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Σημείωμα 
της έκδοσης

Editorial

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Ε ίναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς το γεγονός ότι κρατάτε το δεύτερο τεύχος του περιοδικού στα χέρια σας. Και αυτό

γιατί από την αρχή όλη η συντακτική ομάδα είχε μπροστά της την πρόκληση όχι μόνο να δημιουργήσει ένα πρώτο

τεύχος ενός επιστημονικού περιοδικού για την γνωσιακή - συμπεριφορική θεραπεία αλλά να ξεκινήσει μια εκδοτική προ-

σπάθεια που θα έχει συνέπεια, συνέχεια και σταθερά αυξανόμενη ποιότητα. Το δεύτερο αυτό τεύχος λοιπόν είναι αποτέ-

λεσμα μια σειράς θετικών παραγόντων που ξεκινούν από το αναγνωστικό κοινό που με ενθουσιασμό προσέφερε τα

συγχαρητήρια, τις υποδείξεις και τις προτάσεις του, τους συγγραφείς που μας προσέφεραν το απόσταγμα της επιστημονικής

γνώσης τους, τους κριτές που με τον σχολιασμό τους και τις υποδείξεις τους βελτίωσαν την ποιότητα των άρθρων και φυσικά

το σύνολο της συντακτικής ομάδας που εργάστηκε άοκνα προκειμένου να γίνει η συλλογή, κριτική αξιολόγηση και οργάνωση

των κειμένων που αποτελούν την ύλη του δεύτερου αυτού τεύχους που έχετε στα χέρια σας. 

Είναι ενδιαφέρον ότι στο δεύτερο τεύχος του περιοδικού έχουμε άρθρα που δεν εστιάζονται μόνο στο “παραδοσιακό”

ενδιαφέρον της γνωσιακής - συμπεριφορικής θεραπείας που είναι οι αγχώδεις και συναισθηματικές διαταραχές στους

ενήλικες ασθενείς αλλά επεκτείνονται στις ψυχώσεις, την παιδική και εφηβική ηλικία και τις διαταραχές προσωπικότητας.

Θεωρούμε ότι ένα από τα σημαντικά στοιχεία υπεροχής της γνωσιακής συμπεριφορικής προσέγγισης είναι ότι κάθε “επέ-

κτασή” της γίνεται παράλληλα με την προσπάθεια επιστημονικής κατοχύρωσης της αποτελεσματικότητας της θεραπείας

και των τεχνικών της.  Για όσους ασχολούνται με την έρευνα στον τομέα της ψυχοθεραπείας είναι κατανοητό το πόσο επί-

πονη και κοπιώδης είναι η προσπάθεια αυτή, δηλαδή να οργανωθεί και να εκτελεστεί  ένα ερευνητικό πρωτόκολλο με

στόχο την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας μια ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης. 

Τέλος θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ανάμεσα στα δύο τεύχη του περιοδικού μεσολάβησε το ιδιαίτερα ενδιαφέρον και επι-

τυχημένο 4ο πανελλήνιο συνέδριο γνωσιακών θεραπειών στο οποίο υπήρχαν πολλές σημαντικές ομιλίες και παρουσιάσεις

και που παρακολούθησε ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων. Ελπίζουμε ότι σε κάποιο από τα επόμενα τεύχη του περιο-

δικού θα έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε μερικές από τις εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο αυτό. Μέχρι

τότε ελπίζουμε να απολαύσετε το δεύτερο τεύχος του περιοδικού και περιμένουμε με αγωνία τα σχόλια, τις παρατηρήσεις

και γιατί όχι και τα δικά σας κείμενα. 

Φιλικά

Κων/νος Ευθυμίου Φραγκίσκος Γονιδάκης 

Διευθυντής Σύνταξης και Έκδοσης Αν. Διευθυντής Σύνταξης
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Εισαγωγή
Το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι χρονολογείται ήδη από το

1958. Υλοποιήθηκε σε μία οθόνη παλμογράφου και επρό-

κειτο για ένα παιχνίδι προσομοίωσης τένις που στόχο είχε

να ψυχαγωγήσει τους επισκέπτες του Εθνικού Εργαστηρί-

ου του Brookhaven της Νέας Υόρκης. Αυτό αποτέλεσε το

ευοίωνο ξεκίνημα για την όλο και αυξανόμενη χρήση των

ηλεκτρονικών παιχνιδιών[1]. Σήμερα που όχι μόνο οι ενή-

λικες αλλά και τα παιδιά είναι χρήστες των ψηφιακών συ-

σκευών, ένα μεγάλο μέρος της ψηφιακής τους εμπειρίας

αποτελείται από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, καθιστώντας

τα κομμάτι της σύγχρονης κουλτούρας[2]. Τα παιδιά και

οι έφηβοι μάλιστα, οι οποίοι πλέον χρησιμοποιούν ευρέως

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο, χαρα-

κτηρίζονται ως «native speakers», σε αντίθεση με πολλούς

ενήλικες, που ονομάζονται «digital immigrants»[3]. Για τις

ανάγκες της παρούσας έρευνας, 

το ηλεκτρονικό παιχνίδι θα μπορούσε να οριστεί ως εκεί-

νο που χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά μέσα για να δημι-

ουργήσει ένα σύστημα διάδρασης, στο οποίο ο χρήστης

ενεργεί και δέχεται οπτική ανατροφοδότηση μέσω της

ηλεκτρονικής συσκευής[4]. 

Τελευταία, έχουν αναδυθεί προβληματισμοί σχετικά με

την χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών τα οποία έχουν

πάρει αρνητική δημοσιότητα. Αρκετά από τα ηλεκτρονι-

κά παιχνίδια εμπεριέχουν βία η οποία επηρεάζει αρνητι-

κά την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών και ενισχύει

την επιθετική συμπεριφορά[5]. Το μέγεθος των αρνητι-

κών επιδράσεων εξαρτάται από παράγοντες όπως η

υπάρχουσα επιθετική συμπεριφορά, ο χρόνος χρήσης, το

περιεχόμενο, η επίβλεψη και οριοθέτηση των γονέων, οι

περιβαλλοντικές συνθήκες αλλά και η ιδιοσυγκρασία του

παιδιού[6,7]. Η υπερβολική χρήση των ηλεκτρονικών παι-

Η εφαρμογή σε θεραπευτικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού θερα-

πευτικού παιχνιδιού για παιδιά «Το Κυνήγι του Θησαυρού» 

Κατερίνα Σοφιανοπούλου1, Αναστασία Σοφιανοπούλου1, Αναστασία Καλαντζή- Αζίζι1 

1 Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς

Αλληλογραφία: Κατερίνα Σοφιανοπούλου, Άνδρου 14Δ Μελίσσια, 15127, Αθήνα 

                           Email: katerinasof@gmail.com, Τηλέφωνο: 6979514880

Περίληψη

«Το κυνήγι του θησαυρού» αποτελεί το πρώτο ηλεκτρονικό θεραπευτικό παιχνίδι βασισμένο στις αρχές της γνωσιακής- συμ-

περιφοριστικής θεραπείας και στόχος του είναι η ψυχοεκπαίδευση παιδιών ηλικίας 9-13 ετών, τα οποία βρίσκονται σε ψυχοθε-

ραπεία. Για την ελληνική έκδοση, το παιχνίδι μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε από το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας

της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ) κατόπιν σύναψης επίσημης συνεργασίας με το Τμήμα Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής του

Πανεπιστημίου της Ζυρίχης.  Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση και προσαρμογή του παιχνιδιού σε ελληνικό

δείγμα θεραπευτών και παιδιών 9-13 ετών. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 27 θεραπευτές και 56 παιδιά, οι οποίοι συμπλή-

ρωσαν ένα ερωτηματολόγιο μετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού παιχνιδιού. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το παιχνίδι συνέ-

βαλε κυρίως στην επεξήγηση των βασικών γνωσιακών-συμπεριφοριστικών εννοιών στα παιδιά. Οι μισοί περίπου θεραπευτές

ανέφεραν ότι λειτούργησε ως κίνητρο για θεραπεία και το ένα τρίτο ότι ενίσχυσε την θεραπευτική σχέση. Η χρήση του παιχνι-

διού στη θεραπεία αξιολογήθηκε θετικά από όλους τους θεραπευτές και τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα. Τα παρόντα

ευρήματα συγκρίνονται με τα αντίστοιχα από την προσαρμογή της πρωτότυπης έκδοσης του παιχνιδιού. Οι περιορισμοί της

παρούσας έρευνας –μικρό δείγμα, απουσία ομάδας ελέγχου, απουσία δεικτών αξιοπιστίας και εγκυρότητας των ερωτηματολο-

γίων και θετική προκατάληψη του δείγματος– συνιστούν επιφυλακτικότητα ως προς την ερμηνεία και τη γενικευσιμότητα των

αποτελεσμάτων, αναδεικνύοντας τον κυρίως πιλοτικό χαρακτήρα της έρευνας.  Τέλος, συζητάται η δυνατότητα χρήσης του

παιχνιδιού για μία σειρά διαταραχών της παιδικής ηλικίας αλλά και από ψυχοθεραπευτές άλλων θεωρητικών μοντέλων. 

