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∆ιαταραχές∆ιαταραχές
ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας
ΨυχοπαθολογίαΨυχοπαθολογία Και Θεωρία ΣχηµάτωνΚαι Θεωρία Σχηµάτων

Κώστας ΕυθυµίουΚώστας Ευθυµίου
Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της ΣυµπεριφοράςΙνστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς
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ΤοΤο πολυαξονικόπολυαξονικό σύστηµα σύστηµα 
DSMDSM--IVIV

ΆξοναςΆξονας ΙΙ
Κλινικά σύνδροµαΚλινικά σύνδροµα
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ΤοΤο πολυαξονικόπολυαξονικό σύστηµα σύστηµα 
DSMDSM--IVIV

ΆξοναςΆξονας ΙΙΙΙ
∆ιαταραχές προσωπικότητας∆ιαταραχές προσωπικότητας
Νοητική υστέρησηΝοητική υστέρηση
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ΤοΤο πολυαξονικόπολυαξονικό σύστηµα σύστηµα 
DSMDSM--IVIV

ΆξοναςΆξονας ΙΙΙΙΙΙ
Γενικές ιατρικές καταστάσεις (π.χ. σωµατικές νόσοι)Γενικές ιατρικές καταστάσεις (π.χ. σωµατικές νόσοι)
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ΤοΤο πολυαξονικόπολυαξονικό σύστηµα σύστηµα 
DSMDSM--IVIV

ΆξοναςΆξονας ΙΙVV
ΨυχοκοινωνικάΨυχοκοινωνικά και και περοιβαλλοντικάπεροιβαλλοντικά προβλήµαταπροβλήµατα
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ΤοΤο πολυαξονικόπολυαξονικό σύστηµα σύστηµα 
DSMDSM--IVIV

ΆξοναςΆξονας VV
Συνολική εκτίµηση λειτουργικότηταςΣυνολική εκτίµηση λειτουργικότητας
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ΠροσωπικότηταΠροσωπικότητα

ΤοΤο σύνολο των τάσεων ενός ατόµου να σύνολο των τάσεων ενός ατόµου να 
δρα, να συµπεριφέρεται ή να δρα, να συµπεριφέρεται ή να 
οργανώνεται µε τέτοιο τρόπο που το οργανώνεται µε τέτοιο τρόπο που το 
διαφοροποιούν από τους άλλους διαφοροποιούν από τους άλλους 
ανθρώπους, ως προς το χαρακτήρα, τη ανθρώπους, ως προς το χαρακτήρα, τη 
στάση ζωής και τα ενδιαφέροντά τουστάση ζωής και τα ενδιαφέροντά του
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∆ιαταραχή∆ιαταραχή ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας

ΘεωρείταιΘεωρείται ως διαταραχή της ως διαταραχή της 
προσωπικότητας, όταν τα στοιχεία της προσωπικότητας, όταν τα στοιχεία της 
προσωπικότητας ενός ατόµου είναι τόσο προσωπικότητας ενός ατόµου είναι τόσο 
δυσπροσαρµοστικάδυσπροσαρµοστικά και δύσκαµπτα, και δύσκαµπτα, 
ώστε να προκαλούν είτε σηµαντική ώστε να προκαλούν είτε σηµαντική 
έντονη υποκειµενική ενόχληση, είτε έντονη υποκειµενική ενόχληση, είτε 
σηµαντική έκπτωση της σηµαντική έκπτωση της 
λειτουργικότηταςλειτουργικότητας
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∆ιαταραχές∆ιαταραχές ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας
ΓενικάΓενικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
Άκαµπτες και δυσπροσαρµοστικές απαντήσεις στο Άκαµπτες και δυσπροσαρµοστικές απαντήσεις στο 
στρεςστρες
Σηµαντική αναπηρία σε τρεις βασικές διαστάσεις Σηµαντική αναπηρία σε τρεις βασικές διαστάσεις 
της ζωής: αγάπητης ζωής: αγάπη--εργασίαεργασία--διασκέδασηδιασκέδαση
Αποδίδει τα προβλήµατά του στο περιβάλλον και Αποδίδει τα προβλήµατά του στο περιβάλλον και 
όχι στον εαυτό τουόχι στον εαυτό του
Συνήθως δεν είναι ψυχωτικό ή καταθλιπτικό και αν Συνήθως δεν είναι ψυχωτικό ή καταθλιπτικό και αν 
συµβεί αυτό είναι παροδικό ή αντιδραστικόσυµβεί αυτό είναι παροδικό ή αντιδραστικό
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∆ιαταραχές∆ιαταραχές ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας

ΓενικάΓενικά
Αποκτά δύσκολα Αποκτά δύσκολα εναισθησίαεναισθησία και κατά συνέπεια και κατά συνέπεια 
προσέρχεται δύσκολα για θεραπεία καθώς επίσης προσέρχεται δύσκολα για θεραπεία καθώς επίσης 
σπάνια διατηρούν θεραπευτική σχέση και σπάνια σπάνια διατηρούν θεραπευτική σχέση και σπάνια 
θεραπεύονταιθεραπεύονται
Πολλές επιπλοκές συνοδεύουν τη διαταραχή της Πολλές επιπλοκές συνοδεύουν τη διαταραχή της 
προσωπικότητας, όπως προσωπικότητας, όπως 

ΚατάθλιψηΚατάθλιψη
ΒίαΒία
ΑντικοινωνικότηταΑντικοινωνικότητα
ΑυτοκτονικότηταΑυτοκτονικότητα
Κατάχρηση ουσιώνΚατάχρηση ουσιών
Παροδικά και βραχέα ψυχωτικά επεισόδιαΠαροδικά και βραχέα ψυχωτικά επεισόδια
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∆ιαταραχές∆ιαταραχές ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας--
ΑιτιολογίαΑιτιολογία

ΓενετικοίΓενετικοί παράγοντεςπαράγοντες
Τα παιδία ατόµων µε ∆Π έχουν περίπου 7χ Τα παιδία ατόµων µε ∆Π έχουν περίπου 7χ 
µεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν ∆Π σε µεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν ∆Π σε 
σχέση µε το γενικό πληθυσµόσχέση µε το γενικό πληθυσµό
Υπάρχουν αντίστοιχες συσχετίσεις µε την Υπάρχουν αντίστοιχες συσχετίσεις µε την 
κατάχρηση ουσιών και την κατάχρηση ουσιών και την παραβατικότηταπαραβατικότητα

ΙδοσυστατικοίΙδοσυστατικοί παράγοντεςπαράγοντες
ΧαρακτηριολογικέςΧαρακτηριολογικές παράµετροι που παράµετροι που 
παρατηρούνται σε άτοµα µε ∆Π µπορεί να παρατηρούνται σε άτοµα µε ∆Π µπορεί να 
επισηµανθούν σε παιδία 2επισηµανθούν σε παιδία 2--3 χρονών3 χρονών
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∆ιαταραχές∆ιαταραχές ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας--
ΕπιδηµιολογίαΕπιδηµιολογία

ΥπολογίζεταιΥπολογίζεται µεταξύ 5µεταξύ 5--15% του 15% του 
ενηλίκου πληθυσµούενηλίκου πληθυσµού
Η συχνότητα συγκεκριµένων ∆Π Η συχνότητα συγκεκριµένων ∆Π 
µειώνεται µε την ηλικία π.χ. ΑΚ∆Π 4,5% µειώνεται µε την ηλικία π.χ. ΑΚ∆Π 4,5% 
(25(25--44) και 0,4% (>6544) και 0,4% (>65
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∆ιαταραχές∆ιαταραχές ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας--
ΤύποιΤύποι

ΠαράξενοιΠαράξενοι και εκκεντρικοίκαι εκκεντρικοί
Παρανοειδής Παρανοειδής 
ΣχιζοειδήςΣχιζοειδής
ΣχιζότυπηΣχιζότυπη
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∆ιαταραχές∆ιαταραχές ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας--
ΤύποιΤύποι

∆ραµατικοί∆ραµατικοί µε έντονα συναισθήµατα ή µε έντονα συναισθήµατα ή 
ασταθείς διαπροσωπικές σχέσειςασταθείς διαπροσωπικές σχέσεις
∆ραµατική∆ραµατική
ΝαρκισσιστικήΝαρκισσιστική
ΑντικοινωνικήΑντικοινωνική
ΜεταιχµιακήΜεταιχµιακή
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∆ιαταραχές∆ιαταραχές ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας--
ΤύποιΤύποι

ΑγχώδειςΑγχώδεις ή φοβισµένοιή φοβισµένοι
ΑποφευκτικήΑποφευκτική
ΕξαρτηµένηΕξαρτηµένη
ΨυχαναγκαστικήΨυχαναγκαστική--καταναγκαστικήκαταναγκαστική
Παθητική επιθετικήΠαθητική επιθετική
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∆ιαταραχές∆ιαταραχές ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας--
ΤύποιΤύποι

ΠαρανοειδήςΠαρανοειδής: Αδικαιολόγητη τάση να : Αδικαιολόγητη τάση να 
ερµηνεύονται να ερµηνεύονται οι ερµηνεύονται να ερµηνεύονται οι 
πράξεις των ανθρώπων, ως εσκεµµένα πράξεις των ανθρώπων, ως εσκεµµένα 
µειωτικές ή απειλητικές. Υπερβολική µειωτικές ή απειλητικές. Υπερβολική 
καχυποψία και δυσπιστίακαχυποψία και δυσπιστία
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∆ιαταραχές∆ιαταραχές ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας--
ΤύποιΤύποι

ΣχιζοειδήςΣχιζοειδής: Έντονη αδιαφορία του : Έντονη αδιαφορία του 
ατόµου για κοινωνικές σχέσεις και πολύ ατόµου για κοινωνικές σχέσεις και πολύ 
περιορισµένη ικανότητα να νοιώσει και περιορισµένη ικανότητα να νοιώσει και 
να εκφράσει συναισθήµατανα εκφράσει συναισθήµατα
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∆ιαταραχές∆ιαταραχές ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας--
ΤύποιΤύποι

ΣχιζότυπηΣχιζότυπη: Χαρακτηριστικές : Χαρακτηριστικές 
ιδιορρυθµίες, εκκεντρικότητες και ιδιορρυθµίες, εκκεντρικότητες και 
παραξενιές, στη σκέψη, την παραξενιές, στη σκέψη, την εντίληψηεντίληψη, , 
την οµιλία, την εµφάνιση και τη την οµιλία, την εµφάνιση και τη 
συµπεριφορά, οι οποίες όµως δεν είναι συµπεριφορά, οι οποίες όµως δεν είναι 
τόσο σηµαντικές ώστε να θεωρηθεί το τόσο σηµαντικές ώστε να θεωρηθεί το 
άτοµο σχιζοφρενές (παλαιός όρος απλή άτοµο σχιζοφρενές (παλαιός όρος απλή 
σχιζοφρένεια)  σχιζοφρένεια)  
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∆ιαταραχές∆ιαταραχές ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας--
ΤύποιΤύποι

∆ραµατική∆ραµατική (Υστερική(Υστερική--ΟιστριονικήΟιστριονική) : ) : 
Υπερβολική συναισθηµατικότητα και Υπερβολική συναισθηµατικότητα και 
αναζήτηση προσοχής,επιβεβαίωσης, αναζήτηση προσοχής,επιβεβαίωσης, 
επιδοκιµασίας ή επαίνου. Απρόσφορα επιδοκιµασίας ή επαίνου. Απρόσφορα 
σεξουαλικό ή σαγηνευτικό.σεξουαλικό ή σαγηνευτικό.
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∆ιαταραχές∆ιαταραχές ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας--
ΤύποιΤύποι

