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1. Εισαγωγή
Απρόσμενες και τραυματικές εμπειρίες μπορεί να θρυματίσουν 
τις ζωές των ανθρώπων και να αφήσουν σημάδια στον τρό-
πο με τον οποίο σκέφτονται για τον εαυτό τους και για τη ζωή 
τους. Το τραύμα δεν αφήνει μόνο σωματικές πληγές, αλλά και 
ψυχολογικές, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ πιο επώδυνες και 
δυσκολότερες να γιατρευτούν [1]. Σύμφωνα με το DSM V [2] η 
διαταραχή προκύπτει μετά από έκθεση του ατόμου σε ακραίο 
τραυματικό γεγονός. Το άτομο έχει βιώσει ή  ήταν μάρτυρας ή 
βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα γεγονός (ή γεγονότα) στο οποίο (ή 
οποία) επήλθε πραγματικός θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ή 
επαπειλούμενος θάνατος ή απειλή της σωματικής ακεραιότητας 
του εαυτού ή άλλων. Το γεγονός μπορεί μάλιστα να αφορά στην 
πληροφόρηση του ατόμου για τον απρόσμενο ή βίαιο θάνατο, τον 
σωματικό τραυματισμό, την απειλή του θανάτου ή τον τραυματι-
σμό που υπέστη κάποιο μέλος της οικογένειάς του ή άλλο κοντινό 
του πρόσωπο. Όπως αναφέρει η Χριστοπούλου [3],  η διαταρα-
χή μετά από τραυματικό στρες αφορά στην άμεση αντίδραση του 
ατόμου με έντονο φόβο, με αίσθημα αβοήθητου ή με τρόμο. Τα 
συμπτώματα που μπορεί να εκδηλώνει είναι η επίμονη αναβίω-
ση του τραυματικού γεγονότος, η επίμονη αποφυγή ερεθισμάτων 

που σχετίζονται με το τραύμα, η καταστολή της διαθεσιμότητας 
για ανταπόκριση, καθώς και επίμονα συμπτώματα αυξημένης 
εγρήγορσης. Σύμφωνα με τους Herbert & Wetmore [1], τα είδη 
του τραύματος ποικίλλουν. Μερικά από αυτά, όπως τα ατυχήματα 
στο δρόμο, ονομάζονται τραυματικά συμβάντα. Μία άλλη κατη-
γορία αποτελούν οι καταστροφές, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις 
υποκατηγορίες, τις ανθρώπινες καταστροφές, τις φυσικές κατα-
στροφές και τις βιαιοπραγίες, που σχετίζονται με το έγκλημα και 
την τρομοκρατία. Μία τελευταία κατηγορία αποτελούν τα γεγο-
νότα ζωής στα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνονται το να χάσει 
κάποιος τη δουλειά του, ένα διαζύγιο ή το τέλος μίας μακροχρό-
νιας σχέσης, εγχειρίσεις, ο θάνατος ενός κοντινού προσώπου ή η 
αποβολή εμβρύου, καθώς και άλλα γεγονότα που μπορεί να προ-
καλέσουν στο άτομο έντονο φόβο και αίσθημα αβοηθητότητας.
Το γνωσιακό μοντέλο των Ehlers & Clark [4] προτείνει ότι η 
διαταραχή μετά από τραυματικό στρες επιμένει όταν το άτομο 
επεξεργάζεται την τραυματική πληροφορία με τρόπο ώστε να 
οδηγεί σε ένα αίσθημα απειλής στο παρόν. Αυτή η απειλή μπορεί 
να είναι είτε σωματική είτε ψυχολογική. Λόγω υψηλής υπερδιέ-
γερσης τη στιγμή που συνέβη το τραύμα, η μνήμη του τραύματος 
μπορεί να είναι κατακερματισμένη, να μην γίνεται αντικείμενο 
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Περίληψη
Η διαταραχή μετατραυματικού στρες αποτελεί μία δύσκολη και εξουθενωτική διαταραχή, καθώς το άτομο έρχεται αντιμέτωπο 
με εικόνες, αναμνήσεις, όνειρα, αποσυνδετικά επεισόδια, με αποτέλεσμα ο πάσχων να αισθάνεται σα να αναβιώνει το τραυμα-
τικό γεγονός. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας ως προς την αποτελεσματικότητα 
των θεραπειών για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες, με κύρια έμφαση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία και στη 
θεραπεία του Συμπονετικού Νου. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψαν 9 μελέτες. Τα γενικά συμπεράσματα εστιά-
ζουν στα θετικά αποτελέσματα που επιφέρει καθεμία από τις δύο θεραπευτικές προσεγγίσεις. Η θεραπεία του Συμπονετικού 
Νου φαίνεται να είναι αποτελεσματική στη μείωση των συμπτωμάτων της ντροπής και της αρνητικής αυτοκριτικής που τείνουν 
να έχουν τα άτομα με διαταραχή μετά από τραυματικό στρες, ενώ φαίνεται ότι οι πάσχοντες σημειώνουν μεγαλύτερη βελτίωση 
όταν συνδυάζονται οι δύο προσεγγίσεις. Λόγω των περιορισμένων ερευνών στη θεραπεία του Συμπονετικού Νου, απαιτείται 
περαιτέρω έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.
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ολοκληρωμένης επεξεργασίας και να ενσωματώνεται με άλλες 
αυτοβιογραφικές αναμνήσεις, με αποτέλεσμα να ενεργοποιείται 
ακούσια από ένα ευρύ φάσμα συνθηκών. Δεν υπάρχει κάποιος 
«κώδικας» που να λέει στο άτομο ότι το γεγονός έγινε στο παρελ-
θόν και έτσι όταν εισέρχεται η ανάμνηση το άτομο μπορεί να τη 
βιώνει τόσο έντονα, που νιώθει σαν να την ξαναζεί. Το επίμονο 
αίσθημα της τωρινής απειλής εγείρεται όχι μόνο από τη φύση της 
μνήμης του τραύματος, αλλά και από τις αρνητικές ερμηνείες του 
ατόμου κάθε φορά που επαναβιώνει το τραύμα. Μπορεί να θεω-
ρεί ότι τρελαίνεται, ότι φταίει ο ίδιος για ό,τι του συνέβη ή ότι θα 
έπρεπε ήδη να το έχει ξεπεράσει. Οι απόψεις αυτές φαίνεται να 
συντηρούνται μέσα από ασυνείδητους γνωσιακούς και συμπερι-
φορικούς μηχανισμούς που έχει υιοθετήσει το άτομο, όπως την 
αποφυγή σκέψεων και συναισθημάτων, την αποφυγή σημείων ή 
καταστάσεων που του θυμίζουν το γεγονός, καταστολή των περει-
σφρυτικών αναμνήσεων, μηρυκασμός για συγκεκριμένες πτυχές 
του γεγονότος ή των επακόλουθών του, καθώς και άλλες αποφευ-
κτικές και καταπραϋντικές στρατηγικές, όπως τη χρήση αλκοόλ 
και ουσιών. Στόχος της γνωσιακής- συμπεριφορικής θεραπείας 
είναι να μειώσει την αναβίωση της τραυματικής μνήμης και την 
ενσωμάτωσή της στην προϋπάρχουσα αυτοβιογραφική μνήμη. Ο 
θεραπευόμενος μαθαίνει να αναγνωρίζει τις αρνητικές εκτιμή-
σεις του για το γεγονός και τα επακόλουθα του γεγονότος, καθώς 
και να αλλάζει της αποφευκτικές στρατηγικές που εμποδίζουν 
την επεξεργασία της μνήμης και την επανεπεξεργασία των επα-
κόλουθων. 
Πολλά από τα άτομα που έχουν βιώσει ένα τραυματικό γεγονός 
έχουν έντονο αίσθημα ντροπής και ενοχής. Σύμφωνα με τους 
Beaumont et. al. [5] παρά το γεγονός ότι η ΓΣΘ έχει αποδειχτεί 
αποτελεσματική στη μείωση άλλων συμπτωμάτων της διαταραχής 
μετά από τραυματικό στρες, δε φαίνεται να βοηθάει σημαντικά 
στη μείωση των συμπτωμάτων ντροπής και ενοχής. Οι πάσχοντες 
μπορούν να επωφεληθούν από αυτό- καταπραϋντικές τεχνικές, 
από την ανάπτυξη ενσυναίσθησης, αγάπης και συμπόνιας προς 
τον εαυτό τους και ενίσχυσης της σχετιζόμενης λειτουργίας του 
εγκεφάλου, όπως αναδεικνύεται και από την έρευνα των Mascaro 
et. al.[6]. Θα μπορούσαν, δηλαδή, να επωφεληθούν από ένα πρό-
γραμμα που θα τους μάθαινε πώς να είναι πιο «ευγενικοί» με τον 
εαυτό τους. Μία τέτοια θεραπεία, είναι αυτή του Συμπονετικού 
Νου, η οποία αποτελεί μία ολοκληρωμένη μορφή θεραπείας με 
ρίζες από τη Βουδιστική ψυχολογία, την κοινωνική και αναπτυ-
ξιακή ψυχολογία και τη νευροεπιστήμη. Ο Gilbert [7] σε έρευνα 
του αναφέρει πως ο Συμπονετικός Νους μπορεί να θεωρηθεί ως 
μία δεξιότητα στην οποία μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί. Υπο-
στηρίζει πως μελέτες δείχνουν ότι με το να εστιάζει κανείς και να 
εξασκείται στο Συμπονετικό Νου μπορεί να επηρεάσει την νευ-
ροφυσιολογία του και το ανοσοποιητικό του σύστημα. Η εκπαί-
δευση στο Συμπονετικό Νου αφορά σε συγκεκριμένες δραστηρι-
ότητες που εστιάζουν στο να αναπτύξουν συμπονετικές ιδιότητες 
και δεξιότητες, κυρίως εκείνες που μας ρυθμίζουν. Οι Beaumont 
& Martin [8] αναφέρουν πως οι βασικές αρχές του Συμπονετι-
κού Νου είναι να ωθεί το άτομο να ενδιαφέρεται για την ευεξία 
του, να είναι ευαισθητοποιημένο για τις  προσωπικές του ανά-
γκες αλλά και τα δύσφορα συναισθήματά του και να επεκτείνει 
τη ζεστασιά και την κατανόηση προς τον εαυτό του. Ο πελάτης εν-
θαρρύνεται να χρησιμοποιεί αυτό- καταπραϋντικές τεχνικές, ενώ 
ο θεραπευτής εντοπίζει τις δυνατότητες και τις θετικές ιδιότητες 
του θεραπευόμενου, όπως στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, 
κουράγιο και πράξεις ευγένειας. Ο θεραπευόμενος καλείται να 