Λέξεις κλειδιά: γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία, ηλεκτρονικά θεραπευτικά παιχνίδια, παιδιά, ψυχοεκπαίδευση, ψυχική υγεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ
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χνιδιών συνδέεται με χαμηλή σχολική επίδοση, με αυξα-

νόμενο κίνδυνο για εκδήλωση παχυσαρκίας και μυοσκε-

λετικών παθήσεων[6], και με σωματικές επιπτώσεις όπως

φωτοευαισθητική επιληψία, καταπόνηση του κεφαλιού

και των ματιών, ακουστικές παραισθήσεις, ενούρηση, εγ-

κόπριση και πόνο στον καρπό[7]. Ο εθισμός στο διαδί-

κτυο που αποτελεί ακραία επίπτωση της χρήσης των ηλε-

κτρονικών παιχνιδιών και του διαδικτύου, καθώς και η

επικέντρωση στις αρνητικές πτυχές των ηλεκτρονικών

παιχνιδιών, στερούν τη δυνατότητα να διακρίνουμε τα

βασικά πλεονεκτήματα και την σημαντική συμβολή τους

στην προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας των

παιδιών[7].  

Από τις αρχές της δεκαετίας 2000, δημιουργήθηκαν τα

επονομαζόμενα «serious games». Πρόκειται για ψυχαγω-

γικά παιχνίδια με μη-ψυχαγωγικό, αλλά εκπαιδευτικό

σκοπό, σε αντίθεση με παιχνίδια καθαρά ψυχαγωγικού

χαρακτήρα[3]. Μία περίπτωση «serious games» είναι τα

λεγόμενα «Exer-Games», τα οποία προέρχονται από την

συντομογραφία των λέξεων «Exersice» και «Games» και

στοχεύουν στην ενθάρρυνση των παιδιών για σωματική

δραστηριότητα. Ένα παράδειγμα αυτού του τύπου παι-

χνιδιών είναι το «Dance Dance Revolution»[8].  

Τα παιχνίδια μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή τυγχάνουν

σήμερα μεγάλης αναγνώρισης και στο χώρο της εκπαίδευ-

σης. Θεωρούνται υποστηρικτικά της σχολικής μάθησης

στο γενικό σχολείο. Χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως για

την υποστήριξη παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Για τα παιχνίδια αυτά χρησιμοποιείται ο όρος «edutain-

ment» (education+entertainment)[3]. Μόλις πρόσφατα

αναγνωρίστηκε ο πλούτος του δυναμικού των ηλεκτρονι-

κών παιχνιδιών ως προς την ενδυνάμωση της ψυχικής

ή/και της σωματικής υγείας των παιδιών και εφήβων9.

Σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες[10,11,12], τα ηλεκτρο-

νικά παιχνίδια συμβάλουν στην ανάπτυξη γνωστικών δε-

ξιοτήτων (χωρική αντίληψη, ικανότητα επεξεργασίας ει-

κόνων και ταυτόχρονης εστίασης σε περισσότερα από

ένα ερεθίσματα), μαθησιακών δεξιοτήτων (ενεργοποίηση

της περιέργειας και της φαντασίας), καθώς και κοινωνι-

κών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Τα «Health Games» ανήκουν στην κατηγορία των «seri-

ous games» και έχουν σχεδιαστεί με στόχο την προαγωγή

υγείας και πιο συγκεκριμένα την προώθηση υγιεινών συ-

νηθειών σε παιδιά με χρόνιες ασθένειες όπως ο διαβήτης

(“Packy & Marlon”[13], «Nanoswarm» και «Escape from

Diab»14), το άσθμα («Bronkie the Bronchiosaurus»[15])  ή

ο καρκίνος («Re-Mission»[16]) αλλά και την ενίσχυση της

δέσμευσης των παιδιών για την θεραπεία[17]. Η αποτελε-

σματικότητα των παιχνιδιών αυτών είναι εμπειρικά τεκμη-

ριωμένη. Ηλεκτρονικά παιχνίδια που στοχεύουν στην αλ-

λαγή της διατροφής των παιδιών (π.χ. «Squire’s Quest»)

φαίνεται να έχουν εξίσου πολύ καλά αποτελέσματα[18].

Πέρα από την προαγωγή υγείας, υπάρχουν πολλοί τρόποι

με τους οποίους τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ωφελούν και

την ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Το ηλεκτρονικό παι-

χνίδι μπορεί να αποτελέσει κοινό έδαφος μεταξύ θερα-

πευτή και παιδιού, να συμβάλει στην κατανόηση των βα-

σικών θεραπευτικών εννοιών και στη δόμηση των συνε-

δριών, αλλά και στη διευκόλυνση της συνεργασίας με

παιδιά μεταναστών τα οποία δεν κατέχουν επαρκώς την

εθνική γλώσσα. Ταυτόχρονα, μέσω της χρήσης ηλεκτρο-

νικών παιχνιδιών διευκολύνεται η παρατήρηση της συμ-

περιφοράς του παιδιού, του οπτικοκινητικού συντονι-

σμού, των γνωστικών του δεξιοτήτων, και των στρατηγι-

κών επίλυσης προβλημάτων που υιοθετεί. Η επίτευξη των

θεραπευτικών στόχων καθίσταται ευκολότερη[1]. Τέλος

επιτυγχάνεται αύξηση του κινήτρου, της συνεργατικότη-

τας και της αυτοπεποίθησης του παιδιού[17,19].  

Η χρήση των ηλεκτρονικών θεραπευτικών παιχνιδιών

φαίνεται επίσης να αυξάνει το κίνητρο των παιδιών στη

θεραπεία ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα μέσα από

σειρά ασκήσεων που τους ανατίθενται για το σπίτι, να

επαναλαμβάνουν τις βασικές ψυχοεκπαιδευτικές έννοιες

που έμαθαν μέσα στην συνεδρία. Η χρήση τους εκτός από

βασικό εργαλείο, αποτελεί και πλεονέκτημα αφού μπορεί

να διευκολύνει την θεραπευτική διαδικασία σε παιδιά

που δείχνουν αντίσταση στη θεραπεία αλλά και σε παιδιά

με σύνδρομο Asperger, για τα οποία η «ένας προς έναν»

επικοινωνία μπορεί να είναι συχνά δύσκολη. Για τους

εφήβους που φαίνονται συχνά διστακτικοί στο να αναζη-

τήσουν βοήθεια για κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας, η

χρήση ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού φαίνεται να διευκο-

λύνει την επικοινωνία[20]. Το σημαντικότερο όμως πλεο-

νέκτημα των παιχνιδιών αυτών είναι ότι ενσωματώνουν

εμπειρικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις και μπορούν με

αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουν την διάδοση των προσεγ-

γίσεων αυτών και στην ευρύτερη κοινότητα[17].  

Τα ηλεκτρονικά θεραπευτικά παιχνίδια στο χώρο της ψυ-

χοθεραπείας παιδιών/ εφήβων εμφανίζονται σχετικά

πρόσφατα, είναι ελάχιστα και μέχρι στιγμής υπάρχουν

πολύ λίγα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την προσαρ-

μογή, την εφαρμογή και τον έλεγχο της αποτελεσματικό-

τητάς τους[17]. Το πιο γνωστό ηλεκτρονικό παιχνίδι, ενι-

σχυτικό της ψυχοθεραπείας είναι «Η γάτα που τα κατα-

φέρνει» («The Coping Cat»[21,22,23]). Το  «Gnattenbor-

ough’s Island» απευθύνεται σε παιδιά που βιώνουν έντο-

νο άγχος ή κατάθλιψη [24]. Για τη διαχείριση του θυμού

δημιουργήθηκε το «RAGE-Control»[25]. Το «SPARX»

είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι αυτοβοήθειας που απευ-

θύνεται σε εφήβους με κατάθλιψη[26]. Το «Earthquake in

Zipland»[27] στοχεύει στην ενίσχυση της θεραπείας παι-

διών που οι γονείς τους έχουν πάρει διαζύγιο ή βρίσκον-

ται σε διάσταση. Το «Personal Investigator» στοχεύει

στην ευαισθητοποίηση των εφήβων για την ψυχοθερα-

πεία[28,20]. Τέλος, το «Ricky and the Spider» απευθύνε-

ται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών που έχουν λάβει τη διά-

γνωση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής[29].  
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Το ηλεκτρονικό θεραπευτικό παιχνίδι «Το κυνήγι

του θησαυρού»
Το ηλεκτρονικό θεραπευτικό παιχνίδι «Το Κυνήγι του

Θησαυρού» («Treasure Hunt») δημιουργήθηκε το 2008

από το Τμήμα Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής του

Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, βασίζεται στις αρχές της

Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Θεραπείας, και απευθύ-

νεται σε παιδιά ηλικίας 9-13 ετών που εμφανίζουν διάφο-

ρες διαταραχές. Δεν αποτελεί παιχνίδι αυτοβοήθειας και

σκοπός του δεν είναι να αντικαταστήσει το ρόλο του θε-

ραπευτή, αλλά να υποστηρίξει τον ψυχοεκπαιδευτικό χα-

ρακτήρα της θεραπείας όπως και να ενισχύσει την ψυχο-

θεραπευτική διαδικασία με έναν τρόπο ελκυστικό για τα

παιδιά[17].  