ΝαρκισσιστικήΝαρκισσιστική: Αίσθηση µεγαλειότητας που : Αίσθηση µεγαλειότητας που 
υπάρχει στη φαντασία ή εκφράζεται στη υπάρχει στη φαντασία ή εκφράζεται στη 
συµπεριφορά, µε υπερευαισθησία στην συµπεριφορά, µε υπερευαισθησία στην 
εκτίµηση των άλλων και απουσία εκτίµηση των άλλων και απουσία 
ενσυναίσθησης. Μεγαλειώδης αίσθηση ενσυναίσθησης. Μεγαλειώδης αίσθηση 
σπουδαιότητας και µοναδικότητας και συνεχής σπουδαιότητας και µοναδικότητας και συνεχής 
ενασχόληση µε φαντασίες απεριόριστης ενασχόληση µε φαντασίες απεριόριστης 
επιτυχίας µε συνεχή απαίτηση για προσοχή και επιτυχίας µε συνεχή απαίτηση για προσοχή και 
θαυµασµόθαυµασµό
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∆ιαταραχές∆ιαταραχές ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας--
ΤύποιΤύποι

ΑντικοινωνικήΑντικοινωνική (Ψυχοπαθητική): Μακρό (Ψυχοπαθητική): Μακρό 
ιστορικό συνεχούς και χρόνιας ιστορικό συνεχούς και χρόνιας 
ανεύθυνης και αντικοινωνικής ανεύθυνης και αντικοινωνικής 
συµπεριφοράς. Αποτελεί τη συχνότερη συµπεριφοράς. Αποτελεί τη συχνότερη 
διάγνωση σε φυλακισµένουςδιάγνωση σε φυλακισµένους
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∆ιαταραχές∆ιαταραχές ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας--
ΤύποιΤύποι

ΜεταιχµιακήΜεταιχµιακή (Οριακή, µεθοριακή): Μεγάλη (Οριακή, µεθοριακή): Μεγάλη 
αστάθεια που εκφράζεται σε διάφορες αστάθεια που εκφράζεται σε διάφορες 
διαστάσεις της ζωής του ατόµου, όπως οι διαστάσεις της ζωής του ατόµου, όπως οι 
διαπροσωπικές σχέσεις, η συναισθηµατική διαπροσωπικές σχέσεις, η συναισθηµατική 
διάθεση και η εικόνα του εαυτού. Οι διάθεση και η εικόνα του εαυτού. Οι 
σχέσεις είναι χαώδεις και χαρακτηρίζονται σχέσεις είναι χαώδεις και χαρακτηρίζονται 
από ακραίες εναλλαγές από ακραίες εναλλαγές υπερυπερ--εξιδανίκευσης εξιδανίκευσης 
και υποτίµησης και υποτίµησης 
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∆ιαταραχές∆ιαταραχές ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας--
ΤύποιΤύποι

ΑποφευκτικήΑποφευκτική: Έλλειψη κοινωνικής : Έλλειψη κοινωνικής 
άνεσης, φόβος αρνητικής εκτίµησης ή άνεσης, φόβος αρνητικής εκτίµησης ή 
κριτικής και ντροπαλότητα. Το άτοµο κριτικής και ντροπαλότητα. Το άτοµο 
πληγώνεται εύκολα και αποφεύγει εξ’ πληγώνεται εύκολα και αποφεύγει εξ’ 
αιτίας αυτού του λόγου να εµπλέκεται αιτίας αυτού του λόγου να εµπλέκεται 
µε τους άλλους ανθρώπους.µε τους άλλους ανθρώπους.
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∆ιαταραχές∆ιαταραχές ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας--
ΤύποιΤύποι

ΕξαρτηµένηΕξαρτηµένη: Υποτακτική συµπεριφορά. : Υποτακτική συµπεριφορά. 
Το άτοµο διαµορφώνει τη ζωή του, έτσι Το άτοµο διαµορφώνει τη ζωή του, έτσι 
ώστε οι άλλοι α αναλαµβάνουν τις ώστε οι άλλοι α αναλαµβάνουν τις 
ευθύνες. Είναι ανίκανο να πάρει ευθύνες. Είναι ανίκανο να πάρει 
καθηµερινές αποφάσεις χωρίς καθηµερινές αποφάσεις χωρίς 
συµβουλές ή υπερβολικές συµβουλές ή υπερβολικές 
διαβεβαιώσεις, από τους άλλους.διαβεβαιώσεις, από τους άλλους.
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∆ιαταραχές∆ιαταραχές ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας--
ΤύποιΤύποι

ΨυχαναγκαστικήΨυχαναγκαστική--Καταναγκαστική: Καταναγκαστική: 
Τελειοθηρία και ακαµψία του ατόµου, µε Τελειοθηρία και ακαµψία του ατόµου, µε 
παράλληλη περιορισµένη ικανότητα έκφρασης παράλληλη περιορισµένη ικανότητα έκφρασης 
θερµών και τρυφερών συναισθηµάτων. θερµών και τρυφερών συναισθηµάτων. 
Μπορεί να µην ολοκληρώνεται µια δουλειά Μπορεί να µην ολοκληρώνεται µια δουλειά 
µόνο και µόνο επειδή δεν ικανοποιούνται οι µόνο και µόνο επειδή δεν ικανοποιούνται οι 
υπερβολικά αυστηρές απαιτήσεις. Έντονη υπερβολικά αυστηρές απαιτήσεις. Έντονη 
ενασχόληση µε λίστες, κανόνες τάξη, ενασχόληση µε λίστες, κανόνες τάξη, 
οργάνωση, που συχνά χάνεται ο στόχος οργάνωση, που συχνά χάνεται ο στόχος 
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∆ιαταραχές∆ιαταραχές ΠροσωπικότηταςΠροσωπικότητας--
ΤύποιΤύποι

ΠαθητικήΠαθητική επιθετική: Αντίσταση στις απαιτήσεις επιθετική: Αντίσταση στις απαιτήσεις 
για επαρκή κοινωνική και επαγγελµατική για επαρκή κοινωνική και επαγγελµατική 
απόδοση. Αναβάλλει πράγµατα που πρέπει να απόδοση. Αναβάλλει πράγµατα που πρέπει να 
γίνουν µέχρι π.χ. να µην τηρούνται οι γίνουν µέχρι π.χ. να µην τηρούνται οι 
προθεσµίες.  Αποφεύγει υποχρεώσεις προθεσµίες.  Αποφεύγει υποχρεώσεις 
ισχυριζόµενο ότι το ξέχασε.ισχυριζόµενο ότι το ξέχασε.
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ΟιΟι γνωσιακέςγνωσιακές προσεγγίσειςπροσεγγίσεις µοιράζονταιµοιράζονται τιςτις εξήςεξής κοινέςκοινές
υποθέσειςυποθέσεις II::

1.1. ΟιΟι γνωστικέςγνωστικές λειτουργίεςλειτουργίες ((αιτιώδειςαιτιώδεις αποδόσειςαποδόσεις, , πεποιθήσειςπεποιθήσεις, , 
προσδοκίεςπροσδοκίες , , αναµνήσειςαναµνήσεις γιαγια τοντον εαυτόεαυτό µαςµας καικαι τουςτους άλλουςάλλους) ) 
θεωρούνταιθεωρούνται αποφασιστικέςαποφασιστικές γιαγια τοντον καθορισµόκαθορισµό τωντων συναισθηµάτωνσυναισθηµάτων
καικαι τωντων συµπεριφορώνσυµπεριφορών..

2.2. ΟιΟι γνωστικέςγνωστικές λειτουργίεςλειτουργίες πουπου εξετάζονταιεξετάζονται είναιείναι ειδικέςειδικές γιαγια κάθεκάθε
περίστασηπερίσταση ήή κατηγορίακατηγορία περιστάσεωνπεριστάσεων, , αναν καικαι αναγνωρίζεταιαναγνωρίζεται ηη
σηµασίασηµασία µερικώνµερικών γενικευµένωνγενικευµένων προσδοκιώνπροσδοκιών καικαι πεποιθήσεωνπεποιθήσεων

3.3. ΗΗ ψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογία θεωρείταιθεωρείται ότιότι προκύπτειπροκύπτει απόαπό διαστρεβλωµένεςδιαστρεβλωµένες, , 
λανθασµένεςλανθασµένες, , δυσπροσαρµοστικέςδυσπροσαρµοστικές γνωστικέςγνωστικές λειτουργίεςλειτουργίες. . ΟιΟι γνωσίεςγνωσίες
αυτέςαυτές αφορούναφορούν τοντον εαυτόεαυτό µαςµας, , τουςτους άλλουςάλλους καικαι τοντον κόσµοκόσµο. . ΟιΟι
διαφορετικέςδιαφορετικές µορφέςµορφές ψυχοπαθολογίαςψυχοπαθολογίας απορρέουναπορρέουν απόαπό διαφορετικέςδιαφορετικές
γνωστικέςγνωστικές λειτουργίεςλειτουργίες ήή τρόπουςτρόπους επεξεργασίαςεπεξεργασίας τωντων πληροφοριώνπληροφοριών..
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ΟιΟι γνωσιακέςγνωσιακές προσεγγίσειςπροσεγγίσεις µοιράζονταιµοιράζονται τιςτις εξήςεξής κοινέςκοινές
υποθέσειςυποθέσεις ΙΙII::

1.1. ΟιΟι ελαττωµατικέςελαττωµατικές, , δυσπροσαρµοστικέςδυσπροσαρµοστικές γνωστικέςγνωστικές λειτουργίεςλειτουργίες
οδηγούνοδηγούν σεσε προβληµατικάπροβληµατικά συναισθήµατασυναισθήµατα καικαι συµπεριφορέςσυµπεριφορές, , οιοι
οποίεςοποίες µεµε τηντην σειράσειρά τουςτους ευθύνονταιευθύνονται γιαγια τηντην δηµιουργίαδηµιουργία
προβληµατικώνπροβληµατικών γνωστικώνγνωστικών λειτουργιώνλειτουργιών. . ΈτσιΈτσι δηµιουργείταιδηµιουργείται έναςένας
κύκλοςκύκλος αυτοεκπλήρωσηςαυτοεκπλήρωσης όπουόπου τατα άτοµαάτοµα ενεργούνενεργούν µεµε στόχοστόχο ννα α 
επιβεβαιώνουνεπιβεβαιώνουν καικαι νανα διατηρούνδιατηρούν τιςτις διαστρεβλωµένεςδιαστρεβλωµένες τουςτους
πεποιθήσειςπεποιθήσεις..

2.2. ΗΗ γνωσιακήγνωσιακή θεραπείαθεραπεία περιλαµβάνειπεριλαµβάνει τηντην συνεργατικήσυνεργατική προσπάθειαπροσπάθεια
θεραπευτήθεραπευτή καικαι θεραπευοµένουθεραπευοµένου νανα καθορίσουνκαθορίσουν ποιεςποιες
διαστρεβλωµένεςδιαστρεβλωµένες, , δυσπροσαρµοστικέςδυσπροσαρµοστικές γνωσίεςγνωσίες δηµιουργούνδηµιουργούν τηντην
διαταραχήδιαταραχή. . ΗΗ θεραπευτικήθεραπευτική προσέγγισηπροσέγγιση συνέπειασυνέπεια τωντων παραπάνωπαραπάνω, , 
είναιείναι ενεργητικήενεργητική,, δδooµηµένηµηµένη καικαι επικεντρωµένηεπικεντρωµένη στοστο παρόνπαρόν..