επανεξετάσει τις θετικές αναμνήσεις. Ο συμπονετικός τρόπος 
σκέψης περιλαμβάνει τη διερεύνηση του πώς αιτιολογεί ο θερα-
πευόμενος τον κόσμο του και πώς βλέπει τους άλλους. Η συμπό-
νια τελικά αναπτύσσεται μέσα από την αναγνώριση του πελάτη 
ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την παθολογία και τα συμπτώματά 
του. Από τη στιγμή που ο πελάτης θα σταματήσει να καταδικάζει 
και να κατηγορεί τον εαυτό του για τα συμπτώματα, τις σκέψεις 
και τα συναισθήματά του, θα νιώσει πιο ελεύθερος να προχωρή-
σει στην ανάληψη ευθυνών και στο να μάθει να διαχειρίζεται τα 
προβλήματά του. Σύμφωνα με τον Neff [9] ο Συμπονετικός Νους 
αποτελεί μία υγιή μορφή αυτοπεποίθησης που μπορεί να περι-
γραφεί σαν ένας τρόπος να αξιολογήσει κανείς τον εαυτό του 
χωρίς όμως αυτή η αξιολόγηση να βασίζεται σε συγκεκριμένα 
αποτελέσματα, κοινωνική αποδοχή ή σε αίσθημα ανωτερότητας, 
όπως συμβαίνει με την αυτοεκτίμηση, η οποία συνεπάγεται θετική 
αξιολόγηση καθώς και την ανάγκη να είναι κάποιος ξεχωριστός.
Η θεραπεία του Συμπονετικού Νου φαίνεται να είναι αποτε-
λεσματική και σε άλλες διαταραχές. Σε έρευνα των Gilbert & 
Procter [10] φάνηκε η αποτελεσματικότητα της θεραπείας στην 
κατάθλιψη, το άγχος, την επίθεση προς τον εαυτό, αισθήματα 
ανωτερότητας, υποτακτικής συμπεριφοράς και ντροπής. Άτομα 
με χρόνιες δυσκολίες στα οποία φαίνεται να απουσιάζει το αί-
σθημα της ζεστασιάς και της κατανόησης προς τον εαυτό τους, 
παρουσιάζουν σημαντική αύξηση των παραπάνω αισθημάτων με 
τη θεραπεία του Συμπονετικού Νου. Οι Neff [11] και Hofmann et. 
al. [12] υποστηρίζουν ότι η θεραπεία του Συμπονετικού Νου συμ-
βάλλει στη βελτίωση των επιπέδων άγχους και στη διαχείριση του 
θυμού και άλλων διαπροσωπικών προβλημάτων, όπως συζυγικές 
συγκρούσεις και συγκρούσεις σε επαγγέλματα φροντίδας.
Ομοιότητες ανάμεσα στις δύο θεραπείες, τη ΓΣΘ και το Συμπο-
νετικό Νου, εντόπισαν οι Beaumont et. al. [5]. Οι δύο θεραπείες 
φαίνεται να χρησιμοποιούν τις τεχνικές της αξιολόγησης και της 
διατύπωσης περίπτωσης καθώς και να χρησιμοποιούν το συνερ-
γατικό μοντέλο της θεραπευτικής σχέσης. Παράλληλα, και οι δύο 
θεραπείες εξετάζουν το ρόλο που παίζουν η σκέψη, το συναίσθη-
μα και η συμπεριφορά και πώς το σώμα μπορεί να ανταποκρίνε-
ται σε μία απειλή. Η μόνη διαφορά που φαίνεται να υπάρχει είναι 
ότι η θεραπεία του Συμπονετικού Νου μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και ως μία αποτελεσματική συμπληρωματική θεραπεία της ΓΣΘ, 
καθώς προσφέρει έναν αποτελεσματικό τρόπο για να δουλέψει 
ο ασθενής με τα κρίσιμα συναισθήματα της ντροπής, ενοχής και 
αυτό- κατηγορίας. Ο συνδυασμός αυτών των δύο θεραπειών μπο-
ρεί να βοηθήσει στην πρόληψη υποτροπής.
Άλλες μορφές θεραπείας που είχαν πολλές βιβλιογραφικές ανα-
φορές και που έχει φανεί ότι βοηθούν στη μείωση των συμπτω-
μάτων της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες είναι η EMDR 
και το Mindfulness. Το 1987 η Shapiro εισήγαγε τη θεραπεία 
EMDR αρχικά των λέξεων “Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing”, που μεταφράζεται ως «Απευαισθητοποίηση και 
Επανεπεξεργασία μέσω Οφθαλμικών Κινήσεων». Η συγκεκρι-
μένη θεραπεία αποτελεί μία καινοτόμο και συνθετική μορφή 
θεραπείας που ενσωματώνει στοιχεία από την προσωποκεντρι-
κή, ψυχοδυναμική, ΓΣΘ, διαπροσωπική, σωματική θεραπεία και 
την υπνοθεραπεία. Σε έρευνα της η Shapiro [13] αναφέρει πως η 
EMDR μπορεί να δώσει άμεσα κλινικά αποτελέσματα τα οποία 
μπορεί να συμπληρώσουν ή και να επεκτείνουν αποτελέσματα 
που έχουν επιτευχθεί από άλλες θεραπείες. Σύμφωνα με τους 
Wilson et. al. [14] η EMDR θεραπεία, μειώνει αποτελεσματικά 
τα συμπτώματα του άγχους που σχετίζονται με την ανάμνηση 
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μίας τραυματικής κατάστασης, ενώ οι Davidson & Parker [15] 
τονίζουν πως αποτελεί μία θεραπεία εξίσου αποτελεσματική με 
άλλες θεραπείες έκθεσης, όπως την έκθεση που εφαρμόζεται στη 
ΓΣΘ για το άγχος. 
Οι Siegel et. al. [16] αναφέρουν πως ο όρος «mindfulness» σημαί-
νει ενσυνειδητότητα και αφορά στον απατηλά απλό τρόπο του να 
συνδέεται κάποιος με όλες τις εμπειρίες που μπορεί να τον βοη-
θήσουν στο να μειωθεί το αίσθημα ότι υποφέρει και να θέσει τις 
βάσεις για θετικές προσωπικές αλλαγές. Ο Jon Kabat- Zin [17] 
λέει πως η ενσυνειδητότητα είναι η επίγνωση που προκύπτει από 
το να εστιάζουμε την προσοχή μας στο σκοπό, στο εδώ και τώρα, 
χωρίς να κρίνουμε την κάθε στιγμή. Η ενσυνειδητότητα μπορεί 
να βοηθήσει ασθενείς με χρόνιο πόνο να νιώσουν καλύτερα, 
αλλά και στη μείωση του άγχους στη διαταραχή μετατραυματικού 
στρες, όπως αναφέρουν οι Kearny et. al. [18] σε έρευνά τους.