Το παιχνίδι διαδραματίζεται σε ένα παλαιού τύπου πλοίο

του οποίου κύριοι πρωταγωνιστές είναι ο "Καπετάν Νικό-

λας", γάτος "Ψιψίνος", παπαγάλος "Πολυξερούλης".  Ο

καπετάν Νικόλας είναι ένας παλιός, έμπειρος καπετάνιος

ο οποίος αποφασίζει να μείνει στη στεριά αφού πρώτα

λύσει το μυστήριο του θησαυρού που κρύβεται σε έναν

παλιό χάρτη που βρήκε στο πλοίο του. Για να βρει το θη-

σαυρό χρειάζεται τη βοήθεια ενός παιδιού. Τα έξι επίπε-

δα του παιχνιδιού διαδραματίζονται σε διαφορετικούς χώ-

ρους του πλοίου και το παιδί για κάθε ένα από τα επίπεδα

που ολοκληρώνει επιτυχώς, ενισχύεται  λαμβάνοντας έναν

αστερία ο οποίος τοποθετείται στον χάρτη. Μόλις καταφέ-

ρει να συγκεντρώσει τους πέντε αστερίες, τότε θα πρέπει

να περάσει και την τελευταία δοκιμασία η οποία αποτελεί

ουσιαστικά μία σύντομη περίληψη όσων έμαθε από τα

προηγούμενα επίπεδα. Μόλις ολοκληρώσει και αυτήν την

δοκιμασία, του αποκαλύπτεται ο θησαυρός. Στο τέλος του

παιχνιδιού λαμβάνει το δίπλωμα το οποίο αναφέρει τα βα-

σικά σημεία που έμαθε το παιδί και υπογράφεται από τον

Καπετάν Νικόλα, τον θεραπευτή και το παιδί. 

Το παιχνίδι αποτελείται από μία εισαγωγή και έξι συνο-

λικά επίπεδα, κάθε ένα από τα οποία χρειάζεται 20 λε-

πτά το μέγιστο για την επεξεργασία του (Πίνακας 1). Σε

κάθε συνεδρία ολοκληρώνεται ένα μόνο επίπεδο, και στο

τέλος δίνεται στο παιδί το φύλλο ασκήσεων το οποίο συ-

νοψίζει τα βασικά σημεία και που συμπληρώνει στο σπίτι

και το φέρνει στην επόμενη συνεδρία. 

Για να είναι το παιχνίδι ελκυστικό και για παιδιά που πα-

ρουσιάζουν μαθησιακού τύπου δυσκολίες, οι οδηγίες και

οι διάλογοι εμφανίζονται και γραπτά, εκτός από προφο-

ρικά. Επίσης, η κεντρική φιγούρα του παιχνιδιού, ο καπε-

τάν Νικόλας, είναι σκοπίμως αντρική ως ένας τρόπος να

αντισταθμίσει το μοντέλο του θεραπευτή που συνήθως εί-

ναι γυναίκα αλλά και να αποτελέσει ένα μοντέλο-άντρα

θεραπευτή για τα αγόρια που βρίσκονται σε θεραπεία.

Οι θεραπευτές πρέπει πριν χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι

να συμφωνήσουν με τους όρους χρήσης[17]. Είναι σημαν-

τικό επίσης να επισημανθεί πως το παιχνίδι δεν δύναται

σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει την θεραπευτική

παρέμβαση ή τη σχέση του παιδιού με τον θεραπευτή ή

να αντικαταστήσει άλλες πιο «παραδοσιακές» μεθόδους,

όπως τη χρήση παιχνιδιού-ρόλων ή τη ζωγραφική. Η απο-

τελεσματικότητά του συνίσταται στην ικανότητα του θε-

ραπευτή να χρησιμοποιήσει τις έννοιες που παρουσιά-

ζονται στο παιχνίδι ως αφορμή για να τις συνδέσει με τις

δυσκολίες που παρουσιάζει το παιδί. Για τον λόγο αυτό,

το παιχνίδι απευθύνεται μόνο σε ειδικούς ψυχολόγους ή

παιδοψυχιάτρους ψυχοθεραπευτές[17]. 

Πίνακας 1. Περιεχόμενο των επιπέδων του παιχνιδιού

Επίπεδο 1 Η προσωπικότητα αποτελείται από τρία μέρη: σκέψεις, συναισθήματα και

συμπεριφορά

Φύλλο ασκήσεων 1

Επίπεδο 2 Οι σκέψεις επηρεάζουν τα συναισθήματα Φύλλο ασκήσεων 2

Επίπεδο 3 Διακρίνονται τέσσερα βασικά συναισθήματα: θυμός, φόβος, χαρά, λύπη Φύλλο ασκήσεων 3

Επίπεδο 4 Διαχωρίζονται οι βοηθητικές από τις μη-βοηθητικές σκέψεις Φύλλο ασκήσεων 4

Επίπεδο 5 Αναγνωρίζονται οι αυτόματες αρνητικές σκέψεις και αντικαθίστανται με πιο

βοηθητικές 

Φύλλο ασκήσεων 5

Επίπεδο 6 Επανάληψη των προηγούμενων επιπέδων Δίπλωμα

6_Sofianopoulou_Layout 1  7/16/15  4:19 PM  Page 63



Σοφιανοπούλου και συν.«Το Κυνήγι του Θησαυρού» 

64

Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο στην Αγγλική, Γερμανική και

Ολλανδική γλώσσα, έχει χρησιμοποιηθεί από θεραπευτές

διαφόρων προσεγγίσεων και δεν διατίθεται στο εμπόριο.

Τα ευρήματα τόσο από την αρχική αξιολόγηση του παι-

χνιδιού όσο και από την μετέπειτα[9,17], δείχνουν πως το

παιχνίδι λειτουργεί υποστηρικτικά τόσο για το παιδί όσο

και για τον θεραπευτή και αποτελεί βοηθητικό εργαλείο

στη θεραπεία. Οι θεραπευτές αναφέρουν πως η χρήση

του παιχνιδιού βοηθάει στην επεξήγηση του μοντέλου της

ΓΣΘ, ενισχύει το κίνητρο των παιδιών στη θεραπεία και

ενδυναμώνει τη θεραπευτική σχέση. 

Για την προσαρμογή του παιχνιδιού στα Ελληνικά, προ-

ηγήθηκε η μεταφορά των δικαιωμάτων μετάφρασης, χρή-

σης και προσαρμογής κατόπιν σύναψης επίσημης συνερ-

γασίας και υπογραφής συμβολαίου (2010) μεταξύ του Ιν-

στιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς

(ΙΕΘΣ) και του Τμήματος Παιδικής και Εφηβικής Ψυχια-

τρικής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης. Αφού το παιχνίδι

μεταφράστηκε και το περιεχόμενό του προσαρμόστηκε

στα Ελληνικά [30], ξεκίνησε η διάθεσή του σε Έλληνες

ψυχοθεραπευτές -ψυχολόγους και παιδοψυχιάτρους. Το

παιχνίδι χορηγείται δωρεάν σε ψυχοθεραπευτές παιδιών

και εφήβων όλων των προσεγγίσεων, οι οποίοι πρώτα

έχουν παρακολουθήσει ένα ειδικό σεμινάριο εξοικείω-

σης που προσφέρεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και

αφού υπογράψουν το συμβόλαιο συνεργασίας και χρήσης

του παιχνιδιού.

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση της

χρησιμότητας του ηλεκτρονικού θεραπευτικού παιχνιδιού

"Το κυνήγι του θησαυρού" αφότου έγινε η προσαρμογή

στα Ελληνικά και ξεκίνησε η διάθεσή του σε  σε Έλληνες

θεραπευτές που το χρησιμοποίησαν κατα τη διάρκεια της

θεραπείας με τα παιδιά. Με βάση και τα ευρήματα από

προηγούμενες σχετικές έρευνες, αναμένεται ότι το παι-

χνίδι θα αξιολογηθεί στο σύνολό του θετικά από τους θε-

ραπευτές και τα παιδιά και ότι θα αναδειχθεί η συνει-

σφορά του στη θεραπευτική διαδικασία, τόσο για την

επεξήγηση του γνωσιακού-συμπεριφοριστικού μοντέλου,

όσο και για τη διαμόρφωση της θεραπευτικής σχέσης και

την αύξηση του κινήτρου των παιδιών, ώστε να συμμετέ-

χουν πιο ενεργά στη θεραπεία. Ενδιαφέρουσα θα είναι η

ανατροφοδότηση παιδιών και θεραπευτών, ως προς άλλα

δυνατά σημεία του παιχνιδιού, αλλά και σημεία που επι-

δέχονται βελτίωσης ή τροποποίησης.