3.3. ΟιΟι γνωσιακέςγνωσιακές προσεγγίσειςπροσεγγίσεις δενδεν θεωρούνθεωρούν σηµαντικόσηµαντικό τοτο ασυνείδητοασυνείδητο, , 
παράπαρά µόνοµόνο στοστο βαθµόβαθµό πουπου οιοι θεραπευόµενοιθεραπευόµενοι αδυνατούναδυνατούν νανα
κατανοήσουνκατανοήσουν τηντην επανάληψηεπανάληψη συγκεκριµένωνσυγκεκριµένων τρόπωντρόπων σκέψηςσκέψης. . ΗΗ
θεραπείαθεραπεία γίνεταιγίνεται µέσωµέσω τηςτης αλλαγήςαλλαγής γνωστικώνγνωστικών λειτουργιώνλειτουργιών καικαι όχιόχι
µέσωµέσω τηςτης γενικήςγενικής αλλαγήςαλλαγής τηςτης προσωπικότηταςπροσωπικότητας. . 
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ΒασικέςΒασικές έννοιεςέννοιες στοστο γνωσιακόγνωσιακό -- συµπεριφοριστικόσυµπεριφοριστικό µοντέλοµοντέλο ((11):):

ΑυτόµατεςΑυτόµατες σκέψειςσκέψεις :: ΣκέψειςΣκέψεις οιοι οποίεςοποίες εκλύονταιεκλύονται χωρίςχωρίς προσπάθειαπροσπάθεια,,
τοτο άτοµοάτοµο θεωρείθεωρεί ότιότι είναιείναι αυτονόητεςαυτονόητες,, αυταπόδεικτεςαυταπόδεικτες καικαι δενδεν είναιείναι
άξιεςάξιες προσοχήςπροσοχής.. ΟιΟι αυτόµατεςαυτόµατες σκέψειςσκέψεις επηρεάζουνεπηρεάζουν τοτο συναίσθηµασυναίσθηµα καικαι
τηντην συµπεριφοράσυµπεριφορά..

ΒαθύτερεςΒαθύτερες αντιλήψειςαντιλήψεις:: ΕίναιΕίναι οιοι πεποιθήσειςπεποιθήσεις πουπου έχειέχει διαµορφώσειδιαµορφώσει τοτο
άτοµοάτοµο γιαγια τητη ζωήζωή τουτου,, τοντον εαυτόεαυτό τουτου,, τουςτους άλλουςάλλους

ΓνωσιακάΓνωσιακά σχήµατασχήµατα:: ΑποτελούνΑποτελούν τοντον πυρήναπυρήνα τωντων βαθύτερωνβαθύτερων
αντιλήψεωναντιλήψεων, , ορίζονταιορίζονται σανσαν λειτουργικέςλειτουργικές κατασκευέςκατασκευές τωντων σχετικάσχετικά
µόνιµωνµόνιµων αναπαραστάσεωναναπαραστάσεων προηγούµενωνπροηγούµενων πληροφοριώνπληροφοριών καικαι
εµπειριώνεµπειριών..
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ΒασικέςΒασικές έννοιεςέννοιες στοστο γνωσιακόγνωσιακό -- συµπεριφοριστικόσυµπεριφοριστικό µοντέλοµοντέλο (2):(2):

ΣχήµαταΣχήµατα ΕαυτούΕαυτού: : ΓνωστικέςΓνωστικές γενικεύσειςγενικεύσεις γιαγια τοντον εαυτόεαυτό, , προερχόµενεςπροερχόµενες απαπ’’ τηντην παρελθούσαπαρελθούσα
εµπειρίαεµπειρία, , οιοι οποίεςοποίες οργανώνουνοργανώνουν καικαι καθοδηγούνκαθοδηγούν τηντην επεξεργασίαεπεξεργασία πληροφοριώνπληροφοριών, , τωντων
σχετικώνσχετικών µεµε τοντον εαυτόεαυτό. . ΑντίΑντί γιαγια έναένα µεµονωµένοµεµονωµένο εαυτόεαυτό, , έχουµεέχουµε µιαµια οικογένειαοικογένεια εαυτώνεαυτών
ηη οποίαοποία συνίσταταισυνίσταται απόαπό τοτο πώςπώς τοτο άτοµοάτοµο είναιείναι σεσε διάφορεςδιάφορες περιστάσειςπεριστάσεις καικαι απόαπό τουςτους
πιθανούςπιθανούς τουτου εαυτούςεαυτούς, , ήή αλλιώςαλλιώς απόαπό αυτόαυτό πουπου νοµίζεινοµίζει πωςπως θαθα µπορούσεµπορούσε νανα γίνειγίνει καικαι
θαθα’’ θελεθελε νανα γίνειγίνει..

ΓνωσιακέςΓνωσιακές διεργασίεςδιεργασίες:: ΜεΜε τοντον όροόρο αυτόαυτό αναφερόµαστεαναφερόµαστε στουςστους κανόνεςκανόνες οργάνωσηςοργάνωσης,,
ανάκλησηςανάκλησης καικαι χρήσηςχρήσης τωντων πληροφοριώνπληροφοριών. . ΗΗ µελέτηµελέτη τωντων γνωσιακώνγνωσιακών διεργασιώνδιεργασιών µαςµας
αποκαλύπτειαποκαλύπτει τοντον τρόποτρόπο µεµε τοντον οποίοοποίο τοτο υλικόυλικό τηςτης εµπειρίαςεµπειρίας τουτου παρελθόντοςπαρελθόντος ((σχήµατασχήµατα))
µεµε τηντην ευκαιρίαευκαιρία εξωτερικώνεξωτερικών καικαι εσωτερικώνεσωτερικών ερεθισµάτωνερεθισµάτων ««µετατρέπεταιµετατρέπεται»» σεσε γνωσιακήγνωσιακή
δραστηριότηταδραστηριότητα άµεσηςάµεσης εµπειρίαςεµπειρίας ((σκέψειςσκέψεις,, εικόνεςεικόνες),), σεσε συναισθήµατασυναισθήµατα καικαι
συµπεριφορέςσυµπεριφορές.. ΜελετώνταςΜελετώντας τητη συµπεριφοράσυµπεριφορά τουτου ατόµουατόµου,, λαµβάνουµελαµβάνουµε αυτόµατααυτόµατα πολλέςπολλές
πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια τοτο είδοςείδος τωντων χρησιµοποιούµενωνχρησιµοποιούµενων γνωσιακώνγνωσιακών διεργασιώνδιεργασιών.. ΌπωςΌπως
ακριβώςακριβώς µιλάµεµιλάµε γιαγια δυσλειτουργικέςδυσλειτουργικές ήή δυσπροσαρµοστικέςδυσπροσαρµοστικές σκέψειςσκέψεις,, εικόνεςεικόνες καικαι
σχήµατασχήµατα,, έτσιέτσι µπορούµεµπορούµε νανα µιλήσουµεµιλήσουµε καικαι γιαγια δυσπροσαρµοστικέςδυσπροσαρµοστικές ―― δυσλειτουργικέςδυσλειτουργικές
γνωσιακέςγνωσιακές διεργασίεςδιεργασίες..
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ΒασικέςΒασικές έννοιεςέννοιες στοστο γνωσιακόγνωσιακό -- συµπεριφοριστικόσυµπεριφοριστικό µοντέλοµοντέλο ((33):):

ΓνωσιακέςΓνωσιακές παραποιήσειςπαραποιήσεις ήή διεργασιακάδιεργασιακά λάθηλάθη: : ΕίναιΕίναι µηµη
ρεαλιστικόςρεαλιστικός τρόποςτρόπος σκέψηςσκέψης καικαι επεξεργασίαςεπεξεργασίας τωντων πληροφοριώνπληροφοριών πουπου
µαςµας οδηγείοδηγεί σεσε λανθασµέναλανθασµένα συµπεράσµατασυµπεράσµατα γιαγια τοντον εαυτόεαυτό µαςµας καικαι
τουςτους άλλουςάλλους καικαι επηρεάζειεπηρεάζει αρνητικάαρνητικά τατα συναισθήµατασυναισθήµατα καικαι τηντην
συµπεριφοράσυµπεριφορά. . ΤαΤα λανθασµέναλανθασµένα αυτάαυτά συµπεράσµατασυµπεράσµατα µπορείµπορεί νανα έχουνέχουν
τιςτις ρίζεςρίζες τουςτους σεσε εµπειρίεςεµπειρίες απαπ’’ τηντην οικογένειαοικογένεια, , τοτο ευρύτεροευρύτερο
συγγενικόσυγγενικό καικαι κοινωνικόκοινωνικό περιβάλλονπεριβάλλον καικαι τιςτις προσωπικέςπροσωπικές εµπειρίεςεµπειρίες
πουπου έχειέχει αποκτήσειαποκτήσει τοτο άτοµοάτοµο. . ΕάνΕάν γιαγια παράδειγµαπαράδειγµα τοτο άτοµοάτοµο έχειέχει
νιώσεινιώσει νανα απορρίπτουναπορρίπτουν τητη δουλειάδουλειά τουτου στονστον εργασιακόεργασιακό χώροχώρο καικαι έχειέχει
διαµορφώσειδιαµορφώσει τοτο λανθασµένολανθασµένο συµπέρασµασυµπέρασµα –– σχήµασχήµα ««δενδεν αξίζωαξίζω
τίποτατίποτα»» , , τότετότε θαθα αναλύειαναλύει όλεςόλες τιςτις πληροφορίεςπληροφορίες πουπου παίρνειπαίρνει γιαγια τοντον
εαυτόεαυτό τουτου µέσαµέσα απαπ’’ αυτόαυτό τοτο σχήµασχήµα. . ΘαΘα ερµηνεύειερµηνεύει όό,,τιτι ακούειακούει γιαγια τοντον
εαυτόεαυτό τουτου ωςως αρνητικόαρνητικό, , ακόµαακόµα κικι ότανόταν είναιείναι θετικόθετικό. . 
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ΝεώτερεςΝεώτερες εξελίξεις στην Γνωσιακή εξελίξεις στην Γνωσιακή 
Συµπεριφοριστική Θεραπεία (Συµπεριφοριστική Θεραπεία (CBTCBT))

11ηη γενιάγενιά ((nonnon –– schema focusedschema focused therapies)therapies)

-- -- περιφερικέςπεριφερικές βασικέςβασικές υποθέσειςυποθέσεις ((basic basic 
assumptionsassumptions))

-- σχετικάσχετικά επιφανειακέςεπιφανειακές γνωστικέςγνωστικές δοµέςδοµές
-- στόχοςστόχος τοτο σύµπτωµασύµπτωµα ((bottombottom –– up approachup approach) ) 
-- διαταραχέςδιαταραχές άξοναάξονα ΙΙ
-- task and goal orientedtask and goal oriented / / έµφασηέµφαση στοστο στόχοστόχο



33

ΝεώτερεςΝεώτερες εξελίξεις στην Γνωσιακή εξελίξεις στην Γνωσιακή 
Συµπεριφοριστική Θεραπεία (Συµπεριφοριστική Θεραπεία (CBTCBT)) IIII

22ηη γενιάγενιά ((schema focusedschema focused therapies)therapies)

-- -- κεντρικέςκεντρικές πεποιθήσειςπεποιθήσεις ((core beliefscore beliefs))
-- βαθύτερεςβαθύτερες γνωστικέςγνωστικές δοµέςδοµές, , σχήµατασχήµατα
((schemataschemata))

-- toptop –– down approachdown approach
-- διαταραχέςδιαταραχές άξοναάξονα ΙΙΙΙ
-- bond orientedbond oriented / / έµφασηέµφαση στηστη θεραπευτικήθεραπευτική σχέσησχέση
περιφερικέςπεριφερικές βασικέςβασικές υποθέσειςυποθέσεις ((basic basic 
assumptionsassumptions))



34

∆ιαφορές∆ιαφορές ανάµεσαανάµεσα στηστη ΓΣΘΓΣΘ πρώτηςπρώτης καικαι δεύτερηςδεύτερης γενιάςγενιάς