2. Υλικό και Μέθοδοι
Για την παρούσα ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκαν οι μηχανές 
αναζήτησης Google Scholar, Pub Med. Συνολικά ανακτήθηκαν 
9 έρευνες από το 2007 έως το 2013. Οι λέξεις κλειδιά που χρη-
σιμοποιήθηκαν ήταν: “Cognitive Behavioural Therapy for Post 
Traumatic Stress Disorder”, “Compassionate Mind Training for 
PTSD”, “Compassionate Mind Training”, “Treatment for PTSD”, 
“Therapies for PTSD”. Η αρχική επιλογή των ερευνών έγινε με 
βάση το κατά πόσον γινόταν αναφορά στον τίτλο ή στην περίληψη 
της έρευνας, σε θεραπεία για τη διαταραχή μετά από τραυματικό 
στρες. Εάν η έρευνα αναφερόταν σε εφηβικό ή παιδικό πληθυ-
σμό ή εάν η θεραπεία περιελάμβανε μόνο φαρμακοθεραπεία, 

τότε αποκλειόταν από την παρούσα ανασκόπηση.

3. Ευρήματα
Για την παρούσα ανασκόπηση έγινε ανάλυση 9 ερευνών με βάση 
την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ και του Συμπονετικού νου στα 
συμπτώματα της διαταραχής του μετατραυματικού στρες. Εξε-
τάζοντας τις έρευνες με βάση τη γεωγραφική τοποθεσία, πέντε 
έρευνες διεξήχθησαν στην Αμερική, τρεις στην Αγγλία και μία 
στη Γερμανία. Οι θεραπείες οι οποίες μελετήθηκαν παρέχονταν 
σε ατομική ή ομαδική μορφή. Στην πλειοψηφία των ερευνών ση-
μαντική θέση κατέχει η θεραπεία του Συμπονετικού Νου και η 
ΓΣΘ, οι οποίες είτε συνδυάζονται μεταξύ τους είτε με άλλες θε-
ραπείες (EMDR, Ενσυνειδητότητα) ή και από μόνη της η κάθε 
θεραπεία φαίνεται να κατέχει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπι-
ση της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες. Τα ευρήματα πα-
ρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα I.

3.1  Αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ στη Διαταραχή Μετατραυμα-
τικού Στρες
Οι Schnurr et. al. [19] , μελέτησαν την εστιασμένη στο εδώ και 
τώρα θεραπεία και την παρατεταμένη έκθεση σε 284 γυναίκες 
βετεράνους, ηλικίας 43 έως 46 ετών με διαταραχή μετατραυματι-
κού στρες. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, όπου η 
μία ομάδα έλαβε τη θεραπεία της παρατεταμένης έκθεσης και η 
άλλη ομάδα την εστιασμένη στο εδώ και τώρα θεραπεία. Η παρα-
τεταμένη έκθεση περιελάμβανε εκπαίδευση για τις αντιδράσεις 
στο τραύμα, εκπαίδευση σε αναπνοές, αφήγηση τραυματικών 
αναμνήσεων, ηχογράφηση των αφηγήσεων που γίνονταν στις 

Πίνακας I. Χαρακτηριστικά των συμπεριλαμβανόμενων ερευνών

Συγγραφείς 
& Χρονολογία

Χώρα 
διεξαγωγής

Είδος 
θεραπείας

Διάρκεια 
Παρέμβασης

Follow up Συμμετέχο-
ντες

Ηλικία Σχέδιο 
έρευνας

Scnurr et. al., 
2007

Αμερική Παρατεταμένη έκθε-
ση- εστιασμένη στο  
εδώ και τώρα

10 εβδομαδιαίες 
συνεδρίες των 90 
λεπτών

3 και 6 μή-
νες

284 43- 46.5 Τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη με-
λέτη

Ehlers et. al., 
2004

Λονδίνο Γνωσιακή - λίστα ανα-
μονής

6 μήνες 20 18 - 64 Τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη με-
λέτη

Galovski et. 
al., 2009

Αμερική Γνωσιακή Επερξερ-
γασική θεραπεία- πα-
ρατεταμένη έκθεση

13ώρες μέσα σε 6 
εβδομάδες

2 εβδομά-
δες και 9  
μήνες

108 18 και 
άνω

Εμπειρική με-
λέτη

Zayfert et. al., 
2005

Νεμπράσκα, 
Αμερική

ΓΣΘ (έκθεση & ανα-
δόμηση)