Μέθοδος
Δείγμα
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν θεραπευτές (ψυχολό-

γοι και παιδοψυχίατροι) οι οποίοι εργάζονταν ψυχοθε-

ραπευτικά με παιδιά, τουλάχιστον τον τελευταίο ένα χρό-

νο, είτε σε δημόσιο φορέα είτε ιδιωτικά. Ο εκάστοτε θε-

ραπευτής χορήγησε το παιχνίδι σε δύο έως τέσσερα παι-

διά τα οποία προέρχονταν από το πλαίσιο στο οποίο ερ-

γαζόταν και τα οποία αποτέλεσαν και το δείγμα των παι-

διών της παρούσας έρευνας.  

Στην έρευνα δήλωσαν συμμετοχή 69 συνολικά θεραπευ-

τές οι οποίοι έλαβαν το DVD με το παιχνίδι, τα φύλλα

ασκήσεων και τα ερωτηματολόγια ανατροφοδότησης.

Από αυτούς, οι 27 τελικά επέστρεψαν τα ερωτηματολόγια

θεραπευτή και παιδιού. Όλοι οι  θεραπευτές εργάζονταν

κατά μέσο όρο 8,2 χρόνια θεραπευτικά με παιδιά και

εφήβους. Το 88,7% εργαζόταν με το Γνωσιακό-Συμπερι-

φοριστικό μοντέλο ενώ το 5,7% με το Συστημικό μοντέλο

Ψυχοθεραπείας. Οι θεραπευτές ήταν όλες γυναίκες

εκτός από έναν άνδρα. 

Από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους θεραπευτές,

Διάγνωση Συχνότητα %

ΔΕΠ/Υ 13 24,1

Asperger 8 14,8

Προβλήματα Συμπεριφοράς 6 11,1

Μαθησιακές Δυσκολίες 5 9,3

Αγχώδης διαταραχή 4 7,4

Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή 4 7,4

Πίνακας 2. Οι διαγνωστικές κατηγορίες των παιδιών που χρησιμοποίησαν το παιχνίδι
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στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 56 παιδιά ηλικίας 7

έως 15 ετών (Μ.Ο. = 10,5. Τ.Α. = 1,7). Το 56% ήταν αγό-

ρια και το 44% κορίτσια. Η συχνότερη διάγνωση που εί-

χαν λάβει ήταν η ΔΕΠ/Υ σε ποσοστό 24% και ακολουθού-

σε το σύνδρομο Asperger με 14,8%, τα προβλήματα συμ-

περιφοράς με 11,1% και οι μαθησιακές δυσκολίες σε πο-

σοστό 9,3% (Πίνακας 2). Στοιχεία για τον δείκτη νοημο-

σύνης των παιδιών αναφέρθηκαν μόνο για τα  14 από τα

56 παιδιά, στα οποία χρησιμοποιήθηκε σε ποσοστό 84% η

ελληνική έκδοση του τεστ Wechsler Intelligence Scale for

Children-III31, 32. Ο δείκτης νοημοσύνης των παιδιών κυ-

μαινόταν στο μέσο φυσιολογικό (Μ.Ο = 93,2. Τ.Α. =

27,8), με εύρος ωστόσο μεταξύ 55 και 141 μονάδες. 

Μέσα συλλογής των δεδομένων
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χορηγήθηκε στους

συμμετέχοντες  ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο. Το ερω-

τηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους θεραπευτές και

από τα παιδιά αφού ολοκληρωνόταν η χορήγηση και του

έκτου επιπέδου του ηλεκτρονικού παιχνιδιού. 

Τα δύο ερωτηματολόγια –έκδοση για το παιδί και για το

θεραπευτή- αποτελούσαν την προσαρμογή στα Ελληνικά

των αντίστοιχων εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν σε προ-

ηγούμενες έρευνες για την αξιολόγηση του παιχνιδιού στη

Σουηδία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και Αυστρία[17].

Μεταφράστηκαν στα Ελληνικά ενώ παράλληλα πραγματο-

ποιήθηκε και η αντίστροφη μετάφραση. Σχετικά με τον εν-

νοιολογικό έλεγχο, χορηγήθηκαν δειγματοληπτικά σε τρεις

θεραπευτές (δύο γυναίκες και έναν άνδρα) και σε τέσσερα

παιδιά (δύο αγόρια και δύο κορίτσια), 9 έως 11 ετών.

Το πρώτο ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν στο θερα-

πευτή ζητούσε αρχικά δημογραφικές πληροφορίες για

τον ίδιο (έτη εμπειρίας στη θεραπεία με παιδιά και εφή-

βους, ψυχοθεραπευτικό μοντέλο με το οποίο εργαζόταν)

και για το παιδί (ηλικία και φύλο, διάγνωση που είχε λά-

βει το παιδί, δείκτης νοημοσύνης). Ακολούθησαν ερωτή-

σεις πολλαπλής επιλογής, στις οποίες οι θεραπευτές

αξιολογούσαν τους τομείς που το παιχνίδι φάνηκε βοηθη-

τικό (π.χ. ενδυνάμωση της θεραπευτικής σχέσης, επεξή-

γηση του ΓΣΘ-μοντέλου, αύξηση του κινήτρου και της

συμμετοχής του παιδιού στη θεραπεία), και κατά πόσο το

παιχνίδι άρεσε στο παιδί. Στο τέλος οι θεραπευτές κα-

λούνταν μέσω μίας ανοιχτής ερώτησης να κάνουν προτά-

σεις για επιπλέον δραστηριότητες που θα μπορούσαν να

συμπεριληφθούν στο παιχνίδι. 

Το ερωτηματολόγιο για τα παιδιά περιελάμβανε ερωτή-

σεις για δημογραφικά στοιχεία (ηλικία και φύλο), δύο

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (επίπεδο του παιχνιδιού

που άρεσε περισσότερο στο παιδί και το επίπεδο εκείνο

που το δυσκόλεψε περισσότερο), και τέλος τέσσερις

ανοιχτές ερωτήσεις (π.χ. τι δυσκολίες συνάντησε παίζον-

τας το παιχνίδι, τι έμαθε, αν έχει να προτείνει δραστηριό-

τητες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν).

Διαδικασία συλλογής των δεδομένων
Η διαδικασία για τη συλλογή των δεδομένων ήταν παρό-

μοια με εκείνη που ακολουθήθηκε στις αντίστοιχες προ-

ηγούμενες αγγλόφωνες και γερμανόφωνες έρευνες[17,9],

ώστε η μεθοδολογία να είναι κοινή και τα αποτελέσματα

συγκρίσιμα. 

Για την παρούσα έρευνα, η συλλογή των δεδομένων ξεκί-

νησε τον Φεβρουάριο 2012 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώ-

βριο 2014. Οι θεραπευτές που συμμετείχαν στην έρευνα

είχαν προηγουμένως παρακολουθήσει ένα εργαστήριο

εξοικείωσης με το θεραπευτικό παιχνίδι. Στο εργαστήριο

παρουσιάζονταν οι βασικές αρχές και ο τρόπος εφαρμο-

γής του παιχνιδιού στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία,

καθώς και σημαντικές τεχνικές λεπτομέρειες για τη χρή-

ση του παιχνιδιού. Προτού λάβουν το παιχνίδι, οι θερα-

πευτές συμπλήρωσαν μία φόρμα με τα βασικά στοιχεία,

όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, πλαίσιο στο οποίο εργά-

ζονταν, ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, και χρόνια εμπει-

ρίας, και στη συνέχεια υπέγραψαν ένα συμβόλαιο συνερ-

γασίας στο οποίο αναγράφονταν οι όροι χρήσης του παι-

χνιδιού, η δέσμευση για χορήγηση του παιχνιδιού σε 4

παιδιά, ηλικίας 9-13 ετών, καθώς και η προθεσμία επι-

στροφής των ερωτηματολογίων. Στο DVD που παρέλα-

βαν οι θεραπευτές περιλαμβανόταν το παιχνίδι, τα ερω-

τηματολόγια (για τον θεραπευτή και το παιδί) και τα φύλ-

λα ασκήσεων για το σπίτι. Τα ερωτηματολόγια συμπλη-

ρώνονταν επώνυμα από το θεραπευτή και ανώνυμα από

το παιδί, αφότου είχε χορηγηθεί και το έκτο επίπεδο του

παιχνιδιού. Οι θεραπευτές επέστεφαν συμπληρωμένα τα

δύο ερωτηματολόγια είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αποτελέσματα
Η ανατροφοδότηση από τους θεραπευτές για το παιχνίδι 
Όλοι ανεξαρτήτως οι θεραπευτές απάντησαν θετικά στο