αναν καικαι µοιράζονταιµοιράζονται τηντην ίδιαίδια θεωρητικήθεωρητική βάσηβάση, , εντούτοιςεντούτοις
διαφέρουνδιαφέρουν µεταξύµεταξύ τουςτους αρκετάαρκετά ωςως προςπρος: : 
αα. . τοτο επίπεδοεπίπεδο τηςτης παρέµβασηςπαρέµβασης, , 
ββ. . τουςτους θεραπευτικούςθεραπευτικούς στόχουςστόχους, , 
γγ. . τητη θεραπευτικήθεραπευτική σχέσησχέση καικαι
δδ. . τατα είδηείδη τωντων διαταραχώνδιαταραχών στιςστις οποίεςοποίες ενδείκνυταιενδείκνυται νανα
εφαρµόζονταιεφαρµόζονται. . 
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ΓιατίΓιατί είναι τόσο δηµοφιλείς οι είναι τόσο δηµοφιλείς οι schema focusedschema focused

θεραπείες;θεραπείες;

ΓιαΓια τοντον θεραπευτήθεραπευτή::
ΦαίνονταιΦαίνονται λιγότερολιγότερο πεζέςπεζές καικαι περισσότεροπερισσότερο

προκλητικέςπροκλητικές γιαγια ένανέναν θεραπευτήθεραπευτή, , σεσε σύγκρισησύγκριση µεµε
τιςτις παραδοσιακέςπαραδοσιακές nonnon –– schema focusedschema focused
θεραπείεςθεραπείες

ΕνισχύουνΕνισχύουν στονστον θεραπευτήθεραπευτή τοτο αίσθηµααίσθηµα τηςτης
««θεραπευτικήςθεραπευτικής ισχύοςισχύος»»

ΜοιάζουνΜοιάζουν πολύπολύ µεµε τιςτις θεραπείεςθεραπείες τηςτης
ΓνωσιακήςΓνωσιακής ΑναλυτικήςΑναλυτικής προσέγγισηςπροσέγγισης καικαι
προσελκύουνπροσελκύουν θεραπευτέςθεραπευτές καικαι απόαπό άλλουςάλλους χώρουςχώρους
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ΓιατίΓιατί είναι τόσο δηµοφιλείς οι είναι τόσο δηµοφιλείς οι schema focusedschema focused
θεραπείες;θεραπείες;

ΓιαΓια τοντον πελάτηπελάτη::
ΟΟ πελάτηςπελάτης νιώθεινιώθει ότιότι µετατοπίζεταιµετατοπίζεται ηη

ευθύνηευθύνη γιαγια τοτο πρόβληµαπρόβληµα τουτου απόαπό τοτο παρόνπαρόν
καικαι τοντον ίδιοίδιο στοστο παρελθόνπαρελθόν καικαι τουςτους άλλουςάλλους
((γονείςγονείς, , αδέλφιααδέλφια, , δασκάλουςδασκάλους κλπκλπ.).)
((JamesJames, 2001), 2001)
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ΗΗ έννοιαέννοια τουτου ΣχήµατοςΣχήµατος –– απόαπό τοτο χτεςχτες στοστο σήµερασήµερα

KantKant, 18, 18οςος αιαι..
τατα ««υπερβατικάυπερβατικά σχήµατασχήµατα»» ορίζονταιορίζονται ωςως οο συνδετικόςσυνδετικός κρίκοςκρίκος ανάµεσαανάµεσα

στηνστην αισθητηριακήαισθητηριακή εµπειρίαεµπειρία καικαι τιςτις νοητικέςνοητικές έννοιεςέννοιες
τοτο ««σχήµασχήµα»» δενδεν ταυτίζεταιταυτίζεται µεµε τηντην ««νοερήνοερή εικόναεικόνα»», , ηη οποίαοποία είναιείναι

παράγωγοπαράγωγο τηςτης αντιληπτικήςαντιληπτικής λειτουργίαςλειτουργίας, , αλλάαλλά αποτελείαποτελεί προϋπόθεσήπροϋπόθεσή τηςτης. . ΤοΤο
σχήµασχήµα είναιείναι µιαµια µηµη παρατηρήσιµηπαρατηρήσιµη ψυχολογικήψυχολογική διεργασίαδιεργασία

««ΤαΤα σχήµατασχήµατα, , πουπου αποτελούναποτελούν τητη βάσηβάση τηςτης ικανότηταςικανότητας τουτου ανθρώπουανθρώπου
νανα κατανοείκατανοεί τητη µορφήµορφή τωντων φαινοµένωνφαινοµένων, , είναιείναι µιαµια τέχνητέχνη κρυµµένηκρυµµένη σταστα βάθηβάθη
τηςτης ανθρώπινηςανθρώπινης ψυχήςψυχής. . ΟΟ τρόποςτρόπος µεµε τοντον οποίοοποίο λειτουργούνλειτουργούν µόνοµόνο µεµε
δυσκολίαδυσκολία µπορείµπορεί νανα ανακαλυφθείανακαλυφθεί καικαι νανα αποκαλυφθείαποκαλυφθεί»»
☺☺ ΣύµφωναΣύµφωνα µεµε τοντον KantKant, , τατα ««σχήµατασχήµατα»» δενδεν ταυτίζονταιταυτίζονται µεµε τιςτις ««νοητικέςνοητικές
κατασκευέςκατασκευές»». . 
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ΗΗ έννοιαέννοια τουτου ΣχήµατοςΣχήµατος –– απόαπό τοτο χτεςχτες στοστο σήµερασήµερα ΙΙΙΙ

ΒρετανικήΒρετανική ΨυχολογίαΨυχολογία, , αρχέςαρχές 2020ουου αιαι..
ΓίνεταιΓίνεται συχνότερησυχνότερη ηη χρήσηχρήση τουτου όρουόρου ««σχήµασχήµα»»
ΗΗ έννοιαέννοια τουτου σχήµατοςσχήµατος χάνειχάνει τοντον περιγραφικόπεριγραφικό τηςτης χαρακτήραχαρακτήρα
ΤαΤα σχήµατασχήµατα δενδεν είναιείναι πιαπια προκαταρκτικέςπροκαταρκτικές έννοιεςέννοιες αλλάαλλά θεωρείταιθεωρείται

δεδοµένοδεδοµένο ότιότι είναιείναι ««πραγµατικάπραγµατικά»». . ΜεΜε κάποιοκάποιο τρόποτρόπο ««υπάρχουνυπάρχουν»» στονστον νουνου, , 

τητη νοηµοσύνηνοηµοσύνη ήή τοντον εγκέφαλοεγκέφαλο

BartlettBartlett, , δεκαετίαδεκαετία ‘‘3030
ΤοΤο ««σχήµασχήµα»» ορίζεταιορίζεται ωςως µιαµια λειτουργικήλειτουργική καικαι ολιστικήολιστική έννοιαέννοια πουπου

εκφράζειεκφράζει τοντον οργανισµόοργανισµό ωςως σύνολοσύνολο
ΑποτυπώνειΑποτυπώνει τιςτις δυναµικέςδυναµικές διεργασίεςδιεργασίες εντόςεντός τουτου οργανισµούοργανισµού αλλάαλλά καικαι

τηντην αλληλεπίδρασηαλληλεπίδραση οργανισµούοργανισµού –– περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος

∆ιαφοροποιείται∆ιαφοροποιείται απόαπό τητη ««νοητικήνοητική κατασκευήκατασκευή -- αναπαράστασηαναπαράσταση»»
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ΗΗ έννοιαέννοια τουτου ΣχήµατοςΣχήµατος –– απόαπό τοτο χτεςχτες στοστο σήµερασήµερα ΙΙΙΙΙΙ

ΓνωστικήΓνωστική ΨυχολογίαΨυχολογία, , PiagetPiaget, , δεκαετίαδεκαετία ‘‘7070
ΧρησιµοποίησεΧρησιµοποίησε τοντον όροόρο ««σχήµασχήµα»» γιαγια νανα περιγράψειπεριγράψει εσωτερικέςεσωτερικές

αισθησιοκινητικέςαισθησιοκινητικές διεργασίεςδιεργασίες καικαι τηντην επίδρασήεπίδρασή τουςτους στηστη νοηµοσύνηνοηµοσύνη
ΤαΤα σχήµατασχήµατα καθορίζουνκαθορίζουν τηντην αντίληψηαντίληψη τηςτης αναµενόµενηςαναµενόµενης εµπειρίαςεµπειρίας, , δηλδηλ. . 

εξυπηρετούνεξυπηρετούν τηντην προσαρµοστικότηταπροσαρµοστικότητα
ΤοΤο ανθρώπινοανθρώπινο γνωστικόγνωστικό σύστηµασύστηµα χαρακτηρίζεταιχαρακτηρίζεται απόαπό τηντην τάσητάση καικαι τηντην

δυνατότηταδυνατότητα νανα αυτόαυτό--οργανώνεταιοργανώνεται

ΓνωστικήΓνωστική ΨυχολογίαΨυχολογία, , EysenckEysenck, , MM. . WW., ., δεκαετίαδεκαετία ‘‘9090
ΕξισώνεταιΕξισώνεται ηη έννοιαέννοια ««σχήµασχήµα»» µεµε τηντην έννοιαέννοια ««νοητικήνοητική αναπαράστασηαναπαράσταση»»
««ΟΟ BartlettBartlett χρησιµοποίησεχρησιµοποίησε µεµε ασάφειαασάφεια τηντην έννοιαέννοια τουτου σχήµατοςσχήµατος, , όµωςόµως σήµερασήµερα

είναιείναι κοινάκοινά αποδεκτόαποδεκτό ότιότι τοτο σχήµασχήµα πρέπειπρέπει νανα νοείταινοείται ωςως µιαµια νοητικήνοητική αναπαράστασηαναπαράσταση, , 
έναςένας όγκοςόγκος οργανωµένηςοργανωµένης γνώσηςγνώσης»»

☺☺ ΑυτήΑυτή ηη θέσηθέση οδηγείοδηγεί στηνστην αυθαίρετηαυθαίρετη υιοθέτησηυιοθέτηση τηςτης άποψηςάποψης ότιότι τατα σχήµατασχήµατα
µπορούνµπορούν νανα επηρεάσουνεπηρεάσουν τοντον τρόποτρόπο µεµε τοντον οποίοοποίο αντιλαµβανόµαστεαντιλαµβανόµαστε, , ερµηνεύουµεερµηνεύουµε καικαι
νοηµατοδοτούµενοηµατοδοτούµε τιςτις πληροφορίεςπληροφορίες πουπου προσλαµβάνουµεπροσλαµβάνουµε. . ΜεΜε άλλαάλλα λόγιαλόγια, , γίνεταιγίνεται
αποδεκτόαποδεκτό χωρίςχωρίς επαρκήεπαρκή πειραµατικάπειραµατικά δεδοµέναδεδοµένα ότιότι τατα σχήµατασχήµατα είναιείναι αιτιολογικάαιτιολογικά
συνδεδεµένασυνδεδεµένα µεµε τιςτις νοητικέςνοητικές διεργασίεςδιεργασίες
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ΤοΤο πρόβληµαπρόβληµα

ΚάποιοιΚάποιοι ασθενείςασθενείς πουπου προσέρχονταιπροσέρχονται γιαγια θεραπείαθεραπεία έχονταςέχοντας συµπτώµατασυµπτώµατα
τουτου άξοναάξονα ΙΙ, , όπωςόπως άγχοςάγχος ήή κατάθλιψηκατάθλιψη, , ήή δενδεν κάνουνκάνουν προόδουςπροόδους ήή
υποτροπιάζουνυποτροπιάζουν αµέσωςαµέσως µετάµετά τηντην ολοκλήρωσηολοκλήρωση τηςτης θεραπείαςθεραπείας . . 