ποικίλει - 115 37.8 Τυχαιοποιημένη

Seidler & 
Wagner,  2006

Γερμανία ΓΣΘ & EMDR 209 18 και 
άνω

Μετα- ανάλυση

Beaumont et. 
al., 2012

Αγγλία ΓΣΘ- ΓΣΘ & Συμπο-
νετικός Νους

12 εβδομάδες Post therapy 32 - P r e t h e r a p y - 
posttherapy/ Πο-
σοτική  έρευνα

Thompson & 
Waltz, 2008

Μίσουλα, 
Αμερική

Συμπονετικός Νους ερωτηματολόγια - 210 18- 53 Ποσοτική έρευ-
να 

Beaumont 
& Hollins 
Martin, 2013

Αγγλία Συμπονετικός Νους &  
EMDR & Ερωτημα-
τολόγια

8 συνεδρίες 9 μήνες 1 58 Μελέτη περί-
πτωσης

Kearney et. 
al., 2013

Αμερική Διαλογισμός αγάπης 
και καλοσύνης

12 εβδομάδες 3 μήνες 42 53.6 Διαχρονική, Πι-
λοτική δοκιμή
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συνεδρίες και άκουσμα στο σπίτι, έκθεση σε ασφαλείς καταστά-
σεις που ο ασθενής αποφεύγει λόγω του φόβου που προκαλεί η 
τραυματική ανάμνηση, συζήτηση σκέψεων και συναισθημάτων.  
Η εστιασμένη στο εδώ και τώρα θεραπεία, αφορά στην εστίαση 
στα προβλήματα που συμβαίνουν στη ζωή του ασθενούς ως εκδη-
λώσεις του τραύματος, παρά την εστίαση στο τραύμα αυτό καθ’ 
αυτό. Η διάρκεια της θεραπείας ήταν 10 συνεδρίες, διάρκειας 
90 λεπτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική μείωση των συ-
μπτωμάτων του μετατραυματικού στρες (κατάθλιψη, άγχος) στην 
ομάδα που έλαβε την παρατεταμένη έκθεση συγκριτικά με την 
άλλη ομάδα. Παράλληλα, η ομάδα που έλαβε την παρατεταμένη 
έκθεση ήταν πιθανότερο να μην πληροί πλέον τα κριτήρια του με-
τατραυματικού στρες. Σύγκριση έγινε ανάμεσα στις δύο ομάδες 
όσον αφορά στη λήψη επιπλέον θεραπείας, όπου φάνηκε μεγαλύ-
τερη πιθανότητα για αλλαγές στην φαρμακοθεραπεία στην εστι-
ασμένη στο εδώ και τώρα θεραπεία. Τα ευρήματα αυτά, αποδει-
κνύουν την αποτελεσματικότητα της παρατεταμένης έκθεσης για 
τη διαταραχή μετατραυματικού στρες σε γυναίκες βετεράνους.
Οι Ehlers et. al. [20], μελέτησαν ένα δείγμα 20 Καυκάσιων ασθε-
νών, που πληρούσαν τα κριτήρια διαταραχής μετατραυματικού 
στρες σύμφωνα με το DSM-IV. Η ηλικία τους κυμαινόταν από 
18 έως 64 ετών. Οι ασθενείς αυτοί είχαν συμπτώματα διαταραχής 
μετατραυματικού στρες, πιο συγκεκριμένα 20% των ασθενών είχε 
κατάθλιψη, 5% δυσθυμία, 15% μείζων κατάθλιψη, 20% αγχώδη 
διαταραχή και 10% οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Οι ασθε-
νείς έλαβαν γνωσιακή θεραπεία, κατά τη διάρκεια της οποίας τρο-
ποποιούσαν τις αρνητικές εκτιμήσεις για το τραύμα και τα επακό-
λουθά του, γινόταν προσπάθεια μείωσης της επανα-βίωσης του 
τραυματικού γεγονότος μέσω της επεξεργασίας των τραυματικών 
αναμνήσεων και της διάκρισης των καταστάσεων που υπενθυμί-
ζουν το τραυματικό  γεγονός. Τέλος, γινόταν τροποποίηση των δυ-

σλειτουργικών συμπεριφορών (π.χ. αποφυγή), συζητώντας τις 
αρνητικές συνέπειες αυτών των συμπεριφορών και με συμπερι-
φορικά πειράματα.  Η γνωσιακή θεραπεία συνέβαλε σημαντι-
κά στη μείωση των συμπτωμάτων που βίωναν οι ασθενείς, ενώ 
ταυτόχρονα φάνηκε από την εξάμηνη παρακολούθηση (follow 
up) πως τα αποτελέσματα της θεραπείας είχαν διατηρηθεί. Στην 
συγκεκριμένη έρευνα δε χρησιμοποιήθηκε αναβίωση του τραύ-
ματος στη φαντασία, παρόλ’αυτά, τα αποτελέσματα της έρευνας 
ήταν ευνοϊκά όσον αφορά στη γνωσιακή αναδόμηση. Τέλος, το 
δείγμα συγκρίθηκε με μία ελεγχόμενη μελέτη που συνέκρινε τη 
γνωσιακή θεραπεία με άτομα που βρίσκονταν σε λίστα αναμο-
νής. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα άτομα που βρίσκονταν στη λί-
στα αναμονής δεν έδειξαν καμία βελτίωση των συμπτωμάτων της 
μετατραυματικής διαταραχής.
Έχει παρατηρηθεί πως ένα από τα συμπτώματα τη διαταραχής 
μετατραυματικού στρες είναι οι αρνητικές συνέπειες στην υγεία 
του ατόμου, στις οποίες παίζει σημαντικό ρόλο η δυσκολία στον 
ύπνο που φαίνεται να έχουν οι άνθρωποι μετά από ένα τραυματι-
κό γεγονός. Μάλιστα, φαίνεται πως η δυσκολία στον ύπνο αποτε-
λεί ένα από τα πιο δύσκολα και επίμονα συμπτώματα της διατα-
ραχής. Σε έρευνά τους οι Galovski et. al. [21] συνέκριναν δύο είδη 
θεραπειών, τη γνωσιακή επεξεργασιακή θεραπεία (Cognitive 
Processing Therapy, [CPT]) με την παρατεταμένη έκθεση όσον 
αφορά στις ανησυχίες για θέματα υγείας και στις δυσκολίες στον 
ύπνο. Το δείγμα της έρευνας αποτελούσαν 108 γυναίκες, θύματα 
βιασμού. Η Γνωσιακή Επεξεργασιακή Θεραπεία είναι Γνωσι-
ακή Θεραπεία για τη Διαταραχή του Μετά-τραυματικού στρες. 
Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των δυσλειτουργικών σκέψεων 
και των λάθος ερμηνειών του γεγονότος. Μέσω του Σωκρατικού 
διαλόγου και των εργασιών για το σπίτι, ο θερεπευόμενος μαθαί-
νει να παρακολουθεί, να προκαλεί και τελικά να τροποποιηεί τις 
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Θεραπεία Κατάθλι-
ψη

Άγχος Α υ τ ο κ τ ο -
νικός ιδεα-
σμός

Υγεία 
(αϋπνία)

Flashbacks Αποφυγές Π α ρ ε ι -
σφρυτικές 
σκέψεις

Υπερδιέ-
γερση

Ντροπή Αυτοκριτική

ΓΣΘ Schnurr et. 
al. 2007,
Ehlers et. 
al. 2003
Seidler& 
W a g n e r 
2006
Beaumont 
et. al. 2012

Schnurr et. 
al. 2007,
Ehlers et. a. 
2003
S e i d l e r & 
W a g n e r 
2006
B e a u m o n t 
et. al. 2012