ερώτημα, εάν το παιχνίδι άρεσε στο παιδί.  Όσον αφορά

τους τομείς στους οποίους επέδρασε θετικά και βοήθησε

το παιχνίδι, το μεγαλύτερο ποσοστό των θεραπευτών

(81,8%) ανέφερε την  επεξήγηση των γνωσιακών-συμπε-

ριφοριστικών εννοιών. Το 52,7% ανέφερε ότι λειτούργη-

σε ως ενίσχυση-κίνητρο για την θεραπεία, το 47% ότι

βοήθησε στην αύξηση της συνεργασίας/ συμμόρφωσης

του παιδιού, το 30,9% ότι συνέβαλε στην ενδυνάμωση της

θεραπευτικής σχέσης, και το 30,9% ότι λειτούργησε ως

βοήθεια για τη δόμηση της θεραπευτικής συνεδρίας

(Γράφημα 1). Επίσης, οι θεραπευτές ανέφεραν διαφορε-

τικούς τρόπους με τους οποίους το παιχνίδι λειτούργησε

θετικά στη θεραπεία, όπως το ότι αποτέλεσε κίνητρο

(Ν=4), λειτούργησε θετικά στην αυτοεκτίμηση του παιδι-

ού (Ν =1) ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση του κάθε επι-

πέδου, και βοήθησε στην διάκριση των σκέψεων και των

συναισθημάτων (Ν =2).

Όσον αφορά στις δυσκολίες που συνάντησαν, μεταξύ άλ-
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λων ανέφεραν τη δυσκολία  των παιδιών να  διαβάσουν

μερικές από τις σκέψεις που εμφανίζονταν στο παιχνίδι

και να συμπληρώσουν τα φύλλα ασκήσεων για το σπίτι,

κυρίως εκείνα που εμφάνιζαν μαθησιακού τύπου δυσκο-

λίες (Ν =2). Αναφέρθηκε επίσης δυσκολία στη συγκέν-

τρωση (Ν =2) κυρίως για τα παιδιά που εμφάνιζαν διά-

σπαση προσοχής, ενώ ένας από τους θεραπευτές ανέφε-

ρε την έλλειψη ενδιαφέροντος των παιδιών λόγω των

απλών γραφικών του παιχνιδιού.

Επίσης οι θεραπευτές πρότειναν ποικίλες δραστηριότη-

τες οι οποίες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο παι-

χνίδι, όπως ασκήσεις για τον ρεαλιστικό έλεγχο των σκέ-

ψεων (Ν =1), ασκήσεις με γνωσιακά λάθη (Ν =1), εναλ-

λακτικές σκέψεις (Ν =3), εξάσκηση σε δεξιότητες επίλυ-

σης προβλημάτων (Ν =3), και ασκήσεις χαλάρωσης (Ν

=3), ενώ ένας πρότεινε να συμπεριληφθεί και ένα θερμό-

μετρο συναισθημάτων.

Η ανατροφοδότηση από τα  παιδιά για το παιχνίδι
Όπως προκύπτει από τα ευρήματα, το επίπεδο που άρεσε

περισσότερο στα παιδιά ήταν το δεύτερο σε ποσοστό

30,9% και ακολουθούσε το τρίτο με 25,5% τόσο για τα

κορίτσια όσο και για τα αγόρια. Το 50% των παιδιών χα-

ρακτήρισε το πέμπτο επίπεδο ως το πιο δύσκολο και ακο-

λουθούσε το τρίτο με 17,3%. 

Ο λόγος που τα παιδιά βρήκαν το πέμπτο επίπεδο ως το

πιο δύσκολο, ήταν η δυσκολία τους να εστιάσουν και να

«κλικάρουν» με το ποντίκι πάνω στα ιπτάμενα ψάρια τα

οποία πετούσαν γρήγορα. Αυτό που δυσκόλεψε τα παιδιά

στο τρίτο επίπεδο ήταν να καταφέρουν να διακρίνουν

από τις εκφράσεις των προσώπων, τα συναισθήματα και

τις σκέψεις.  

Στην ανοιχτή ερώτηση σχετικά με το τι έμαθαν παίζοντας

το παιχνίδι, τα περισσότερα παιδιά απάντησαν τη διάκρι-

ση των σκέψεων από τα συναισθήματα και τη συμπεριφο-

ρά και πώς αυτά συνδέονται μεταξύ τους (Ν=23). Πώς

μέσα από την έκφραση του προσώπου μπορούμε να αντι-

ληφθούμε το συναίσθημα (Ν=6), και πώς να ξεχωρίζουν

τις βοηθητικές από τις μη-βοηθητικές σκέψεις (Ν=9). Στο

ερώτημα «θεωρείς ότι είναι καλή ιδέα που ο θεραπευτής

σου χρησιμοποιεί το «Κυνήγι του Θησαυρού» στη συνερ-

γασία σας;», όλα ανεξαρτήτως τα παιδιά απάντησαν θετι-

κά. Σχετικά με το αν έχουν ιδέες για να προσθέσουν στο

παιχνίδι, κάποια παιδιά απάντησαν πως θα ήθελαν πε-

ρισσότερες ασκήσεις (Ν=3) και το παιχνίδι να έχει πε-

ρισσότερη δράση (Ν=2). 

Συζήτηση
Από όσο γνωρίζουμε, οι διαθέσιμες έρευνες στην ξενό-

γλωσση βιβλιογραφία, οι οποίες μελετούν την αποτελε-

σματικότητα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως βασικών

συστατικών μίας ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης, είναι

ελάχιστες. Για το λόγο αυτό, τα ευρήματα της παρούσας

έρευνας μπορούν να συζητηθούν μόνο με περιορισμένη

αναφορά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ταυτόχρονα,

χρειάζεται να τονιστεί ότι λόγω του πιλοτικού χαρακτήρα

της έρευνας, τα αποτελέσματα είναι αρχικά περιγραφικά

και θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή.

Γράφημα 1. «Σε ποιο βαθμό ήταν το παιχνίδι βοηθητικό για τη θεραπεία του παιδιού;», απαντήσεις από τους 25 θεραπευτές.
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Τα παρόντα αποτελέσματα είναι σε γενικές γραμμές σύμ-

φωνα με εκείνα της τελευταίας έρευνας που δημοσίευσε

πρόσφατα η δημιουργός του παιχνιδιού Brezinka[17] στο

περιοδικό Clinical Child Psychology and Psychiatry. Η συγ-

κεκριμένη έρευνα διεξήχθη σε πέντε συνολικά χώρες

(Σουηδία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και Αίγυπτο) με

δείγμα 42 θεραπευτών και 218 παιδιών (156 αγόρια και 62

κορίτσια). 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, «το κυ-

νήγι του θησαυρού» αξιολογήθηκε ως βοηθητικό εργα-

λείο στη θεραπεία παιδιών από όλους τους θεραπευτές

που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ όλα τα παιδιά φάνηκε

πως συμφωνούσαν στη χρησιμότητα του παιχνιδιού στη

θεραπεία. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό των θεραπευ-

τών (81,8%)  δήλωσε πως το παιχνίδι ήταν βοηθητικό για

την επεξήγηση των γνωσιακών-συμπεριφοριστικών εν-

νοιών, ενώ συνέβαλε και στην αύξηση του κινήτρου του

παιδιού για την θεραπεία (52,7%) και την συνεργασία/

συμμόρφωσή του με αυτή (47%), ενώ παράλληλα συνέβα-

λε στην ενδυνάμωση της θεραπευτικής σχέσης (30,9%)

και λειτούργησε ως βοήθεια για τη δόμηση της θεραπευ-

τικής συνεδρίας (30,9%). Όλα τα παραπάνω δεδομένα

είναι παρεμφερή με τα ευρήματα από την πρόσφατη

έρευνα της Brezinka[17], σύμφωνα με τα οποία η χρήση

του παιχνιδιού συμβάλει κυρίως στην εξοικείωση με το

γνωσιακό συμπεριφοριστικό μοντέλο (86,5%), στην ενί-

σχυση του παιδιού και τη συμμόρφωση με τη θεραπεία

(75,7%), και στην αύξηση του κινήτρου (51%), και λιγό-

τερο στη δόμηση της θεραπείας (33%) και τη θεραπευτι-

κή σχέση (28,5%). Από τις απαντήσεις των θεραπευτών

φαίνεται ότι το παιχνίδι υλοποιεί σε ένα ικανοποιητικό

βαθμό τους στόχους για τους οποίους σχεδιάστηκε και

ενσωματώθηκε στις παρεμβάσεις με τα παιδιά, καθιστών-

τας τις βασικές αρχές τις γνωσιακής-συμπεριφοριστικής

θεραπείας περισσότερο εύληπτες. Η σχετικά χαμηλή

συμβολή του παιχνιδιού στη δόμησης της θεραπείας, μπο-

ρεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι το παιχνίδι αποτελεί ένα

επιμέρους συστατικό μίας ήδη δομημένης παρέμβασης,

με συγκεκριμένο στόχο και χρονική διάρκεια. Για τον

ίδιο λόγο ενδεχομένως το παιχνίδι να μη συντέλεσε τόσο,

κατά την άποψη των θεραπευτών, στη διαμόρφωση ή εν-

δυνάμωση της θεραπευτικής σχέσης.