ΚάποιοιΚάποιοι άλλοιάλλοι πουπου έρχονταιέρχονται γιαγια ΓΣΘΓΣΘ δενδεν έχουνέχουν συγκεκριµένασυγκεκριµένα
συµπτώµατασυµπτώµατα τατα οποίαοποία θαθα ήτανήταν καικαι οο στόχοςστόχος τηςτης θεραπείαςθεραπείας. . ΤαΤα
προβλήµατάπροβλήµατά τουςτους είναιείναι ασαφήασαφή ήή εκτεταµέναεκτεταµένα ήή δενδεν φαίνονταιφαίνονται
κινητοποιηµένοικινητοποιηµένοι. . ΝιώθουνΝιώθουν πωςπως ''''κάτικάτι πάειπάει λάθοςλάθος'' '' στηστη ζωήζωή τουςτους ήή
''''κάτικάτι λείπειλείπει''. ''. ΣΣ' ' αυτούςαυτούς τουςτους ασθενείςασθενείς τατα παρόνταπαρόντα προβλήµαταπροβλήµατα είναιείναι
χαρακτηριολογικάχαρακτηριολογικά. . ΑναζητούνΑναζητούν θεραπείαθεραπεία γιαγια χρόνιεςχρόνιες δυσκολίεςδυσκολίες στιςστις
διαπροσωπικέςδιαπροσωπικές σχέσειςσχέσεις ήή στηνστην εργασίαεργασία τουςτους. . ΕπειδήΕπειδή δενδεν έχουνέχουν
ιδιαίτεραιδιαίτερα συµπτώµατασυµπτώµατα τουτου άξοναάξονα ΙΙ ήή έχουνέχουν πάραπάρα πολλάπολλά ηη
παραδοσιακήπαραδοσιακή ΓΣΘΓΣΘ δενδεν είναιείναι τόσο αποτελεσµατική όπως την τόσο αποτελεσµατική όπως την 
γνωρίζουµε για θεραπείες του άξονα Ιγνωρίζουµε για θεραπείες του άξονα Ι..
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ΤαΤα άτοµαάτοµα αυτάαυτά δενδεν πληρούνπληρούν µερικέςµερικές βασικέςβασικές
προϋποθέσειςπροϋποθέσεις γιαγια ΓΣΘΓΣΘ::

∆ε∆ε συµµορφώνονταισυµµορφώνονται µεµε τοτο θεραπευτικόθεραπευτικό πρωτόκολλοπρωτόκολλο ππ..χχ δενδεν κάνουνκάνουν
τιςτις εργασίεςεργασίες γιαγια τοτο σπίτισπίτι ήή ζητούνζητούν συνεχώςσυνεχώς συµβουλέςσυµβουλές..
∆εν∆εν έχουνέχουν πρόσβασηπρόσβαση στιςστις σκέψειςσκέψεις καικαι σταστα συναισθήµατάσυναισθήµατά τουςτους ακόµαακόµα
καικαι µετάµετά τηντην εκπαίδευσηεκπαίδευση απόαπό τοτο θεραπευτήθεραπευτή. . ΣυνήθωςΣυνήθως τατα αποφεύγουναποφεύγουν
γιατίγιατί τουςτους προκαλούνπροκαλούν δυσφορίαδυσφορία ήή αποφεύγουναποφεύγουν ακόµαακόµα καικαι τιςτις
καταστάσειςκαταστάσεις πουπου τατα ενεργοποιούνενεργοποιούν. . 
ΗΗ ΓΣΘΓΣΘ προϋποθέτειπροϋποθέτει ότιότι οιοι ασθενείςασθενείς µπορούνµπορούν νανα αλλάξουναλλάξουν τιςτις
προβληµατικέςπροβληµατικές γνωσίεςγνωσίες καικαι συµπεριφορέςσυµπεριφορές τουςτους µέσαµέσα απόαπό εµπειρικήεµπειρική
ανάλυσηανάλυση, , λογικήλογική επεξεργασίαεπεξεργασία, , πειράµαταπειράµατα κκ..λλ..ππ. . ΑυτόΑυτό δενδεν ισχύειισχύει γιαγια
τουςτους χαρακτηριολογικούςχαρακτηριολογικούς γιατίγιατί οιοι διαστρεβλωµένεςδιαστρεβλωµένες σκέψειςσκέψεις τουςτους καικαι
οιοι αυτοαναιρούµενεςαυτοαναιρούµενες ((selfself--defeatingdefeating) ) συµπεριφορέςσυµπεριφορές τουςτους έχουνέχουν
µεγάληµεγάλη αντίστασηαντίσταση στηνστην αλλαγήαλλαγή µέσαµέσα απόαπό τιςτις τεχνικέςτεχνικές ΓΣΘΓΣΘ..
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ΤαΤα άτοµαάτοµα αυτάαυτά δενδεν πληρούνπληρούν µερικέςµερικές βασικέςβασικές
προϋποθέσειςπροϋποθέσεις γιαγια ΓΣΘΓΣΘ ΙΙΙΙ::

ΕΕίναιίναι άκαµπτοιάκαµπτοι καικαι δενδεν µπορούνµπορούν νανα σηµειώσουνσηµειώσουν πρόοδοπρόοδο σεσε µικρόµικρό
χρονικόχρονικό διάστηµαδιάστηµα. . ΤαΤα χαρακτηριολογικάχαρακτηριολογικά τουςτους προβλήµαταπροβλήµατα είναιείναι
σύντονασύντονα µεµε τοτο εγώεγώ τουςτους καικαι κεντρικάκεντρικά στηνστην αίσθησηαίσθηση πουπου έχουνέχουν γιαγια τηντην
ταυτότητάταυτότητά τουςτους, , εάνεάν τατα αλλάξουναλλάξουν είναιείναι σανσαν είναιείναι σανσαν έναένα είδοςείδος
θανάτουθανάτου ενόςενός µέρουςµέρους τουτου εαυτούεαυτού τουςτους..
ΗΗ ΓΣΘΓΣΘ επίσηςεπίσης προϋποθέτειπροϋποθέτει ότιότι οιοι ασθενείςασθενείς µπορούνµπορούν νανα κάνουνκάνουν µιαµια
συνεργατικήσυνεργατική σχέσησχέση µεµε τοντον θεραπευτήθεραπευτή σεσε λίγεςλίγες συνεδρίεςσυνεδρίες. . ΟιΟι
χαρακτηριολογικοίχαρακτηριολογικοί έχουνέχουν συχνάσυχνά πρόβληµαπρόβληµα στοστο νανα κάνουνκάνουν
θεραπευτικήθεραπευτική συµµαχίασυµµαχία καικαι αυτόαυτό αντικατοπτρίζειαντικατοπτρίζει τιςτις διαπροσωπικέςδιαπροσωπικές
τουςτους δυσκολίεςδυσκολίες. . ΒρίσκουνΒρίσκουν συνήθωςσυνήθως δύσκολοδύσκολο νανα δηµιουργήσουνδηµιουργήσουν µιαµια
ασφαλήασφαλή θεραπευτικήθεραπευτική σχέσησχέση..
ΤέλοςΤέλος στηστη ΓΣΘΓΣΘ οιοι ασθενείςασθενείς έχουνέχουν προβλήµαταπροβλήµατα πουπου είναιείναι ευδιάκριταευδιάκριτα
καικαι γίνονταιγίνονται θεραπευτικοίθεραπευτικοί στόχοιστόχοι ενώενώ τωντων χαρακτηριολογικώνχαρακτηριολογικών είναιείναι
συνήθωςσυνήθως ασαφήασαφή, , χρόνιαχρόνια καικαι επίµοναεπίµονα. . ΕίναιΕίναι δυστυχισµένοιδυστυχισµένοι στουςστους
περισσότερουςπερισσότερους τοµείςτοµείς τηςτης ζωήςζωής τουςτους, , δενδεν µπορούνµπορούν νανα κάνουνκάνουν
µακροχρόνιεςµακροχρόνιες σχέσειςσχέσεις, , νιώθουννιώθουν τιςτις ζωέςζωές τουςτους άδειεςάδειες καικαι δενδεν µπορούνµπορούν
νανα επενδύσουνεπενδύσουν αρκετάαρκετά στηνστην εργασίαεργασία τουςτους..
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ΤοΤο σχήµα στην ΓΣΘσχήµα στην ΓΣΘ

ΠερνώνταςΠερνώντας απόαπό τητη γνωστικήγνωστική ψυχολογίαψυχολογία
στηστη γνωσιακήγνωσιακή ψυχοθεραπείαψυχοθεραπεία οο BeckBeck τοτο
1967, 1967, αναφέρθηκεαναφέρθηκε σταστα πρώταπρώτα τουτου γραπτάγραπτά
σταστα σχήµατασχήµατα. . ΓενικάΓενικά έναένα σχήµασχήµα µπορείµπορεί νανα
τοτο ορίσειορίσει κάποιοςκάποιος ωςως µιαµια ευρείαευρεία
οργανωτικήοργανωτική αρχήαρχή πουπου νοηµατοδοτείνοηµατοδοτεί τιςτις
εµπειρίεςεµπειρίες τηςτης ζωήςζωής ενόςενός ατόµουατόµου. . 
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ΟΟ ορισµόςορισµός τουτου YoungYoung γιαγια τοτο
σχήµασχήµα

OO ΥΥoungoung υπέθεσευπέθεσε ότιότι κάποιακάποια σχήµατασχήµατα -- ειδικάειδικά αυτάαυτά πουπου
δηµιουργήθηκανδηµιουργήθηκαν πρώιµαπρώιµα ωςως αποτέλεσµααποτέλεσµα τραυµατικώντραυµατικών παιδικώνπαιδικών
εµπειριώνεµπειριών -- µπορείµπορεί νανα είναιείναι στονστον πυρήναπυρήνα τωντων διαταραχώνδιαταραχών
προσωπικότηταςπροσωπικότητας, , τωντων ηπιότερωνηπιότερων χαρακτηριολογικώνχαρακτηριολογικών προβληµάτωνπροβληµάτων
καικαι κάποιωνκάποιων χρόνιωνχρόνιων διαταραχώνδιαταραχών τουτου άξοναάξονα ΙΙ. . ΓιαΓια νανα ελέγξειελέγξει αυτήαυτή
τηντην υπόθεσηυπόθεση καθόρισεκαθόρισε µιαµια υποδιαίρεσηυποδιαίρεση τωντων σχηµάτωνσχηµάτων καικαι τατα
ονόµασεονόµασε πρώιµαπρώιµα δυσλειτουργικάδυσλειτουργικά σχήµατασχήµατα. . 
ΈναςΈνας αναθεωρηµένοςαναθεωρηµένος καικαι πιοπιο κατανοητόςκατανοητός προσδιορισµόςπροσδιορισµός πουπου δίνειδίνει οο
YoungYoung είναιείναι ότιότι έναένα πρώιµοπρώιµο δυσλειτουργικόδυσλειτουργικό σχήµασχήµα έχειέχει τατα ακόλουθαακόλουθα
στοιχείαστοιχεία::

ΕίναιΕίναι έναένα ευρύευρύ θέµαθέµα ήή πρότυποπρότυπο
ΠεριλαµβάνειΠεριλαµβάνει αναµνήσειςαναµνήσεις, , συναισθήµατασυναισθήµατα, , γνωσίεςγνωσίες καικαι σωµατικέςσωµατικές