Galovski 
et. al. 
2009

Zayfert et. 
al. 2005

Beaumont et. 
al. 2012

Beaumont 
et. al. 2012

Συμπονετι-
κός Νους

Beaumont 
et. al. 2012

B e a u m o n t 
et. al. 2012  
Hofmann et. 
al. 2011

Beaumont et. 
al. 2012
Thompson& 
Waltz 2008

Beaumont 
et. al. 2012

Beaumont 
et. al. 2012

Hofmann 
et. al. 2011

Beaumont
& Martin 
2013

Thompson& 
Waltz 2008
B
Gilbert & 
Procter 2006
Beaumont& 
Martin 2013

Διαλογισμός 
αγάπης και 
καλοσύνης 
( L o v i n g - 
K i n d n e s s 
Meditation)

Kearny et. 
al. 2013

Kearny et. al. 
2013

Kearny et. al. 
2013
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δυσλειτουργικές πεποιθήσεις με εναλλακτικές σκέψεις. Τέλος, 
ζητείται από το θεραπευόμενο να καταγράψει λεπτομερώς την 
τραυματική ανάμνηση, να τη διαβάζει καθημερινά και να τη δια-
βάζει στο θεραπευτή. Ο θεραπευτής βοηθάει στην επεξεργασία 
των συναισθημάτων και στην πρόκληση των σκέψεων. Στις επό-
μενες συνεδρίες συνεχίζεται η γνωσιακή θεραπεία εστιασμένη 
στις γνωσίες για το τραυματικό συμβάν και έπειτα στην πρόκληση 
γενικότερων πεποιθήσεων για την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη, τη 
δύναμη/ έλεγχο, την εκτίμηση και την οικειότητα. 
Η παρατεταμένη έκθεση περιλαμβάνει ψυχό- εκπαίδευση για τη 
Διαταραχή Μετά- τραυματικού στρες, τεχνικές αναπνοών, συ-
μπεριφορική έκθεση στο φοβικό ερέθισμα και έκθεση στη φα-
ντασία.
Η θεραπεία γινόταν κάθε δύο εβδομάδες, ενώ ο συνολικός αριθ-
μός των συνεδριών ήταν 13 σε διάστημα έξι μηνών. Η πρώτη 
συνεδρία της παρατεταμένης έκθεσης διαρκούσε μία ώρα, ενώ 
οι υπόλοιπες 90 λεπτά. Προστέθηκαν 30 επιπλέον λεπτά στην 
4η και 5η συνεδρία της γνωσιακής επεξεργασιακής θεραπείας 
προκειμένου να επεξεργαστεί ο θεραπευτής τις γραπτές αφηγή-
σεις του τραύματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως 
και τα δύο είδη θεραπειών που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εξίσου 
αποτελεσματικά στη μείωση των ανησυχιών γύρω από την υγεία 
αλλά και στα προβλήματα στον ύπνο. Οι συμμετέχοντες φάνηκε 
ότι χρησιμοποιούσαν φάρμακα για τον ύπνο πριν την έναρξη της 
παρατεταμένης έκθεσης, αλλά σε γενικές γραμμές φάνηκε να 
κάνουν λιγότερη χρήση φαρμάκων σε αυτή τη θεραπεία παρά 
στη γνωσιακή επεξεργασία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η 
αυξημένη χρήση φαρμάκων για τον ύπνο σχετίζεται με χαμηλό-
τερα επίπεδα βελτίωσης του ύπνου και στις δύο θεραπείες. Μία 
διαφορά που φάνηκε να υπάρχει ανάμεσα στα δύο είδη θερα-
πειών, ήταν ότι η γνωσιακή επεξεργασία φάνηκε να υπερέχει σε 
μικρό βαθμό σε σχέση με την έκθεση όσων αφορά στη μείωση 
της ανησυχίας για θέματα υγείας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην 
έμφαση που δίνεται στη γνωσιακή αναδόμηση σε αυτή τη μορφή 
θεραπείας.
Οι Zayfert et. al. [22], ερεύνησαν τα επίπεδα ολοκλήρωσης της 
ΓΣΘ για τη μετατραυματική διαταραχή, θεωρώντας ως ολοκλη-
ρωμένη τη θεραπεία στην οποία ο ασθενής παραμένει μέχρι να 
επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, η θεραπεία 
θεωρείτο ολοκληρωμένη όταν επιτυγχάνονταν οι στόχοι της θε-
ραπείας, δηλαδή όταν οι τραυματικές αναμνήσεις δεν προκαλού-
σαν συναισθηματική δυσφορία ή φυσικές αντιδράσεις και όταν ο 
θεραπευόμενος δεν είχε πλέον εφιάλτες ή flashbacks. Χορηγήθη-
καν ατομικές CBT συνεδρίες σε 115 συμμετέχοντες, που περιλάμ-
βαναν συμπεριφορική έκθεση και έκθεση στη φαντασία, καθώς 
και γνωσιακή αναδόμηση. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας 
έδειξαν πως οι συμμετέχοντες που ξεκίνησαν έκθεση στη φαντα-
σία ολοκλήρωναν τη θεραπεία τους συγκριτικά με τους συμμε-
τέχοντες που δεν έλαβαν έκθεση στη φαντασία. Αν και υπήρχαν 
άτομα που διέκοψαν τη θεραπεία, το 76% αυτών φάνηκε να γίνε-
ται πριν την έκθεση στη φαντασία. Σε γενικές γραμμές, οι συμμε-
τέχοντες που  διέκοψαν τη θεραπεία φάνηκε ότι είχαν υψηλότερα 
ποσοστά άρνησης, υπερδιέγερσης, υψηλότερα ποσοστά διαταρα-
χής μετατραυματικού στρες, κατάθλιψης και μειωμένης κοινω-
νικής λειτουργικότητας κατά την εισαγωγή νέων περιστατικών. 
Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν άτομα που διέκοψαν τη θεραπεία 
σε αυτή την έρευνα, τα ποσοστά ολοκλήρωσης της θεραπείας 
ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα και για αυτό το λόγο τα πο-
σοστά διακοπής της θεραπείας θα πρέπει να θεωρούνται ως γενι-

κές εκτιμήσεις σχετικές με τις τυχαιοποιημένες μελέτες ελέγχου.
Το 2006 σε μία ερευνά τους οι Seidler & Wagner [23] συνέκριναν 
την ΓΣΘ με την EMDR θεραπεία για τη διαταραχή μετατραυ-
ματικού στρες. Η έρευνά τους αποτελεί μία βιβλιογραφική ανα-
σκόπηση 7 μελετών από το 1989 εως το 2005 αναφορικά με την 
EMDR και την εστιασμένη στο τραύμα ΓΣΘ. Τα αποτελέσματα 
της μετα-ανάλυσης συμπεριέλαβαν 209 συμμετέχοντες οι οποίοι 
συμπλήρωσαν όλες τις συνεδρίες. Φάνηκε πως και οι δύο θερα-
πείες είναι εξίσου αποτελεσματικές για ενήλικες θεραπευόμε-
νους με μετατραυματική διαταραχή. Παρόλ’αυτά, ο αριθμός των 
αρχικών ερευνών που συγκρίνουν την εστιασμένη στο τραύμα 
ΓΣΘ με την EMDR είναι περιορισμένος και έτσι είναι δύσκολο 
να καταλήξουμε στο ποια από τις δύο θεραπείες είναι πιο απο-
τελεσματική. Τα ερωτήματα που τίθενται για περαιτέρω έρευνα 
αφορούν στο αν η EMDR αποτελεί ένα άλλο είδος έκθεσης, εάν 
οι συνθήκες θεραπείας διαφέρουν όταν ο θεραπευόμενος έχει 
κλειστά τα μάτια του, εάν το να εκτεθεί ένας ασθενής στο τραυ-
ματικό γεγονός αυτό τελικά αυξάνει τη συμπτωματολογία του.