Αναφορικά με τις δυσκολίες που κατέγραψαν οι θερα-

πευτές στη χορήγηση του παιχνιδιού, αναφέρθκαν μεταξύ

άλλων η δυσκολία μερικών από τα παιδιά να συμπληρώ-

σουν τα φύλλα ασκήσεων και να συγκεντρωθούν στο παι-

χνίδι. Οι δυσκολίες αυτές μπορούν να θεωρηθούν χαρα-

κτηριστικές παιδιών που εμφανίζουν κυρίως μαθησιακού

τύπου δυσκολίες και Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/

Υπερκινητικότητα, αν και η υπόθεση αυτή χρήζει περαιτέ-

ρω μελέτης. Από την άλλη πλευρά, οι δυσκολίες αυτές δεν

είναι σημαντικά διαφορετικές από αντίστοιχες που συναν-

τώνται στην ψυχοθεραπεία με παιδιά/ εφήβους με συγκε-

κριμένες διαταραχές και δυσκολίες (π.χ. χαμηλό κίνητρο,

έλλειψη συμμόρφωσης, δυσκολίες συγκέντρωσης)[33,34].

Η εφαρμογή του παιχνιδιού στη θεραπεία παιδιών με αρ-

κετά διαφορετικές μεταξύ τους διαγνώσεις (εσωτερικευ-

μένα και εξωτερικευμένα προβλήματα), υποδηλώνει πως

οι θεραπευτές αξιολόγησαν το ηλεκτρονικό παιχνίδι ως

χρήσιμο για την κατανόηση της σύνδεσης σκέψεων, συναι-

σθημάτων και συμπεριφοράς, ως βασικών εννοιών της

ΓΣΘ, για τα περισσότερα από τα παιδιά, στο σύνολό τους

και ανεξάρτητα από τη διάγνωση. Αντίστοιχα, τα περισσό-

τερα παιδιά βρήκαν το παιχνίδι χρήσιμο και ενδιαφέρον,

ανεξάρτητα από τη διάγνωσή ή το αίτημα. Το εύρημα αυτό

είναι ενθαρρυντικό της καταλληλότητας και της σημαντι-

κής συνδρομής του παιχνιδιού στη θεραπευτική παρέμβα-

ση γνωσιακού-συμπεριφοριστικού τύπου –πιθανόν όμως

και άλλων προσεγγίσεων– για ένα εύρος διαταραχών. Το

εύρημα αυτό έρχεται να προστεθεί στον αυξανόμενο όγκο

της βιβλιογραφίας, η οποία υποστηρίζει την ενσωμάτωση

των ψυχοεκπαιδευτικών ηλεκτρονικών θεραπευτικών παι-

χνιδιών στις παρεμβάσεις με παιδιά και εφήβους, ως ενι-

σχυτικών της αποτελεσματικότητας της θεραπείας[17,7].   

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης φαίνεται να συμφω-

νούν και με αντίστοιχα ευρήματα που προέρχονται από

ερευνητικές εργασίες που μελετούν την αποτελεσματικό-

τητα και άλλων θεραπευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών

όπως τα  «Ricky and the Spider», «Gnattenborough’s Is-

land» και «RAGE-Control»[17], ανοίγοντας με αυτόν τον

τρόπο το δρόμο σε μία νέα πιο εμπλουτισμένη θεραπευτι-

κή προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση βεβαίως δεν υποκα-

θιστά τον ρόλο της θεραπείας, η οποία διεξάγεται πρό-

σωπο με πρόσωπο, αλλά δρα συμπληρωματικά. 

Περιορισμοί της έρευνας. Η παρούσα έρευνα αποτελεί

μία πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης των στάσεων θερα-

πευτών και παιδιών για την ενσωμάτωση ενός ηλεκτρονι-

κού θεραπευτικού παιχνιδιού στην ψυχοθεραπευτική δια-

δικασία. Τα πρώτα ευρήματα είναι παραπάνω από εν-

θαρρυντικά, ενώ εντοπίζονται και σημεία που χρήζουν

προσοχής, αλλά και περαιτέρω τροποποίησης και ανά-

πτυξης. Ως μία τέτοια προσπάθεια, η παρούσα έρευνα

έχει συγκεκριμένους περιορισμούς, οι οποίοι καθιστούν

απαραίτητη την προσεκτική ερμηνεία και αξιολόγηση

των ευρημάτων. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν αρχικά

τον πιλοτικό και περιγραφικό χαρακτήρα της έρευνας, το

σχετικά μικρό δείγμα και τη χρήση αυτοσχέδιων ερωτη-

ματολογίων για τη συλλογή των δεδομένων. Ένας βασι-

κός περιορισμός είναι επίσης η απουσία ομάδας ελέγχου.

Στην περίπτωση όπου μία ομάδα ελέγχου συμπεριλαμβα-

νόταν στην έρευνα, θα μπορούσε να επιτευχθεί σύγκριση

του θεραπευτικού αποτελέσματος καθώς και να αξιολο-

γηθεί κατά πόσο η χρήση του παιχνιδιού συνέβαλε στην

επεξήγηση των γνωσιακών-συμπεριφοριστικών εννοιών.

Επίσης, συμπληρωμένα ερωτηματολόγια αξιολόγησης

επέστρεψε περίπου το 1/3 από τους θεραπευτές οι οποίοι

παρέλαβαν το παιχνίδι. Ένας από τους σημαντικότερους

λόγους για αυτό ήταν η δυσκολία να ολοκληρωθεί το παι-
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χνίδι, κυρίως λόγω διακοπής της ψυχοθεραπείας από

τους γονείς, με αποτέλεσμα την αδυναμία αξιολόγησής

του. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η θετική προ-

κατάληψη αυτών των θεραπευτών που συμπλήρωσαν τα

ερωτηματολόγια απέναντι στην χρήση του παιχνιδιού ως

εργαλείου συμπληρωματικού της θεραπείας, η οποία εν-

δεχομένως να έχει επηρεάσει τις απαντήσεις τους. Θερα-

πευτές οι οποίοι επιλέγουν να ενσωματώσουν τις νέες τε-

χνολογίες στην παρέμβαση είναι εκ των προτέρων θετι-

κοί προς αυτές[17]. Ο τρόπος επίσης συγκέντρωσης του

δείγματος, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, δε

μπόρεσε να εγγυηθεί πλήρως τη διασφάλιση της ανωνυ-

μίας των θεραπευτών, καθώς η επιστροφή των ερωτημα-

τολογίων έγινε είτε μέσω ταχυδρομείου είτε ηλεκτρονικά.

Η ανωνυμία των παιδιών ήταν ωστόσο διασφαλισμένη. 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα: Μελλοντικές έρευνες

που λαμβάνουν υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς και

θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν μεγαλύτερο δείγμα θερα-

πευτών καθώς και μεγαλύτερο εύρος διαταραχών, θα συμ-

βάλουν πιο ουσιαστικά στον έλεγχο εγκυρότητας των ευρη-

μάτων. Επίσης, η χρήση ομάδων ελέγχου θα προσέφερε πε-

ρισσότερες πληροφορίες για τους τομείς εκείνους στους

οποίους επιδρά θετικά η χρήση του παιχνιδιού στη θερα-

πεία. Σημαντική θεωρείται επίσης η ένταξη του παιχνιδιού

σε δομημένα θεραπευτικά πρωτόκολλα, ώστε να αναδειχ-

θεί με μεγαλύτερη ασφάλεια η συμβολή του σε μία θερα-

πευτική διαδικασία, και να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικό-

τητά του. Τέλος, θα ήταν ενδιαφέρον να αξιολογηθεί η δυ-

νατότητα ένταξης του παιχνιδιού και η αξιολόγησή του, στο

πλαίσιο και άλλων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων.
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Summary
Computer games enjoy today wide recognition not only in

the field of education but also in the field of psychotherapy

with children and adolescents. More specifically, the use of

electronic therapeutic games seems to increase the motiva-

tion and commitment of children in therapy, helps in under-

standing basic therapeutic concepts, facilitates the observa-

tion of the child's behavior and strengthens skills such as

self-control. “Treasure hunt” is the first therapeutic elec-

tronic game based on the principles of cognitive-behavioral

therapy, for children aged 9-13 years. It aims to support the

psychoeducative nature of this treatment as to enhance the

psychotherapeutic process with an attractive way to chil-

dren. The game takes place in an old-style ship with main

protagonists the captain, the cat and the parrot of the ship.