αισθήσειςαισθήσεις
ΑφοράΑφορά τοντον εαυτόεαυτό καικαι τιςτις διαπροσωπικέςδιαπροσωπικές σχέσειςσχέσεις
ΑναπτύχθηκεΑναπτύχθηκε κατάκατά τηντην παιδικήπαιδική ηλικίαηλικία καικαι τηντην εφηβείαεφηβεία
ΈγινεΈγινε ηη επεξεργασίαεπεξεργασία τουτου κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης ζωήςζωής τουτου ατόµουατόµου
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ΓιαΓια τον τον Young Young το σχήµατο σχήµα
ΕίναιΕίναι έναένα αυτόαυτό--αναιρούµενοαναιρούµενο συναισθηµατικόσυναισθηµατικό καικαι γνωσιακόγνωσιακό πρότυποπρότυπο
πουπου αναπτύσσεταιαναπτύσσεται νωρίςνωρίς στηνστην παιδικήπαιδική ηλικίαηλικία καικαι επαναλαµβάνεταιεπαναλαµβάνεται
στηνστην ενήλικηενήλικη ζωήζωή. . ΣύµφωναΣύµφωνα µεµε τοντον ορισµόορισµό αυτόαυτό ηη συµπεριφοράσυµπεριφορά τουτου
ατόµουατόµου δενδεν είναιείναι µέροςµέρος ενόςενός σχήµατοςσχήµατος, , αλλάαλλά ηη αντίδρασηαντίδραση/ / απάντησηαπάντηση
σσ' ' έναένα σχήµασχήµα..
ΟΟ YoungYoung αναφέρειαναφέρει πωςπως τατα πρώιµαπρώιµα δυσλειτουργικάδυσλειτουργικά σχήµατασχήµατα
''''παλεύουνπαλεύουν'' '' νανα επιβιώσουνεπιβιώσουν καικαι αυτόαυτό είναιείναι αποτέλεσµααποτέλεσµα τηςτης ανάγκηςανάγκης
τουτου ατόµουατόµου γιαγια σταθερότητασταθερότητα. . ΤοΤο σχήµασχήµα είναιείναι όλαόλα όσαόσα ξέρειξέρει καικαι
παρόλοπαρόλο πουπου τουτου προκαλείπροκαλεί πόνοπόνο είναιείναι οικείοοικείο, , γνωστόγνωστό, , τοτο νιώθεινιώθει
''''σωστόσωστό''. ''. ΑυτόςΑυτός είναιείναι έναςένας λόγοςλόγος πουπου τοτο κάνεικάνει δύσκολοδύσκολο νν' ' αλλάξειαλλάξει. . 
ΠαίζειΠαίζει σηµαντικόσηµαντικό ρόλορόλο στοστο πωςπως κάποιοςκάποιος σκέφτεταισκέφτεται, , νιώθεινιώθει, , ενεργείενεργεί
καικαι σχετίζεταισχετίζεται µεµε τουςτους άλλουςάλλους καικαι παραδόξωςπαραδόξως τοντον οδηγείοδηγεί στοστο νανα
αναπαράγειαναπαράγει εκείνεςεκείνες τιςτις συνθήκεςσυνθήκες πουπου στηνστην παιδικήπαιδική ηλικίαηλικία ήτανήταν οιοι
πιοπιο επιβλαβείςεπιβλαβείς. . 
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ΗΗ βασικήβασική άποψηάποψη τουτου YoungYoung είναιείναι πωςπως::

τατα σχήµατασχήµατα είναιείναι σεσε σηµαντικόσηµαντικό βαθµόβαθµό αποτέλεσµααποτέλεσµα µηµη--
ικανοποιηµένωνικανοποιηµένων συναισθηµατικώνσυναισθηµατικών αναγκώναναγκών κατάκατά τηντην
παιδικήπαιδική ηλικίαηλικία. . ΈχουνΈχουν αποδεχθείαποδεχθεί 5 5 βασικέςβασικές/ / πυρηνικέςπυρηνικές
συναισθηµατικέςσυναισθηµατικές ανάγκεςανάγκες πουπου ισχύουνισχύουν γιαγια όλουςόλους τουςτους
ανθρώπουςανθρώπους ::

ΑσφαλείςΑσφαλείς συνδέσειςσυνδέσεις µεµε τουςτους άλλουςάλλους ((περιλαµβάνειπεριλαµβάνει
ασφάλειαασφάλεια, , σταθερότητασταθερότητα, , ζεστασιάζεστασιά καικαι αποδοχήαποδοχή))
ΑυτονοµίαΑυτονοµία, , αρµοδιότητεςαρµοδιότητες καικαι αίσθησηαίσθηση ταυτότηταςταυτότητας
ΕλευθερίαΕλευθερία γιαγια έκφρασηέκφραση αναγκώναναγκών καικαι συναισθηµάτωνσυναισθηµάτων
ΑυθορµητισµόςΑυθορµητισµός καικαι παιχνίδιπαιχνίδι
ΡεαλιστικάΡεαλιστικά όριαόρια καικαι αυτοέλεγχοςαυτοέλεγχος

ΈναΈνα ψυχολογικάψυχολογικά υγιέςυγιές άτοµοάτοµο µπορείµπορεί καικαι ικανοποιείικανοποιεί αυτέςαυτές
τιςτις ανάγκεςανάγκες..
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«Περιοχές» σχηµάτων«Περιοχές» σχηµάτων Schema domainsSchema domains
ΚατηγορίαΚατηγορία II: : ΑποσύνδεσηΑποσύνδεση καικαι απόρριψηαπόρριψη

ΟιΟι ασθενείςασθενείς µεµε σχήµατασχήµατα σεσε αυτήαυτή τηντην κατηγορίακατηγορία είναιείναι ανίκανοιανίκανοι νανα
δηµιουργήσουνδηµιουργήσουν ασφαλείςασφαλείς καικαι ικανοποιητικέςικανοποιητικές σχέσειςσχέσεις µεµε τουςτους άλλουςάλλους. . 

ΠιστεύουνΠιστεύουν πωςπως οιοι ανάγκεςανάγκες τουςτους γιαγια σταθερότητασταθερότητα, , φροντίδαφροντίδα, , αγάπηαγάπη καικαι νανα
ανήκουνανήκουν κάπουκάπου δεδε θαθα ικανοποιηθούνικανοποιηθούν. . ΟιΟι οικογένειεςοικογένειες τουςτους είχανείχαν τατα τυπικάτυπικά
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τηςτης αστάθειαςαστάθειας, , τηςτης κακοµεταχείρισηςκακοµεταχείρισης, , τηςτης ψυχρότηταςψυχρότητας, , τηςτης

απόρριψηςαπόρριψης καικαι τηςτης αποµόνωσηςαποµόνωσης απόαπό τοντον κόσµοκόσµο. . 

ΕγκατάλειψηΕγκατάλειψη//αστάθειααστάθεια
∆υσπιστία∆υσπιστία//κακοποίησηκακοποίηση
ΣυναισθηµατικήΣυναισθηµατική αποστέρησηαποστέρηση
ΜειονεξείαΜειονεξεία//ντροπήντροπή
ΚοινωνικήΚοινωνική αποµόνωσηαποµόνωση//αποξένωσηαποξένωση
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«Περιοχές» σχηµάτων«Περιοχές» σχηµάτων Schema domainsSchema domains
ΚατηγορίαΚατηγορία ΙΙΙΙ ΜειωµένηΜειωµένη αυτονοµίααυτονοµία καικαι απόδοσηαπόδοση

ΑυτονοµίαΑυτονοµία είναιείναι ηη ικανότηταικανότητα τουτου ατόµουατόµου νανα διαχωρίζεταιδιαχωρίζεται απόαπό τηντην
οικογένειάοικογένειά τουτου καικαι νανα λειτουργείλειτουργεί ανεξάρτηταανεξάρτητα σεσε σχέσησχέση µεµε τουςτους
συνοµηλίκουςσυνοµηλίκους τουτου. . ΟιΟι ασθενείςασθενείς µεµε σχήµατασχήµατα σεσε αυτήαυτή τηντην κατηγορίακατηγορία
έχουνέχουν προσδοκίεςπροσδοκίες απόαπό τοντον εαυτόεαυτό τουςτους καικαι τοντον κόσµοκόσµο οιοι οποίεςοποίες
επηρεάζουνεπηρεάζουν τηντην ικανότηταικανότητα τουςτους νανα διαχωρίσουνδιαχωρίσουν τοντον εαυτόεαυτό τουςτους απόαπό
τουςτους γονείςγονείς καικαι νανα λειτουργήσουνλειτουργήσουν ανεξάρτηταανεξάρτητα καικαι επιτυχηµέναεπιτυχηµένα. . ΟιΟι
οικογένειεςοικογένειες τουςτους εµπλέκοντανεµπλέκονταν υπερβολικάυπερβολικά στηστη ζωήζωή τουςτους, , υπονόµευανυπονόµευαν
τηντην αυτοπεποίθησηαυτοπεποίθηση τουςτους, , ήτανήταν υπερπροστατευτικοίυπερπροστατευτικοί καικαι απέτυχαναπέτυχαν νανα
ωθήσουνωθήσουν τοτο παιδίπαιδί νανα λειτουργήσειλειτουργήσει αυτόνοµααυτόνοµα εκτόςεκτός οικογένειαςοικογένειας. . 
ΕξάρτησηΕξάρτηση//ανικανότηταανικανότητα: : 
ΕυαλωτότηταΕυαλωτότητα στονστον κίνδυνοκίνδυνο ((τυχαίατυχαία γεγονόταγεγονότα))
ΥπερεµπλοκήΥπερεµπλοκή//ελλειµµατικόςελλειµµατικός εαυτόςεαυτός
ΑποτυχίαΑποτυχία



49

«Περιοχές» σχηµάτων«Περιοχές» σχηµάτων Schema domainsSchema domains
ΚατηγορίαΚατηγορία IIIIII ΕξασθενηµέναΕξασθενηµένα όριαόρια ((impaired impaired 

limitslimits))

ΟιΟι ασθενείςασθενείς σεσε αυτήαυτή τηντην κατηγορίακατηγορία δενδεν έχουνέχουν αναπτύξειαναπτύξει κατάλληλακατάλληλα
εσωτερικάεσωτερικά όριαόρια γιαγια αµοιβαιότητααµοιβαιότητα καικαι υπευθυνότηταυπευθυνότητα προςπρος τουςτους άλλουςάλλους, , γιαγια
αυτοπειθαρχίααυτοπειθαρχία καικαι γιαγια µακροπρόθεσµουςµακροπρόθεσµους στόχουςστόχους. . ΈχουνΈχουν δυσκολίαδυσκολία νανα
σέβονταισέβονται τατα δικαιώµαταδικαιώµατα τωντων άλλωνάλλων, , νανα συνεργάζονταισυνεργάζονται µαζίµαζί τουςτους, , νανα κάνουνκάνουν
δεσµεύσειςδεσµεύσεις καικαι νανα βάζουνβάζουν ήή νανα πραγµατοποιούνπραγµατοποιούν ρεαλιστικούςρεαλιστικούς στόχουςστόχους. . ΗΗ
πατρικήπατρική οικογένειαοικογένεια χαρακτηρίζεταιχαρακτηρίζεται απόαπό ανεκτικότηταανεκτικότητα, , έλλειψηέλλειψη κατεύθυνσηςκατεύθυνσης, , 
αίσθησηαίσθηση ανωτερότηταςανωτερότητας αντίαντί γιαγια κατάλληληκατάλληλη αντιµετώπισηαντιµετώπιση δηλαδήδηλαδή νανα µάθουνµάθουν
πειθαρχείαπειθαρχεία καικαι όριαόρια σταστα παιδιάπαιδιά γιαγια νανα γίνουνγίνουν υπεύθυναυπεύθυνα καικαι νανα θέτουνθέτουν στόχουςστόχους. . 
ΥπεροχήΥπεροχή//ανωτερότηταανωτερότητα: : ΤοΤο άτοµοάτοµο θεωρείθεωρεί ότιότι υπερέχειυπερέχει σεσε σχέσησχέση µεµε τουςτους
άλλουςάλλους ανθρώπουςανθρώπους, , ότιότι έχειέχει αυξηµένααυξηµένα δικαιώµαταδικαιώµατα καικαι ότιότι πρέπειπρέπει νανα
απολαµβάνειαπολαµβάνει περισσότεραπερισσότερα προνόµιαπρονόµια..
ΑνεπαρκήςΑνεπαρκής αυτοέλεγχοςαυτοέλεγχος: : ΣχετίζεταιΣχετίζεται µεµε τηντην επίµονηεπίµονη δυσκολίαδυσκολία τουτου ατόµουατόµου νανα
ασκήσειασκήσει αυτοέλεγχοαυτοέλεγχο, , µεµε τητη µειωµένηµειωµένη ανοχήανοχή τουτου στηστη µαταίωσηµαταίωση καικαι µεµε τηντην
αδυναµίααδυναµία τουτου νανα περιορίσειπεριορίσει τηντην υπερβολικήυπερβολική έκφρασηέκφραση τωντων ορµώνορµών καικαι τωντων
συναισθηµάτωνσυναισθηµάτων τουτου..
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«Περιοχές» σχηµάτων«Περιοχές» σχηµάτων Schema domainsSchema domains
ΚατηγορίαΚατηγορία IVIV: : ΠροσανατολισµόςΠροσανατολισµός στουςστους άλλουςάλλους