3.2 Αποτελεσματικότητα του Συμπονετικού Νου στη Διαταραχή 
Μετατραυματικού Στρες
Το 2012 οι Beaumont et. al. [5] προσπάθησαν να αναδείξουν τις 
διαφορές της ΓΣΘ με το Συμπονετικό Νου στη θεραπεία της δι-
αταραχής μετατραυματικού στρες. Οι συμμετέχοντες ήταν 32 οι 
οποίοι είχαν παραπεμφθεί για ΓΣ θεραπεία. Οι συμμετέχοντες 
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, η μία ομάδα έλαβε ΓΣ θεραπεία 
μόνο, ενώ η άλλη ομάδα έλαβε ΓΣΘ και Θεραπεία στο Συμπο-
νετικό Νου, η διάρκεια θεραπείας καθεμιάς από τις δύο ομάδες 
ήταν 12 εβδομάδες. Παράλληλα, οι θεραπευόμενοι συμπλήρωσαν 
πριν και μετά τη θεραπεία τους τρία ερωτηματολόγία, το “The 
hospital Anxiety and Depression” (Snaith & Zigmond, 1994), το 
“The Impact of Events Scale- Revised” (Horowitz et. al., 1979; 
Weiss & Marmar, 1996) και το “Self- Compassion Scale (SCS)- 
Short form” (Raes et. al., 2010). Από τα αποτελέσματα αυτής της 
έρευνας φάνηκε πως τόσο η ομάδα που έλαβε μόνο ΓΣΘ όσο και 
η ομάδα που έλαβε το συνδυασμό ΓΣΘ με Συμπονετικό Νου, τα 
συμπτώματα της διαταραχής μειώθηκαν σημαντικά. Συγκεκριμέ-
να, φάνηκε να μειώνονται αρκετά τα συμπτώματα άγχους, κατά-
θλιψης, αποφευκτικές συμπεριφορές, παρεισφρητικές σκέψεις 
και υπερ- διέγερση. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες και των δύο 
καταστάσεων φάνηκε να βιώνουν σημαντική αύξηση της συμπό-
νιας προς τον εαυτό. Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο καταστάσεις 
αφορούν στο αίσθημα της συμπόνιας προς τον εαυτό που φάνηκε 
να είναι υψηλότερο μετά τη θεραπεία στην ομάδα που έλαβε τις 
δύο θεραπείες μαζί. Η ίδια ομάδα έδειξε και χαμηλότερα ποσο-
στά άγχους και κατάθλιψης μετά τη θεραπεία, με μόνη εξαίρε-
ση το σύμπτωμα της υπερδιέγερσης που ήταν υψηλότερο πριν τη 
θεραπεία της ομάδας που έλαβε μόνο ΓΣΘ. Συμπερασματικά, η 
έρευνα αυτή συνηγορεί υπερ του Συμπονετικού Νου ως ένα είδος 
αποτελεσματικής θεραπείας που μπορεί να βοηθήσει στη μείω-
ση των συμπτωμάτων της διαταραχής μετατραυματικού στρες και 
στην αύξηση του αισθήματος της ζεστασιάς και της φροντίδας 
προς τον εαυτό. 
Οι Thompson & Waltz [24] εξέτασαν τη σχέση που υπάρχει ανά-
μεσα στο Συμπονετικό Νου και τα συμπτώματα του μετατραυ-
ματικού στρες. Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν 210 φοιτητές 
ψυχολογίας, ηλικίας 18 εως 53 ετών, οι οποίοι συμπλήρωσαν 
μία σειρά ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια που κλήθη-
καν να συμπληρώσουν ήταν τα SCS (“Seld- Compassion Scale”, 
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Neff, 2003), ερωτηματολόγιο σχετικά με τη συμπόνια προς τον 
εαυτό και το PDS (“Posttraumatic Stress Diagnostic Scale”, Foa, 
Cashman, Jaycox, & Perry, 1997), ερωτηματολόγιο σχετικά με τη 
διάγνωση του μετατραυματικού στρες. Τα αποτελέσματα από την 
ανάλυση των ερωτηματολογίων έδειξαν πως μόνο το σύμπτωμα 
της αποφυγής συνδέεται με τη συμπόνια προς τον εαυτό. Αυτό 
σημαίνει πως η αποφυγή, δηλαδή η τακτική του ατόμου να απο-
φεύγει καταστάσεις που του φέρνουν σκέψεις, συναισθήματα και 
αισθήσεις που το δυσκολεύουν, αποτελεί μία τακτική που διατη-
ρεί τα συμπτώματα της μετατραυματικής διαταραχής. Αντίθετα, 
ο συμπονετικός νους είναι άμεσα συνδεδεμένος με μεγαλύτερη 
προθυμία να έρθει σε επαφή με τις δύσκολες σκέψεις και συ-
ναισθήματα και με μικρότερη ανάγκη να αποφύγει τις οδυνηρές 
εμπειρίες, κάτι που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της θε-
ωρίας του συμπονετικού νου.
Το 2013 έγιναν δύο έρευνες που αφορούν στο Συμπονετικό Νου 
και στο Διαλογισμό Αγάπης και Καλοσύνης (Loving- Kindness 
Meditation) σχετικά με τα συμπτώματα της διαταραχής του με-
τατραυματικού στρες. Η πρώτη έρευνα που αφορά στο Διαλο-
γισμό Αγάπης και Καλοσύνης, πραγματοποιήθηκε από τους  
Kearny et. al. [25], είναι μία πιλοτική δοκιμή στην οποία εξετά-
στηκε ο διαλογισμός αγάπης και καλοσύνης. Οι συμμετέχοντες 
ήταν 42 βετεράνοι με διαταραχή μετατραυματικού στρες. Αρ-
χικά οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, ερωτη-
ματολόγιο δημογραφικών χαρακτηριστικών, “PTSD Symptom 
Scale Interview (PSS-I, Foa, Riggs, Dancu & Rothbaum, 1993)”, 
“Patient- Reported Outcomes Measurement Information 
System (PROMIS, Fries & Krishnan, 2009)”, “Compassionate 
Love Scale” (Sprecher, 2005) και “The Five Facet Mindfulness 
Questionnaire” (Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer & Toney, 
2006). Στη συνέχεια, οι θεραπευόμενοι συμμετείχαν σε ένα πρό-
γραμμα διαλογισμού για 12 εβδομάδες, στο οποίο χωρίζονταν 
σε ομάδες των 12- 15 ατόμων. Το πρόγραμμα περιελάμβανε 10 
λεπτά ασκήσεων αναπνοών εστιασμένων στην ενσυναίσθηση, 
20 λεπτά οδηγιών, 30 λεπτά πρακτικής διαλογισμού αγάπης και 
καλοσύνης, 15 λεπτά ομαδικής συζήτησης και έληγε με 15 λεπτά 
διαλογισμού. Κάθε θεραπευόμενος έπαιρνε ένα CD διαλογισμού 
και ασκήσεις για το σπίτι. Αυξημένα ποσοστά συμπόνιας προς 
τον εαυτό, αυξημένες δεξιότητες ενσυναίσθησης καθώς και μει-
ωμένα συμπτώματα της μετατραυματικής διαταραχής παρατηρή-
θηκαν στην παρακολούθηση της θεραπείας που έγινε μετά από 3 
μήνες. Φαίνεται πως ο διαλογισμός αγάπης και καλοσύνης ήταν 
βοηθητικός για τους βετεράνους με διαταραχή μετατραυματικού 