The game consists of an introduction and a total of six lev-

els. Its efficiency consists in the ability of the therapist to

use the concepts presented in the game as an opportunity to

connect with the difficulties of the child. The game is avail-

able in English, German and Dutch language, and is not

commercially available. For the Greek version, the game

was translated and adapted from the Institute of Behavior

Research and Therapy (IBRT) upon a formal collaboration

with the Department of Child and Adolescent Psychiatry,

University of Zurich. The purpose of this pilot research was

to evaluate the game to Greek sample of therapists and

children aged 9-13 years old. The sample consisted by 27

therapists and 56 children who completed a questionnaire

after the use of the therapeutic game. Findings indicate that

the game implemented to a significant extent, the goals for

which it was designed. Most therapists agreed that the game

contributed to the explanation of basic cognitive-behavioral

concepts to children, and half of them admitted that it

worked as an incentive for treatment. One third of thera-

pists also believed that the game enhanced the therapeutic

relationship. It’s use in treatment was evaluated positively

by all therapists and children. The present findings are com-

pared to those deriving from the adjustment of original ver-

sion of the game. Due to the limitations of the present study

(relatively small sample, no control group, therapists’ posi-

tive bias), findings should be carefully considered. The de-

scriptive and pilot design stresses the need for further stud-

ies with larger samples of therapists and children, as well as

more complex designs (e.g. inclusion of control groups,

wider range of disorders, structured intervention protocols),

in order to contribute more effectively to the validity of the

results. The possibility of using the game for a series of

childhood disorders and psychotherapists from other theo-

retical models is also discussed. 
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Εισαγωγή

Η γονεϊκή συμπεριφορά αφορά το σύνολο των στρατηγικών

και διαδικασιών που εφαρμόζει ένας γονέας ώστε να προ-

άγει και να στηρίξει την φυσιολογική συναισθηματική, κοι-

νωνική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού από την βρε-

φική ηλικία μέχρι και την ενήλικη ζωή. Η πλειοψηφία των

συμπεριφορών ενός γονέα αντικατοπτρίζουν το γονεϊκό

στυλ.[1] Φαίνεται ότι η γονεϊκή συμπεριφορά και ιδιαίτερα

τα γονεϊκά στυλ που χρησιμοποιεί ένας γονέας, παίζουν κα-

θοριστικό ρόλο στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη ενός

παιδιού και στην εμφάνιση συμπεριφορικών προβλημάτων

και συναισθηματικών δυσκολιών στην ενήλικη ζωή.[2] Η

ερευνητική δραστηριότητα είναι στραμμένη στους παράγον-

τες που μεσολαβούν ανάμεσα στην γονεϊκή συμπεριφορά

και την εκδήλωση ψυχοπαθολογίας,

ώστε να γίνουν κατανοητοί οι μηχανισμοί διαμόρφωσης και

διατήρησης δυσλειτουργικών συμπεριφορών ενός ενήλικα

με βάση την αντιλαμβανόμενη γονεϊκή συμπεριφορά που

προσλάμβανε ως παιδί.[3]

Τα Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα (ΠΔΣ) είναι συναι-

σθηματικά και γνωσιακά μοτίβα τα οποία αναπτύσσονται

νωρίς στην ζωή ενός ατόμου. Περιλαμβάνουν αναμνήσεις,

συναισθήματα, σκέψεις και σωματικές αισθήσεις που ενερ-

γοποιούνται στην προσπάθεια νοηματοδότησης των εμπει-

ριών και προκύπτουν από την μη κάλυψη πυρηνικών συναι-

σθηματικών αναγκών κατά την παιδική ηλικία[4]. Ενεργο-

ποιούνται από καταστάσεις της καθημερινότητας ή γεγονό-

τα ζωής, τα οποία γίνονται αντιληπτά από το άτομο ως δυ-

σάρεστες εμπειρίες των γεγονότων της παιδικής ηλικίας.[4]

Γονεϊκές συμπεριφορές και ψυχοπαθολογία: ο ενδιάμεσος ρόλος

των γνωσιακών μεταβλητών και ειδικότερα των Πρώιμων Δυσ-

λειτουργικών Σχημάτων
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Περίληψη

Η γονεϊκή συμπεριφορά παίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Το είδος της γονεϊκής συμ-

περιφοράς, η ερμηνεία του παιδιού για την συμπεριφορά, τα Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα (ΠΔΣ), καθώς και νευροβιολο-

γικοί μηχανισμοί, φαίνεται να αποτελούν μεσολαβητικούς παράγοντες για την ψυχοσυναισθηματική υγεία του ενήλικα. Σκο-

πός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις μεταβλητές που μεσολαβούν ανάμεσα στην γονεϊκή συμπεριφορά και την

ψυχοπαθολογία στην εφηβική και ενήλικη ζωή. Η ανασκόπηση των ερευνών έγινε μέσα από τις βάσεις δεδομένων των Science

Direct, PubMed, Cochrane Library και Wiley. Φαίνεται ότι ένα ‘δημοκρατικό’ στυλ γονεϊκής συμπεριφοράς σχετίζεται με την

ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και τη μείωση ψυχοπαθολογικών συμπεριφορών ως ενήλικα, ενώ ένα ‘αυ-

ταρχικό’ ή ‘αδιάφορο’ στυλ γονεϊκής συμπεριφοράς σχετίζεται με συμπεριφορικά προβλήματα στην παιδική ηλικία και παρου-

σία ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων στην ενήλικη ζωή. Οι πλειοψηφία των ερευνών συγκλίνει στο ότι τα περισσότερα ΠΔΣ, με

προεξέχοντα αυτά που ανήκουν στην κατηγορία ‘Αποσύνδεση/Απόρριψη’ και ‘Ανεπαρκής Αυτονομία και Απόδοση’, αποτελούν

μεσολαβητικούς παράγοντες δημιουργίας, διατήρησης και ενίσχυσης ψυχοπαθολογικών καταστάσεων στην ενήλικη ζωή. Τέ-

λος, ένα αντιλαμβανόμενο κακοποιητικό γονεϊκό περιβάλλον, επιδρά αρνητικά στην ομαλή ανάπτυξη σημαντικών εγκεφαλι-

κών λειτουργιών του παιδιού, με αποτέλεσμα την δυσχερή και παραποιημένη επεξεργασία πληροφοριών του περιβάλλοντος

και συνεπώς, την δημιουργία ευαλωτότητας για ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις.

Λέξεις κλειδιά: γονεϊκή συμπεριφορά, πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα, ψυχοπαθολογία, μεσολαβητικός ρόλος, ενδιάμεσες με-

ταβλητές

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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Φαίνεται ότι τα ΠΔΣ, ως ψυχολογικές κατασκευές, έχουν

διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στην γονεϊκή συμπεριφορά

και την εκδήλωση ψυχοπαθολογίας, καθώς επηρεάζουν και

καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο θα αντιδράσει

σε μία πληθώρα καταστάσεων της καθημερινής ζωής. Ο τρό-

πος με τον οποίο θα εκδηλωθεί η ψυχοπαθολογία, καθώς και

η έντασή της, σχετίζεται με το πόσο ενεργοποιημένο είναι

ένα ΠΔΣ, αλλά και τα χαρακτηριστικά που έχει.[4]

Γονεϊκή συμπεριφορά, ψυχοπαθολογία και οι πυρηνι-

κές συναισθηματικές ανάγκες κατά την παιδική ηλικία

Είναι γνωστό ότι οι γονείς διαδραματίζουν πολύ σημαντικό

ρόλο στην ψυχοσυναισθηματική αλλά και τη νευροβιολογι-

κή ανάπτυξη των παιδιών. Οι μεταβλητές και τα χαρακτη-

ριστικά της γονεϊκής συμπεριφοράς έχουν βρεθεί ότι λει-

τουργούν ως παράγοντες προστασίας ή κινδύνου για ένα

ευρύ φάσμα διαταραχών συμπεριφοράς και διαπροσωπι-

κών δυσκολιών στην εφηβική και ενήλικη ζωή.[5] Η ερευ-

νητική δραστηριότητα στοχεύει σε προγράμματα βελτίωσης

της γονεϊκής συμπεριφοράς με απώτερο στόχο την ομαλή

αναπτυξιακή πορεία των παιδιών.[6] Παρόλο που δεν

υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο περιγραφής των γονεϊκών πα-

ραγόντων συμπεριφοράς, αρκετές έρευνες έχουν εντοπίσει

διαστάσεις γονεϊκών συμπεριφορών οι οποίες αναχαιτί-

ζουν την εκπλήρωση των βασικών συναισθηματικών αναγ-

κών κατά την παιδική ηλικία Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να

διαμορφώνεται ένα κακοποιητικό περιβάλλον το οποίο σε

συνδυασμό με διάφορους στρεσογόνους παράγοντες στην

πορεία ζωής του παιδιού, διευκολύνει την ανάπτυξη ψυχο-

παθολογίας και πολύπλοκων διαπροσωπικών δυσκο-

λιών.[3] Οι συνέπειες ενός στρεσογόνου και κακοποιητικού

περιβάλλοντος εντοπίζονται και σε νευροβιολογικό επίπε-

δο[7], γεγονός που ενισχύει τη σημασία δημιουργίας ενός

ζεστού και στοργικού περιβάλλοντος ικανό για την εκπλή-

ρωση των συναισθηματικών αναγκών.

