό-
ντων.

Μεικτές Αγχώδεις Διαταραχές

Arch et al. * 2012 37.94 67 γυναίκες
61 άνδρες

128 συμμετέχοντες Συμμετέχοντες με 
ετερογενείς διαγνώσεις 
κατανεμήθηκαν τυχαία 
σε 2 ομάδες: ΘΑΔ και 
ΓΣΘ.

ΘΑΔ και ΓΣΘ είναι εξίσου 
αποτελεσματικές, στο τέλος 
και 6 μήνες μετά τη θεραπεία. 
Στον επανέλεγχο 12 μηνών η 
ΘΑΔ επιφέρει τη μεγαλύτερη 
βελτίωση στην κύρια Αγχώδη 
Διαταραχή.

Ritzert et al. 2016 38 394 γυναίκες
109 άνδρες

503 συμμετέχοντες Συμμετέχοντες με ετερο-
γενείς διαγνώσεις κατα-
νεμήθηκαν τυχαία σε 2 
ομάδες: ΘΑΔ ανάγνωση 
βιβλίου αυτοβοήθειας και 
λίστα αναμονής.

ΘΑΔ πιο αποτελεσματική 
από τη λίστα αναμονής. Στη 
λήξη της θεραπείας το ποσο-
στό μείωσης των συμπτωμά-
των ήταν 28.2%. Επανέλεγχο 
9 μηνών ήταν 35.1%.

Σημείωση: AABT = Acceptance-Based Behavior Therapy, ΓΣΘ=Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία, ΘΑΔ=Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης, MAGT = Mindfulness 
and Acceptance-Based Group Therapy, PRT=Progressive Relaxation Training (Θεραπεία εκπαίδευσης στην προοδευτική μυϊκή χαλάρωση), SSRI= Εκλεκτικοί αναστο-
λείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης, TPT =Time Perspectives Therapy, NT = Narrative Therapy (Αφηγηματική Θεραπεία)
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στις δύο θεραπείες αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό στη ΘΑΔ. Τέλος, η 
ΘΑΔ φάνηκε περισσότερο αποτελεσματική στην περίπτωση ατό-
μων με υψηλή συννοσηρότητα

3. Συζήτηση 
3.1 Σχόλια για τα ευρήματα των ερευνών
Σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν να διερευ-
νήσει τα τρέχοντα ερευνητικά ευρήματα ως προς την αποτελεσμα-
τικότητα της ΘΑΔ, για τις Αγχώδεις Διαταραχές και κατά πόσο 
αυτή μπορεί να προσφέρει μια αποτελεσματική εναλλακτική στον 
πληθυσμό εκείνο που δεν ανταποκρίνεται στις παραδοσιακές πα-
ρεμβάσεις της ΓΣΘ και φαρμακοθεραπείας. Πλήθος τυχαιοποιη-
μένων ελεγχόμενων μελετών, μετα-αναλύσεων και συστηματικών 
ανασκοπήσεων καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ 
στη θεραπεία των Αγχωδών Διαταραχών [33-50]. Πιο συγκεκριμέ-
να, η ΘΑΔ φαίνεται ότι είναι σημαντικά πιο αποτελεσματική σε 
σχέση με την ομάδα ελέγχου, τόσο στη μείωση των συμπτωμάτων 
των Αγχωδών Διαταραχών, όσο και στην αύξηση της ψυχολογικής 
ευελιξίας. [33-50]. Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται ότι 
διατηρούνται και σε βάθος χρόνου σύμφωνα με τα ευρήματα των 
ελέγχων που διενεργήθηκαν κάποιους μήνες μετά την λήξη της πα-
ρέμβασης [33-50]. Συγκρίνοντας την αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ 
με άλλες θεραπείες φαίνεται ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με τις 
Γνωσιακές Θεραπείες: ΓΣΘ, ΓΘ, iCBT [33-36, 39,40,45,46,48,49] 
και πιο αποτελεσματική από αυτές σε μερικές περιπτώσεις [39,49]. 
Μόνο σε μία έρευνα η ΓΣΘ μέσω διαδικτύου είναι πιο αποτελε-
σματική από τη ΘΑΔ στη μείωση των συμπτωμάτων [48].
Ο τρόπος διεξαγωγής της ΘΑΔ (ατομικά/ ομαδικά) δε φαίνεται να 
επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της [33-50]. Η μετα-ανάλυση 
Kelson 2019 [36] διευρύνει τον τρόπο διεξαγωγής της ΘΑΔ μέσω 
διαδικτύου (iACT) με ή χωρίς τη βοήθεια του θεραπευτή. Παρόλα 
αυτά, τα αποτελέσματα για την παρουσία του ερευνητή σε σχέση 
με την αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ είναι αντικρουόμενα, καθώς 
κάποιες μελέτες υποστηρίζουν ότι η παρουσία του θεραπευτή ωφε-
λεί την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και άλλες όχι. [49,50].