στρες. Αυτού του είδους ο διαλογισμός αποτελεί μία άλλη μορφή 
εκπαίδευσης στην αποδοχή και την ενσυναίσθηση, που φαίνεται 
να είναι βοηθητική στη μείωση των συμπτωμάτων του μετατραυ-
ματικού στρες. 
Η δεύτερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013 από τους 
Beaumont & Hollins Martin [8] στην Αγγλία και αποτελεί μία με-
λέτη περίπτωσης. Η μελέτη περίπτωσης αφορά στον Τομ ο οποίος 
είχε παραπεμφθεί για θεραπεία σχετιζόμενη με τραύμα μετά από 
ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα που έγινε πριν από 18 μήνες και 
είχε τραυματίσει το χέρι του, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να υπο-
γράψει το όνομά του. Δεδομένου ότι είχε κάνει πολλές ιατρικές 
εξετάσεις οι οποίες έδειχναν ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στο χέρι 
του, παραπέμφθηκε για ψυχοθεραπεία. Αρχικά, ο Τομ έλαβε ΓΣ 
θεραπεία σε συνδυασμό με το Συμπονετικό Νου, αλλά μετά από 4 
συνεδρίες δήλωσε πως δυσκολευόταν ιδιαίτερα με τα συμπεριφο-
ριστικά πειράματα, έτσι αποφασίστηκε πως η EMDR θεραπεία 
σε συνδυασμό με το Συμπονετικό Νου θα ήταν πιο αποτελεσμα-
τικές. Εκτός από το πρόβλημα στο χέρι, ο Τομ παρουσίαζε πα-
ρεισφρητικές ιδέες, δυσκολία στη συγκέντρωση, διαταραχή στον 
ύπνο, εφιάλτες, σκέψεις «αν  γινόταν αυτό…», ήταν επικριτικός 
προς τον εαυτό του, ευσυγκίνητος, ματαιωτικός, ντροπιασμένος 
και θυμωμένος που παρουσίαζε αυτό το πρόβλημα. Τα αποτε-
λέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν πως η EMDR θεραπεία σε 
συνδυασμό με το Συμπονετικό Νου ήταν αποτελεσματική για τη 
θεραπεία του Τομ. Συγκεκριμένα, κατάφερε να υπογράφει πλέον 
το όνομα του χωρίς να βιώνει έντονο άγχος ή ντροπή, ανυψώθηκε 
η διάθεσή του, μειώθηκε η αυτοκριτική του και οι τεχνικές του 
Συμπονετικού Νου όπως οι συμπονετικές εικόνες, η συμπονετική 
συγγραφή γράμματος και οι ασκήσεις αναπνοής στα πλαίσια της 
ενσυναίσθησης, φάνηκε να βοηθούν ιδιαίτερα στο αίσθημα ντρο-
πής και κριτικής προς τον εαυτό του. Όλα αυτά συνηγορούν υπέρ 
του Συμπονετικού Νου ως μίας θεραπείας ιδιαίτερα αποτελεσμα-
τικής όσον αφορά στο τραύμα.
Στον Πίνακα II αναφέρονται τα συμπτώματα της διαταραχής 
μετατραυματικού στρες και οι έρευνες στις οποίες αναφέρεται η 
αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ και του Συμπονετικού Νου.

4. Συζήτηση
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να διερευνήσει την 
αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ και του Συμπονετικού Νου στη 
διαταραχή μετατραυματικού στρες. Η θεραπεία στο Συμπονε-
τικό Νου προέρχεται από τη Βουδιστική ψυχολογία και έχει 
επιρροές από την κοινωνική και αναπτυξιακή ψυχολογία, κα-

Πίνακας III: Έρευνες για την αποτελεσματικότητα της EMDR και Mindfulness στη Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες.