ΟιΟι ασθενείςασθενείς µεµε σχήµατασχήµατα εδώεδώ έχουνέχουν υπερβολικόυπερβολικό ενδιαφέρονενδιαφέρον γιαγια τιςτις επιθυµίεςεπιθυµίες, , τατα
συναισθήµατασυναισθήµατα, , καικαι τιςτις αντιδράσειςαντιδράσεις τωντων άλλωνάλλων προκειµένουπροκειµένου νανα κερδίσουνκερδίσουν τηντην
αγάπηαγάπη, , τηντην αποδοχήαποδοχή καικαι τηντην διατήρησηδιατήρηση τωντων άλλωνάλλων κοντάκοντά τουςτους. . ΣυνήθωςΣυνήθως
νιώθουννιώθουν καταπιεσµένοικαταπιεσµένοι καικαι δενδεν είναιείναι ενήµεροιενήµεροι γιαγια τοτο θυµόθυµό καικαι τιςτις ανάγκεςανάγκες
τουςτους. . ΣτηνΣτην οικογένειαοικογένεια τουςτους έπρεπεέπρεπε νανα καταπιέσουνκαταπιέσουν τατα συναισθήµατασυναισθήµατα τουςτους καικαι
τιςτις απόψειςαπόψεις τουςτους γιαγια νανα κερδίσουνκερδίσουν αποδοχήαποδοχή καικαι αγάπηαγάπη. . ΣυνήθωςΣυνήθως οιοι γονείςγονείς τουςτους
θεωρούσανθεωρούσαν πιοπιο σηµαντικέςσηµαντικές τιςτις δικέςδικές τουςτους επιθυµίεςεπιθυµίες καικαι ανάγκεςανάγκες απόαπό αυτέςαυτές τωντων
παιδιώνπαιδιών καικαι έδινανέδιναν ιδιαίτερηιδιαίτερη έµφασηέµφαση στηνστην κοινωνικήκοινωνική αποδοχήαποδοχή..
ΥποταγήΥποταγή: : ΤοΤο άτοµοάτοµο παραχωρείπαραχωρεί τοντον έλεγχοέλεγχο στουςστους άλλουςάλλους, , συνήθωςσυνήθως γιαγια νανα
αποφύγειαποφύγει τοτο θυµόθυµό, , τηντην εγκατάλειψηεγκατάλειψη ήή τηντην εκδίκησηεκδίκηση τουςτους. . ΗΗ υποταγήυποταγή µπορείµπορεί
νανα εκδηλωθείεκδηλωθεί ωςως καταπίεσηκαταπίεση τωντων προσωπικώνπροσωπικών αναγκώναναγκών ήή συναισθηµάτωνσυναισθηµάτων..
ΑυτοθυσίαΑυτοθυσία: : ΤοΤο άτοµοάτοµο εκδηλώνειεκδηλώνει υπερβολικήυπερβολική επιθυµίαεπιθυµία νανα υπηρετήσειυπηρετήσει τιςτις
ανάγκεςανάγκες τωντων άλλωνάλλων ειςεις βάροςβάρος τηςτης κάλυψηςκάλυψης τωντων δικώνδικών τουτου αναγκώναναγκών. . ΑυτόΑυτό
µπορείµπορεί νανα οφείλεταιοφείλεται στοστο γεγονόςγεγονός ότιότι θέλειθέλει νανα αποφύγειαποφύγει νανα προκαλέσειπροκαλέσει
αρνητικάαρνητικά συναισθήµατασυναισθήµατα καικαι συναισθήµατασυναισθήµατα ενοχήςενοχής στουςστους άλλουςάλλους, , καικαι συνήθωςσυνήθως
συνοδεύεταισυνοδεύεται απόαπό υπερευαισθησίαυπερευαισθησία τουτου ατόµουατόµου σταστα συναισθήµατασυναισθήµατα τωντων άλλωνάλλων..
ΑναζήτησηΑναζήτηση επιβεβαίωσηςεπιβεβαίωσης//αναγνώρισηςαναγνώρισης: : ΗΗ αυτοεκτίµησηαυτοεκτίµηση τουτου ατόµουατόµου
εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό τητη γνώµηγνώµη τωντων άλλωνάλλων γιγι' ' αυτόαυτό. . ΑναζητάΑναζητά τηντην επιβεβαίωσηεπιβεβαίωση, , τηντην
αναγνώρισηαναγνώριση καικαι τηντην προσοχήπροσοχή τουςτους..
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««ΠεριοχέςΠεριοχές»» σχηµάτωνσχηµάτων Schema domainsSchema domains
ΚατηγορίαΚατηγορία VV:: ΥπερεπαγρύπνησηΥπερεπαγρύπνηση καικαι αναστολήαναστολή

ΕδώΕδώ δίνεταιδίνεται υπερβολικήυπερβολική έµφασηέµφαση στηνστην καταπίεσηκαταπίεση τωντων αυθόρµητωναυθόρµητων
συναισθηµάτωνσυναισθηµάτων, , παρορµήσεωνπαρορµήσεων καικαι επιλογώνεπιλογών τουτου ατόµουατόµου καικαι στηνστην
ικανοποίησηικανοποίηση / / συµµόρφωσησυµµόρφωση άκαµπτωνάκαµπτων εσωτερικευµένωνεσωτερικευµένων ρόλωνρόλων καικαι
προσδοκιώνπροσδοκιών γιαγια ηθικήηθική συµπεριφοράσυµπεριφορά συχνάσυχνά ειςεις βάροςβάρος τηςτης χαράςχαράς, , τηςτης
έκφρασηςέκφρασης, , τηςτης χαλάρωσηςχαλάρωσης, , τωντων στενώνστενών σχέσεωνσχέσεων καικαι τηςτης υγείαςυγείας. . ΗΗ
οικογένειαοικογένεια εδώεδώ είναιείναι αυστηρήαυστηρή, , απαιτητικήαπαιτητική καικαι µερικέςµερικές φορέςφορές
τιµωρητικήτιµωρητική. . ΗΗ απόδοσηαπόδοση, , τοτο καθήκονκαθήκον, , ηη τελειότητατελειότητα καικαι ηη
συµµόρφωσησυµµόρφωση µεµε τουςτους κανόνεςκανόνες, , ηη µηµη--έκφρασηέκφραση συναισθηµάτωνσυναισθηµάτων καικαι ηη
αποφυγήαποφυγή λαθώνλαθών υπερισχύουνυπερισχύουν τηςτης διασκέδασηςδιασκέδασης, , τηςτης χαράςχαράς καικαι τηςτης
χαλάρωσηςχαλάρωσης. . ΥπάρχειΥπάρχει συνήθωςσυνήθως έναένα κλίµακλίµα πεσιµισµούπεσιµισµού καικαι ανησυχίαςανησυχίας
ότιότι τατα πράγµαταπράγµατα µπορείµπορεί νανα διαλυθούνδιαλυθούν εάνεάν κάποιοςκάποιος δενδεν είναιείναι
προσεκτικόςπροσεκτικός καικαι σεσε ετοιµότηταετοιµότητα συνεχώςσυνεχώς..
ØØ ΑρνητισµόςΑρνητισµός//ευαλωτότηταευαλωτότητα σταστα σφάλµατασφάλµατα
ØØΥπερβολικόςΥπερβολικός έλεγχοςέλεγχος/ / συναισθηµατικήσυναισθηµατική αναστολήαναστολή
ØØΆκαµπταΆκαµπτα πρότυπαπρότυπα / / υπερβολικήυπερβολική επικριτικότηταεπικριτικότητα
ØØΤιµωρητικότηταΤιµωρητικότητα
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ΚριτικήΚριτική στηστη ΘεραπείαΘεραπεία ΣχήµατοςΣχήµατος

ΟιΟι πεποιθήσειςπεποιθήσεις τωντων ανθρώπωνανθρώπων µπορούνµπορούν νανα καθορίζονταικαθορίζονται
απόαπό αναπτυξιακέςαναπτυξιακές ήή πολιτισµικέςπολιτισµικές µεταβλητέςµεταβλητές καικαι όχιόχι
αποκλειστικάαποκλειστικά απόαπό πρώιµαπρώιµα δυσπροσαρµοστικάδυσπροσαρµοστικά σχήµατασχήµατα
ΑφούΑφού τατα σχήµατασχήµατα είναιείναι πολυκαθοριζόµεναπολυκαθοριζόµενα, , µπορούµεµπορούµε νανα
είµαστεείµαστε βέβαιοιβέβαιοι ότιότι τατα δυσπροσαρµοστικάδυσπροσαρµοστικά σχήµατασχήµατα τουτου
πελάτηπελάτη σχετίζονταισχετίζονται µεµε τοτο τρέχοντρέχον πρόβληµαπρόβληµα τουτου;;
ΗΗ µεγαλύτερηµεγαλύτερη αποτελεσµατικότητααποτελεσµατικότητα τηςτης ΘεραπείαςΘεραπείας
ΣχήµατοςΣχήµατος έναντιέναντι τηςτης παραδοσιακήςπαραδοσιακής ΓνωσιακήςΓνωσιακής
ΣυµπεριφοριστικήςΣυµπεριφοριστικής καικαι ΓνωσιακήςΓνωσιακής ΘεραπείαςΘεραπείας ((CBTCBT καικαι
CTCT) ) στηστη θεραπείαθεραπεία τωντων διαταραχώνδιαταραχών τουτου άξοναάξονα ΙΙΙΙ δενδεν έχειέχει
αποδειχθείαποδειχθεί ερευνητικάερευνητικά επαρκώςεπαρκώς
∆εν∆εν ενδείκνυταιενδείκνυται ηη χρήσηχρήση τηςτης ΘεραπείαςΘεραπείας ΣχήµατοςΣχήµατος στιςστις
διαταραχέςδιαταραχές τουτου άξοναάξονα ΙΙ
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ΚριτικήΚριτική στηστη ΘεραπείαΘεραπεία ΣχήµατοςΣχήµατος IIII