3.2 Περιορισμοί
Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, σοβαρές μεθοδολογικές ελλεί-
ψεις περιορίζουν την εμβέλεια των συμπερασμάτων. Σε πολλές με-
λέτες παρατηρήθηκε μικρό μέγεθος δείγματος, απουσία ανεξάρ-
τητων αξιολογητών στις επαναξιολογήσεις, χρήση διαφορετικών 
ψυχομετρικών κλιμάκων σε διαφορετικές μελέτες και ανάμειξη 
διαφορετικών μεθοδολογικών σχεδιασμών. Επίσης η διάρκεια 
και ο τρόπος διεξαγωγής της ΘΑΔ ποικίλλει από μια δεκαπεντά-
λεπτη παρέμβαση έως και 21 συνεδρίες. Η διεξαγωγή της επίσης 
ποικίλλει, καθώς η ΘΑΔ πραγματοποιείται σε ατομικές/ομαδικές 
συνεδρίες, σε διαδικτυακές παρεμβάσεις ή ακόμη και σε ανάγνω-
ση βιβλίου αυτο-βοήθειας ΘΑΔ. Έρευνες που αποτυγχάνουν να 
επιλύσουν τα προαναφερθέντα προβλήματα, δεν μπορούν να απο-
δώσουν έγκυρο μέγεθος της επίδρασης και ικανοποιητική αξιολό-
γηση κατά POMRF [30]. Επίσης, φαίνεται δύσκολο να αξιολογη-
θεί η αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ σε σχέση με άλλες θεραπείες 
πέρα των Γνωσιακών: ΓΣΘ, ΓΣ και iCBT, εφόσον τις περισσότερες 
φορές δεν παρέχεται στατιστική ανάλυση μεταξύ των δύο διαφο-
ρετικών προσεγγίσεων [33,40].
Επιπροσθέτως σε αρκετές μελέτες εφαρμόστηκαν παρεμβάσεις 
που μοιράζονται κοινούς μηχανισμούς με τη ΘΑΔ [33-38, 40, 45] 
αλλά εμφανίζονται με παρεμφερή ονόματα όπως Acceptance-
enhanced Panic Control Treatment (APCT), AABT (acceptance-

based behavior therapy), AEBT (acceptance enhanced behavior 
therapy), και MAGT (mindfulness and acceptance-based group 
therapy). Παρότι μοιράζονται αρκετά κοινά στοιχεία με τη ΘΑΔ, 
δεν μπορεί να εξαχθεί με ασφάλεια το συμπέρασμα αν μοιράζο-
νται ακριβώς τους ίδιους μηχανισμούς με τη ΘΑΔ, ώστε να εξηγη-
θεί η αποτελεσματικότητά τους. 
Επίσης δε συμπεριλήφθηκαν τυχαιοποιημένες μελέτες για τη Δι-
αταραχή μετά από τραυματικό στρες, τη Διαταραχή Πανικού, τη 
Διαταραχή Άγχους Ασθένειας, το Άγχος Εξετάσεων και το Άγχος 
των Μαθηματικών και τις Φοβίες [51-56 κατ’ αντιστοιχία] καθώς η 
εφαρμογή της ΘΑΔ σε αυτές τις διαταραχές βρίσκεται ακόμη σε 
πρώιμα στάδια. Τέλος, η παρούσα ανασκόπηση συμπεριέλαβε με-
λέτες μόνο στην αγγλική γλώσσα και σε πληθυσμό ενηλίκων 18-67 
ετών. 