Θεραπείες Κατάθλιψη Άγχος Αυτοκτονικός ιδε-
ασμός

Υγεία (Αϋπνία) Ντροπή Αυτοκριτική

EMDR Seidler & 
Wagner,  2006

Seidler & 
Wagner, 2006
Wilson et. al. 
1995
Shapiro, 2002

- - Beaumont & 
Martin, 2013

Beaumont & 
Martin, 2013

Mindfulness Kearny et. al., 
2012

Kearny et. al., 
2012
Kabat-Zinn, 
1982

- K a b a t - Z i n n , 
1982

- -
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θώς και από τη νευροψυχολογία. Βασίζεται στην ανάπτυξη 
μίας θεραπείας για τις ψυχικές διαταραχές που θα βοηθήσει 
το άτομο να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί 
το μυαλό του, παρά στο να εστιάσει σε ένα συγκεκριμένο 
μοντέλο ή σε μία συγκεκριμένη διαδικασία [5]. Η θεραπεία 
αυτή αποτελεί κομμάτι των θεραπειών τρίτου κύματος, που 
προτείνει ότι οι συμπονετικές προσεγγίσεις μπορούν να βοη-
θήσουν το άτομο να δημιουργήσει αισθήματα καθησυχασμού, 
συμπόνιας, αγάπης και ευγένειας προς τον εαυτό του [4]. Τα 
άτομα με διαταραχή μετατραυματικού στρες τείνουν να έχουν 
αυξημένο αίσθημα ντροπής και ενοχής και φαίνεται πως κα-
ταπραϋντικές μορφές θεραπείας, όπως η ανάπτυξη της ενσυ-
ναίσθησης, συμπόνια προς τον εαυτό και αγάπη και καλοσύνη 
προς τον εαυτό τους, είναι βοηθητικές [27]. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας υποδεικνύουν ότι, στις έρευνες που χρησιμοποι-
ήθηκε ο Συμπονετικός Νους ως θεραπεία για τη διαταραχή 
μετατραυματικού στρες, οι συμμετέχοντες βίωσαν μείωση των 
συμπτωμάτων άγχους, κατάθλιψης, αποφυγών, υπερδιέγερ-
σης, παρεισφρητικών εικόνων. Παράλληλα, φάνηκε και το αυ-
ξημένο ποσοστό συμπόνιας προς τον εαυτό και ενσυναίσθησης 
έπειτα από τη χρήση μεθόδων Συμπονετικού Νου. Παρά το ότι 
υπάρχει περιορισμένος αριθμός ερευνών για την αξία αυτής 
της προσέγγισης, απαιτείται περισσότερη και εκτενέστερη 
έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητά της [26].
Η ΓΣΘ αποτελεί μία αποδεδειγμένη μορφή θεραπείας για τη 
διαταραχή, καθώς συμβάλλει στη μείωση των συμπτωμάτων 
της. Πιο συγκεκριμένα, η ΓΣΘ συμβάλλει αποτελεσματικά στη 
μείωση των συμπτωμάτων του άγχους, της κατάθλιψης, δυσκο-
λίες στον ύπνο και την κοινωνική λειτουργικότητα του ατόμου. 
Ο Leahy [27] αναφέρει πως μία αδυναμία της συγκεκριμένης 
θεραπείας είναι ότι παρά το γεγονός ότι τα άτομα αναφέρουν 
πως κατανοούν τη λογική της, δε φαίνεται να σημειώνουν πως 
νιώθουν καλύτερα. Η μελέτη των ερευνών που συγκεντρώθη-
καν στην παρούσα επισκόπηση μπορεί να μας οδηγήσει στην 
υπόθεση ότι προκειμένου το άτομο να νιώσει καλύτερα, μπο-
ρεί να επωφεληθεί από την ανάπτυξη του Συμπονετικού Νου 
σε συνδυασμό με την αναγνώριση του συστήματος ρύθμισης 
των συναισθημάτων τους. Ίσως να είναι πιο αποτελεσματικό 
για τη θεραπεία της διαταραχής στρες μετά από τραύμα, να 
μάθει το άτομο να αναγνωρίζει τον τρόπο που σκέφτεται, να 
προκαλέσει τα συναισθήματά του και να αποκτήσει τελικά μία 
πιο «ευγενική» στάση προς τον εαυτό του. Ο συνδυασμός των 
δύο θεραπειών φαίνεται να έχει αποτελεσματικότητα στη μεί-
ωση των συμπτωμάτων της διαταραχής στρες μετά από τραύμα.
Μέσα από την αναζήτηση θεραπειών για τη διαταραχή με-
τατραυματικού στρες, αναδείχθηκε η σημασία της EMDR 
θεραπείας. Αν και αποτελεί μία νέα μορφή θεραπείας που 
αναπτύχθηκε από τη Shapiro το 1987 και υπάρχει αρκετή δι-
αμάχη γύρω από τη συνεισφορά της κίνησης των ματιών στη 
θεραπεία, φαίνεται πως η αποτελεσματικότητα της θεραπεί-
ας είναι σημαντική και χρησιμοποιείται συχνά σε θεραπευό-
μενους με διαταραχή μετατραυματικού στρες [28]. Η EMDR 
θεραπεία φαίνεται να είναι αποτελεσματική στη μείωση συ-
μπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους μετά από ένα τραυματικό 
γεγονός. Παρόλ’αυτά, αποτελέσματα ερευνών δείχνουν πως 
τόσο η EMDR όσο και η ΓΣΘ είναι εξίσου αποτελεσματικές 
στη μείωση των συμπτωμάτων της διαταραχής και οι διαφορές 
που μπορεί να εμφανίζονται δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 
Τέλος, είναι σημαντική η συνεισφορά της ενσυνειδητότητας 

(mindfulness) ως θεραπείας στη διαταραχή μετατραυματικού 
στρες. Σύμφωνα με τον Siegel [16] η ενσυνειδητότητα, αποτε-
λεί έναν τρόπο που μπορεί να βοηθήσει κάποιον να αλλάξει 
τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αναπόφευκτα δύσκο-
λες καταστάσεις στη ζωή, όχι μόνο σε υπαρξιακά ζητήματα, 
αλλά και σε θέματα ψυχικής υγείας, στον αυτοκτονικό ιδεα-
σμό, χρόνια κατάθλιψη, ψυχωτικές παραισθήσεις.  Η χρήση 
μεθόδων ενσυναίσθησης φαίνεται να επιφέρει βελτίωση στα 
συμπτώματα της  διαταραχής μετατραυματικού στρες, όπως 
στα καταθλιπτικά συμπτώματα, στις αποφυγές και στον χρόνιο 
πόνο. Μέσα από την έρευνα των Kearny et al. [18] φαίνεται ότι 
η ενσυνειδητότητα βοηθάει στη μείωση των επιπέδων άγχους 
όταν αποτελεί ένα συνακόλουθο θεραπείας που ήδη παρακο-
λουθούν οι συμμετέχοντες.
Η έρευνα πάνω στη θεραπεία του Συμπονετικού Νου, καθώς 
και των άλλων θεραπειών για τη διαταραχή μετατραυματικού 
στρες, βρίσκεται ακόμη σε αρχικά στάδια και ο αριθμός των 
διαθέσιμων ερευνών είναι περιορισμένος. Περαιτέρω έρευ-
να είναι αναγκαία σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 
Συμπονετικού Νου στη διαταραχή μετατραυματικού στρες, 
αλλά και στην αποτελεσματικότητα του σε συνδυασμό με άλ-
λες μορφές θεραπείας όπως τη ΓΣΘ. Παράλληλα, μελλοντικές 
έρευνες θα ήταν χρήσιμο να εστιάσουν στην αποτελεσματικό-
τητα των θεραπειών σε διαφορετικές μορφές τραύματος (π.χ. 
βιασμός, δυστύχημα, θάνατος αγαπημένου προσώπου, τρο-
μοκρατική ενέργεια, τραύμα μετά από παραμονή σε μονάδα 
εντατικής θεραπείας), καθώς και στην αποτελεσματικότητα 
των θεραπειών σε διαφορετικό πληθυσμό (βετεράνους, πρό-
σφυγες, γυναίκες-άνδρες).
Στον πίνακα III αναφέρονται συμπτώματα της διαταραχής με-
τατραυματικού στρες και οι έρευνες στις οποίες αναφέρεται η 
αποτελεσματικότητα της EMDR και του Mindfulness.
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Abstract
Post-traumatic stress disorder is a difficult and debilitating 
disorder, as the patient has to deal with repeated and unwanted 
pictures, memories, dreams, flashbacks and it feels as if s/he is 
reliving the traumatic event. Many people recover in few weeks 
or months, but for other people the symptoms can last for years. 
For these people social and occupational functioning are often 
severely impaired. The purpose of the present review is to 
investigate the efficacy of the available treatment approaches, 
with emphasis in Cognitive Behavioural Therapy (CBT) and 
Compassionate Mind Training (CMT). The literature review 
came up with 9 articles in total. The general conclusions 
were focused on the positive outcomes of each approach. 
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Compassionate Mind Training seems to be effective, in the 
reduction of symptoms of anxiety, depression, avoidance, hyper- 
arousal and intrusive thoughts. Its efficacy can also be seen in the 
reduction of feelings of shame, guilt, self- blame and negative 
self-criticism, which are core in people with PTSD. CBT is an 
evidence based therapy and is highly effective in treating people 
with PTSD, as it helps in the reduction of symptoms of anxiety, 
depression, sleep impairment and social function. However, 
the results of the present study showed that CBT does not help 
people with PTSD in being self- compassionate, or empathic. 
It is suggested that greater improvement in the symptoms of 
PTSD is provided, when the two therapies are combined. 
The person that is suffering from a trauma, needs to learn to 
recognize the way s/he thinks, to challenge his or her feelings 
and to eventually adopt a “kinder” attitude towards him/
her self, by learning to be self- compassionate, self- soothing, 
kind to self and safe. The efficacy and efficiency of two other 
therapies, EMDR and Mindfulness, is discussed in this study, 
as both of these therapies seem to play an important role in 
the reduction of symptoms of PTSD. Due to limited data in the 
efficacy of Compassionate Mind Training, further research is 
suggested for the efficacy of the therapeutic approach.
   
Key words: Post- traumatic stress disorder, CBT for Post- 
traumatic stress disorder, Compassionate Mind Training, Love 
and Kindness Meditation.
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