∆εν∆εν µπορείµπορεί νανα λειτουργήσειλειτουργήσει αποτελεσµατικάαποτελεσµατικά απόαπό µόνηµόνη
τηςτης. . ΤοΤο κλειδίκλειδί γιαγια τηντην επίτευξηεπίτευξη τηςτης µέγιστηςµέγιστης δυνατήςδυνατής
αποτελεσµατικότηταςαποτελεσµατικότητας τηςτης θεραπείαςθεραπείας είναιείναι οο συνδυασµόςσυνδυασµός
τηςτης µεµε συµπεριφοριστικέςσυµπεριφοριστικές παρεµβάσειςπαρεµβάσεις ((imageryimagery, , 
χαλάρωσηχαλάρωση κλπκλπ.), .), οιοι οποίεςοποίες είναιείναι ικανέςικανές νανα οδηγήσουνοδηγήσουν
τοντον πελάτηπελάτη σεσε µεγαλύτερηµεγαλύτερη γνωστικήγνωστική καικαι συναισθηµατικήσυναισθηµατική
ενηµερότηταενηµερότητα καικαι νανα αυξήσουναυξήσουν τητη λειτουργικότηταλειτουργικότητα τουτου
άµεσαάµεσα
ΨυχοδυναµικοίΨυχοδυναµικοί κύκλοικύκλοι περιγράφουνπεριγράφουν τητη ΘεραπείαΘεραπεία
ΣχήµατοςΣχήµατος ωςως µιαµια επανεπαν--εφεύρεσηεφεύρεση τηςτης ΨυχοδυναµικήςΨυχοδυναµικής
ΨυχοθεραπείαςΨυχοθεραπείας
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ΚριτικήΚριτική στηστη ΘεραπείαΘεραπεία ΣχήµατοςΣχήµατος III:III:
ΜοντέλαΜοντέλα ∆ιαδοχικής∆ιαδοχικής ΦροντίδαςΦροντίδας ((Stepped Care Models in Stepped Care Models in 

PsychotherapyPsychotherapy))

ΟιΟι πιοπιο εντατικέςεντατικές, , χρονοβόρεςχρονοβόρες καικαι ακριβέςακριβές θεραπευτικέςθεραπευτικές παρεµβάσειςπαρεµβάσεις
πρέπειπρέπει νανα εφαρµόζονταιεφαρµόζονται µόνοµόνο ότανόταν οιοι λιγότερολιγότερο εντατικέςεντατικές έχουνέχουν αποτύχειαποτύχει
ήή ότανόταν υπάρχουνυπάρχουν ενδείξειςενδείξεις ότιότι θαθα εξυπηρετήσουνεξυπηρετήσουν µεµε καλύτεροκαλύτερο τρόποτρόπο τοτο
συµφέρονσυµφέρον τουτου πελάτηπελάτη
ΓιαΓια τητη ΓΓΣΘΣΘ αυτόαυτό σηµαίνεισηµαίνει ότιότι ……
ΓιαΓια τητη θεραπείαθεραπεία τωντων διαταραχώνδιαταραχών τουτου άξοναάξονα ΙΙ, , οο θεραπευτήςθεραπευτής έχειέχει τηντην
ηθικήηθική υποχρέωσηυποχρέωση νανα εφαρµόζειεφαρµόζει προσεγγίσειςπροσεγγίσεις 11ηςης γενιάςγενιάς ((nonnon –– schema schema 
focused therapiesfocused therapies) ) καικαι νανα προχωράπροχωρά στηνστην εφαρµογήεφαρµογή προσεγγίσεωνπροσεγγίσεων 22ηςης

γενιάςγενιάς ((schema focused therapies and Schema Therapyschema focused therapies and Schema Therapy) ) µόνοµόνο ότανόταν
ισχύειισχύει ηη παραπάνωπαραπάνω προϋπόθεσηπροϋπόθεση
ΜεΜε τοντον τρόποτρόπο αυτόαυτό εξασφαλίζεταιεξασφαλίζεται ηη δυνατότηταδυνατότητα αλλαγήςαλλαγής σεσε επίπεδοεπίπεδο
αυτόµατωναυτόµατων σκέψεωνσκέψεων καικαι συµπεριφοράςσυµπεριφοράς. . ΕπιτυγχάνεταιΕπιτυγχάνεται, , λοιπόνλοιπόν, , 
ανακούφισηανακούφιση απόαπό τατα συµπτώµατασυµπτώµατα µεµε ένανέναν σύντοµοσύντοµο, , αποτελεσµατικόαποτελεσµατικό
καικαι οικονοµικόοικονοµικό τρόποτρόπο
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ΑπάντησηΑπάντηση στηνστην κριτικήκριτική γιαγια τητη ΘεραπείαΘεραπεία
ΣχήµατοςΣχήµατος

ΗΗ έρευναέρευνα γιαγια τηντην αποτελεσµατικότητααποτελεσµατικότητα τηςτης ΘεραπείαςΘεραπείας ΣχήµατοςΣχήµατος στηστη
θεραπείαθεραπεία τωντων διαταραχώνδιαταραχών τουτου άξοναάξονα ΙΙΙΙ, , δενδεν είναιείναι εύκολοεύκολο νανα
εφαρµοστείεφαρµοστεί εξαιτίαςεξαιτίας τουτου γεγονότοςγεγονότος ότιότι, , βάσειβάσει τουτου υπάρχοντοςυπάρχοντος
συστήµατοςσυστήµατος ταξινόµησηςταξινόµησης τωντων ψυχικώνψυχικών διαταραχώνδιαταραχών, , παρατηρείταιπαρατηρείται
µεγάληµεγάλη αλληλοεπικάλυψηαλληλοεπικάλυψη στιςστις κλινικέςκλινικές οντότητεςοντότητες τωντων
διαταραχώνδιαταραχών τουτου άξοναάξονα ΙΙΙΙ
ΣυνεπώςΣυνεπώς, , καµίακαµία θεραπείαθεραπεία δενδεν έχειέχει κατορθώσεικατορθώσει νανα αποδείξειαποδείξει
εµπειρικάεµπειρικά επαρκώςεπαρκώς τηντην αποτελεσµατικότητάαποτελεσµατικότητά τηςτης στηστη θεραπείαθεραπεία
τωντων διαταραχώνδιαταραχών τουτου άξοναάξονα ΙΙΙΙ, , συµπεριλαµβανοµένηςσυµπεριλαµβανοµένης καικαι τηςτης
παραδοσιακήςπαραδοσιακής ΓνωσιακήςΓνωσιακής ΣυµπεριφοριστικήςΣυµπεριφοριστικής ΘεραπείαςΘεραπείας ((CBTCBT))
ΟιΟι ασθενείςασθενείς δενδεν µπορούνµπορούν νανα αναµένουναναµένουν τηντην εµπειρικήεµπειρική
επιβεβαίωσηεπιβεβαίωση τηςτης αποτελεσµατικότηταςαποτελεσµατικότητας τηςτης ΘεραπείαςΘεραπείας ΣχήµατοςΣχήµατος
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ΑπάντησηΑπάντηση στηνστην κριτικήκριτική γιαγια τητη ΘεραπείαΘεραπεία
ΣχήµατοςΣχήµατος ΙΙΙΙ

ΗΗ ΘεραπείαΘεραπεία ΣχήµατοςΣχήµατος άρχισεάρχισε νανα διαµορφώνεταιδιαµορφώνεται ήδηήδη απόαπό τητη
δεκαετίαδεκαετία τουτου 1980. 1980. ΜάλισταΜάλιστα, , ηη ΓνωσιακήΓνωσιακή ΣυµπεριφοριστικήΣυµπεριφοριστική
ΘεραπείαΘεραπεία ((CBTCBT) ) έχειέχει ενσωµατώσειενσωµατώσει τηντην έννοιαέννοια τουτου σχήµατοςσχήµατος στηνστην
τεχνικήτεχνική τηςτης καικαι χρησιµοποιείχρησιµοποιεί εναλλακτικάεναλλακτικά τοντον όροόρο ««κεντρικέςκεντρικές
πεποιθήσειςπεποιθήσεις»» ((core beliefscore beliefs = = schemataschemata) ) 
[[ΟΟ JamesJames σεσε πρόσφατοπρόσφατο άρθροάρθρο τουτου, , υποστηρίζειυποστηρίζει ότιότι οιοι ««κεντρικέςκεντρικές
πεποιθήσειςπεποιθήσεις»» διαφέρουνδιαφέρουν απόαπό τατα ««σχήµατασχήµατα»» ωςως προςπρος τοτο ότιότι είναιείναι
ιεραρχικάιεραρχικά κατώτερεςκατώτερες γνωστικέςγνωστικές δοµέςδοµές πουπου είναιείναι όµωςόµως ικανέςικανές νανα
γίνουνγίνουν συνειδητέςσυνειδητές καικαι νανα προκαλέσουνπροκαλέσουν σηµαντικήσηµαντική συναισθηµατικήσυναισθηµατική
δραστηριότηταδραστηριότητα ότανόταν ενεργοποιηθούνενεργοποιηθούν ((JamesJames, 2004)], 2004)]
∆ιευκρινίζεται∆ιευκρινίζεται ότιότι ηη ΘεραπείαΘεραπεία ΣχήµατοςΣχήµατος σχεδιάστηκεσχεδιάστηκε γιαγια νανα
εφαρµόζεταιεφαρµόζεται σεσε ασθενείςασθενείς πουπου δενδεν ανταποκρίνονταιανταποκρίνονται στηνστην
παραδοσιακήπαραδοσιακή ΓΓΣΘΣΘ. . ΟιΟι περισσότεροιπερισσότεροι απόαπό αυτούςαυτούς είναιείναι ασθενείςασθενείς µεµε
διαταραχέςδιαταραχές τουτου άξοναάξονα ΙΙΙΙ
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ΚίνδυνοιΚίνδυνοι γιαγια ένανέναν θεραπευτήθεραπευτή πουπου δουλεύειδουλεύει µεµε τατα
σχήµατασχήµατα::

ΕλλιπήςΕλλιπής εκπαίδευσηεκπαίδευση καικαι ελλιπείςελλιπείς τεχνικέςτεχνικές δεξιότητεςδεξιότητες
ΠρώιµηΠρώιµη ενεργοποίησηενεργοποίηση σχηµάτωνσχηµάτων στονστον πελάτηπελάτη, , χωρίςχωρίς σεβασµόσεβασµό στηνστην
αρχήαρχή τηςτης συνεργατικότηταςσυνεργατικότητας
ΕνεργοποίησηΕνεργοποίηση σχηµάτωνσχηµάτων στονστον πελάτηπελάτη, , πουπου δενδεν είναιείναι πλέονπλέον ενεργάενεργά
ΤοΤο σύνδροµοσύνδροµο τηςτης ««ψευδούςψευδούς µνήµηςµνήµης»» δηλδηλ. . ηη παραγωγήπαραγωγή υποθέσεωνυποθέσεων
γιαγια τοτο παρελθόνπαρελθόν τουτου πελάτηπελάτη απόαπό τοντον θεραπευτήθεραπευτή καικαι ηη υποβολήυποβολή τουςτους
στονστον πελάτηπελάτη, , µεµε τρόποτρόπο πουπου νανα ερµηνεύουνερµηνεύουν τοτο πρόβληµάπρόβληµά τουτου
ΕνεργοποίησηΕνεργοποίηση αρνητικώναρνητικών σχηµάτωνσχηµάτων στονστον πελάτηπελάτη καικαι αύξησηαύξηση τηςτης
υποκείµενηςυποκείµενης δυσφορίαςδυσφορίας τουτου
ΦτωχήΦτωχή πρόβλεψηπρόβλεψη τηςτης αντίδρασηςαντίδρασης τουτου πελάτηπελάτη σεσε πιθανήπιθανή
ενεργοποίησηενεργοποίηση ενόςενός αρνητικούαρνητικού σχήµατοςσχήµατος
ΧαµηλήΧαµηλή ικανότηταικανότητα τουτου θεραπευτήθεραπευτή νανα χειριστείχειριστεί τηντην αντίδρασηαντίδραση τουτου
πελάτηπελάτη σεσε έναένα σχήµασχήµα πουπου ενεργοποιήθηκεενεργοποιήθηκε αυτόµατααυτόµατα
ΠληµµελήςΠληµµελής εποπτείαεποπτεία