3.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Ενώ τα πρωταρχικά ευρήματα της ΘΑΔ για τις Αγχώδεις Διαταρα-
χές είναι αρκετά ενθαρρυντικά, επιβάλλεται να εφαρμοστεί πιο αυ-
στηρή μεθοδολογία σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης POMRF 
[30]. Επίσης οι μελλοντικές έρευνες θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουν 
περαιτέρω την ύπαρξη πιθανών ρυθμιστών (moderators), διαμε-
σολαβητών (mediators) και παραγόντων πρόβλεψης (predictors). 
Πιο συγκεκριμένα αν και η πλειοψηφία των ερευνών δεν υιοθε-
τεί σθεναρά την υπόθεση ότι η ψυχολογική ευελιξία λειτουργεί ως 
ρυθμιστικός παράγοντας που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα 
της ΘΑΔ, η υπόθεση αυτή χρήζει περαιτέρω διερεύνησης σχετι-
κά με τους ιδιαίτερους μηχανισμούς της ΘΑΔ [33, 34, 38,45, 49]. 
Ένα απροσδόκητο εύρημα ήταν ότι σε έρευνες που εφαρμόστηκε 
η ΓΣΘ, τα επίπεδα ποιότητας ζωής όπως αυτά μετρούνται από το 
εργαλείο QOLI ήταν υψηλότερα από εκείνα που παρατηρήθηκαν 
σε εφαρμογές της ΘΑΔ[33-36, 49]. Το εύρημα αυτό αντικρούει την 
ερευνητική υπόθεση υπεροχής της ΘΑΔ αναφορικά με την ποιό-
τητα ζωής, υπόθεση που πηγάζει από το γεγονός πως η προσέγγι-
ση εστιάζει σε έναν τρόπο ζωής σύμφωνο με τις αξίες του ατόμου. 
Συνεπώς, το θέμα των μηχανισμών που εξηγούν την αποτελεσμα-
τικότητα της ΘΑΔ χρήζει περαιτέρω διερεύνησης για βαθύτερη 
κατανόηση των θεωρητικών συνιστωσών της θεραπείας με σκοπό 
να ενισχύσει τόσο την κλινική όσο και την ερευνητική διαδικασία. 
Η παρούσα ανασκόπηση αποδεικνύει πως η ΘΑΔ μπορεί να απο-
τελέσει μια εναλλακτική προσέγγιση, είτε σε άτομα για τα οποία 
η ΓΣΘ ήταν ανεπιτυχής, είτε σε άτομα που δεν επιθυμούν την έκ-
θεση ως μέθοδο θεραπείας [34,46]. Παρ ’όλα αυτά οι μελλοντικές 
έρευνες θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουν πιο διεξοδικά ποιοι παρά-
γοντες συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα των διαφορετικών 
παρεμβάσεων, όπως τα χαρακτηριστικά των ατόμων αυτών, την 
ύπαρξη συννοσυρότητας ή μη με άλλες διαταραχές, τις ιδιαίτερες 
συνιστώσες της παρέμβασης ώστε να εξαχθούν ασφαλέστερα συ-
μπεράσματα αναφορικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματι-
κότητα της ΘΑΔ για τις αγχώδεις διαταραχές. Για παράδειγμα μία 
από τις κύριες διαφορές μεταξύ ΘΑΔ και ΓΣΘ είναι ότι στη ΘΑΔ 
χρησιμοποιούνται ασκήσεις έκθεσης με στόχο την αποδοχή των συ-
μπτωμάτων προκειμένου το άτομο να ζήσει μια ζωή σύμφωνη με τις 
αξίες του και όχι με στόχο τη μείωση τους όπως στην παραδοσιακή 
ΓΣΘ [8]. 
Τέλος, η παρουσίαση της ΘΑΔ μέσω αυτής της εργασίας εξοικειώ-
νει την ελληνική επιστημονική κοινότητα με τα ζητήματα της εφαρ-
μογής αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης, ενώ η κριτική της θεώ-
ρηση δημιουργεί πεδία έρευνας ώστε να συνεχιστεί η ανάπτυξη και 
αναθεώρηση της ερευνητικής της βάσης. Σκοπός της μελλοντικής 
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διερεύνησης είναι η διαμόρφωση εξειδικευμένων και δομημένων 
παρεμβάσεων υψηλής ποιότητας.
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Abstract
Acceptance and Commitment therapy (ACT) has become an 
increasingly popular therapy within the “third generation” of 
cognitive-behavioural therapies (CBT) with a strong increase 
of the number of RCTs, meta-analyses and systematic studies. 
ACT is a unique approach based philosophically on Functional 
Contextualism and theoretically, on basic science of cognition 
Relational Frame Theory. One of the most fundamental core 
features of ACT is that it is a process-focused treatment, flexibly 
delivered via the Psychological Flexibility Model: acceptance, 
cognitive defusion, contact with the present moment, self as 
context, committed action and values, which all work together in 
an inextricably interwoven fashion. The purpose of the present 
review is to synthesize the current state of research on ACT 
for Anxiety Disorders, a highly prevalent condition in order 
to clarify the effectiveness and support its application on this 
population. Searches were conducted for relevant studies on 
Μedline/ Pubmed, PsychArticles PsychINFO, PMC (Pub Med 
Central), Cochrane Central Register and ACBS up to June 
2019.Our review of ACT shows that it is an effective treatment 
of Anxiety disorders despite of its delivery format: in person 
(one-to-one), in a group or on-line. ACT outperformed control 
conditions. Its effectiveness is shown through the noticeable 
reduction of the symptoms and the increase of psychological 
flexibility which help clients to engage with values-congruent 
activities instead of experientially avoiding, escaping and 
suppressing uncomfortable experiences, ‘’I am afraid to go 
out , but I am willing to make room for this feeling in order to 
live a life in line with my values of connection, contribution, 
and care’’. Comparing ACT and manualised treatments such 
as CBT shows that ACT is equally effective as CBT. Although 
CBT is the most empirically supported treatment for Anxiety 
Disorders, a significant number of clients remain symptomatic 
and ACT provides a viable alternative. Furthermore, this review 
has highlighted the need on understanding which treatment 
best serves the client by exploring further the potential impact 
of treatment moderators (e.g. psychological flexibility) and 
predictors (e.g. baseline characteristics of the sample). Given 
that ACT performed similarly to CBT therapy, further research 
is needed to enlighten the functional relationships between ACT 
intervention components, processes and outcomes. Finally, ACT 
has been criticized for using less rigorous methodology, stressing 

the need for larger RCTs conducted by independent research 
teams; hence there is still a clear need for high-quality studies 
that will further examine and support the application and efficacy 
of ACT.
   
Key words: Acceptance and Commitment therapy, psychological 
flexibility model, experiential avoidance, Anxiety disorders, 
metanalytic studies, RCTs
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