Α. Γονεϊκή Συμπεριφορά  
Η Baumrind[2] κατηγοριοποίησε την γονεϊκή συμπεριφορά

βασιζόμενη σε δύο διαστάσεις: την διάσταση της απαίτη-

σης/ελέγχου (demandingness) και την διάσταση της αντα-

πόκρισης (responsiveness). Mέσα από τον συνδυασμό αυ-

τών των δύο διαστάσεων και παρατηρώντας μελέτες διάφο-

ρων τύπων γονεϊκών συμπεριφορών, η Baumrind[2] επικεν-

τρώθηκε σε τέσσερις τύπους γονεϊκής συμπεριφοράς: τον

δημοκρατικό (υψηλά επίπεδα ελέγχου – υψηλά επίπεδα αν-

ταπόκρισης), τον αυταρχικό (υψηλά επίπεδα ελέγχου – χα-

μηλά επίπεδα ανταπόκρισης), τον ανεκτικό (χαμηλά επίπε-

δα ελέγχου – υψηλά επίπεδα ανταπόκρισης) και τον αδιά-

φορο (χαμηλά επίπεδα ελέγχου – χαμηλά επίπεδα ανταπό-

κρισης). Ο δημοκρατικός τύπος γονέα είναι υποστηρικτικός,

παρέχει κριτική ανατροφοδότηση, αποδέχεται τα λάθη του

και προσπαθεί να βελτιώνεται.[2] Ο αυταρχικός τύπος γονέα

προσπαθεί να ελέγξει την συμπεριφορά του παιδιού με την

τιμωρία και την αυστηρότητα, έχει υψηλές απαιτήσεις από τα

παιδιά, δίνει έμφαση στην υπακοή και καταργεί την ελεύθερη

έκφραση των συναισθημάτων. Ο ανεκτικός τύπος γονέα δεν

βάζει σαφή όρια, αλλά ανταποκρίνεται θετικά στις ανάγκες

του παιδιού. Αποφεύγει να ασκήσει έλεγχο πάνω στη συμπε-

ριφορά του παιδιού με αποτέλεσμα να χειραγωγείται από το

παιδί και εν τέλει, να γίνεται έρμαιο των διαθέσεων του παι-

διού. Τέλος, ο αδιάφορος τύπος γονέα δείχνει παντελή απου-

σία διάθεσης να συναναστραφεί με το παιδί, να θέσει όρια

και να προσφέρει στοργή και ζεστασιά.[2]

Η γονεϊκή συμπεριφορά και η σχέση της με την ψυχοπαθο-

λογία τονίστηκε στην θεωρία του Bowlby για την προσκόλ-

ληση, ρίχνοντας φως στους παράγοντες αλληλεπίδρασης γο-

νέα-παιδιού στην βρεφική και παιδική ηλικία. Ο Bowlby[8]

αναφέρει πως οι άνθρωποι γεννιούνται με ένα έμφυτο ψυ-

χοβιολογικό σύστημα (συμπεριφορικό σύστημα προσκόλλη-

σης) το οποίο μας κινητοποιεί να αναζητήσουμε επαφή και

εγγύτητα σε σημαντικούς άλλους όταν υπάρχει ανάγκη. Η

διαμόρφωση του συστήματος προσκόλλησης διαφέρει από

άτομο σε άτομο και για αυτό τον λόγο οι αλληλεπιδράσεις

του ατόμου στην βρεφική ηλικία με τους σημαντικούς άλλους

διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην μετέπειτα ψυχοσυναι-

σθηματική του ανάπτυξη.[8] Όταν οι φιγούρες προσκόλλη-

σης (σημαντικοί άλλοι) ενός ατόμου δεν είναι διαθέσιμες και

δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα του παιδιού για στοργή

και στήριξη, το παιδί αποτυγχάνει να ανακουφιστεί από την

δυσφορία που αισθάνεται, το αίσθημα ασφάλειας υποσκά-

πτεται και δημιουργούνται αρνητικά μοντέλα αναπαράστα-

σης για τον εαυτό και τους άλλους, με αποτέλεσμα να αυξά-

νονται οι πιθανότητες για συναισθηματικού τύπου δυσκολίες

και δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο μέλλον.[8]

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα συστήματα προσκόλλησης

μπορούν να κατανοηθούν και να ταξινομηθούν σε δύο ανε-

ξάρτητες διαστάσεις: τον αγχώδη και αποφευκτικό τύπο

προσκόλλησης. Ο αγχώδης τύπος προσκόλλησης αναφέρεται

στον βαθμό που κάποιος ανησυχεί ότι ο σύντροφος του δεν

θα είναι διαθέσιμος ή δεν θα ανταποκριθεί σε κατάσταση

ανάγκης. Ο αποφευκτικός τύπος προσκόλλησης αναφέρεται

στον βαθμό που κάποιος δεν εμπιστεύεται τις καλές προθέ-

σεις του συντρόφου του (δυσπιστία) και ‘μάχεται’ ώστε να

ανεξαρτητοποιηθεί και να απομακρυνθεί συναισθηματικά.[9]

Τα άτομα στον αποφευκτικό τύπο τείνουν να χρησιμοποιούν

στρατηγικές απομόνωσης και να αποφεύγουν να εκφραστούν

και να ανοιχτούν συναισθηματικά σε άλλους (στρατηγικές

απενεργοποίησης). Τα άτομα στον αγχώδη τύπο προσκόλλη-

σης, τείνουν να μάχονται για εγγύτητα, υποστήριξη και αγάπη

σε συνδυασμό με μία έλλειψη αυτοπεποίθησης ότι αυτές οι

ανάγκες θα εκπληρωθούν ή σε συνδυασμό με δυσαρέσκεια

και θυμό, όταν αυτές τελικά δεν εκπληρώνονται.[9] 

Οι Murray et al[10] συμπέραναν ότι οι μητέρες τείνουν αυ-

τόματα να συνάγουν χαρακτηριστικά προσωπικότητας από

τις συμπεριφορές των παιδιών. Έτσι, υπάρχει πιθανότητα

να επηρεαστεί η αντίληψη της μητέρας και για παρόμοιου

τύπου συμπεριφορές. Οι αρνητικές ερμηνείες για την συμ-

περιφορά του παιδιού, προδιαθέτει τις μητέρες να αντι-

δρούν αρνητικά. Αυτές οι αντιδράσεις αυξάνουν την πιθανό-

τητα των αρνητικών χαρακτηρισμών για το παιδί, με αποτέλε-
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σμα την πιθανή αρνητική αντίληψη για το παιδί ως όλον και

όχι ως συμπεριφορά.[10] Οι αρνητικές γνωσίες είναι πιθανόν

να έχουν και τις αντίστοιχες συμπεριφορικές αντιδράσεις

από τον γονέα (επικριτικός, τιμωρητικός), κάτι που προκαλεί

περισσότερες αρνητικές αντιδράσεις από το παιδί, οι οποίες

τελικά ενδυναμώνουν και διατηρούν τον φαύλο κύκλο της αρ-

νητικής αντίληψης του γονέα για το παιδί.[10] Φυσικά, αυξά-

νεται η πιθανότητα για λανθασμένη επεξεργασία πληροφο-

ριών και πληθώρα γνωσιακών διαστρεβλώσεων για το παιδί,

όταν η μητέρα πάσχει από κάποια ψυχολογική διαταραχή,

όπως κατάθλιψη,[11] όταν βιώνει στρεσογόνα γεγονότα ζωής

ή όταν είναι δυσαρεστημένη από τον γάμο της.[10]

Β. Πυρηνικές συναισθηματικές ανάγκες κατά την παιδική
ηλικία

Σύμφωνα με τους Young et al,[12] η αδυναμία εκπλήρωσης

των συναισθηματικών αναγκών στην παιδική ηλικία συμ-

βάλλει στην εκδήλωση διαπροσωπικών δυσκολιών και ψυ-

χοπαθολογικών καταστάσεων. Έτσι, μετά από διερεύνηση

μελετών σχετικά με την φύση των παιδικών συναισθηματι-

κών αναγκών, κατέταξαν πέντε καθολικές πυρηνικές ανάγ-

κες: την ανάγκη για ασφαλείς δεσμούς με τους άλλους (πε-

ριλαμβάνεται η ασφάλεια, η σταθερότητα, η στοργή και η

αποδοχή), η ανάγκη για αυτονομία, επάρκεια και αίσθηση

ταυτότητας, η ανάγκη για ελευθερία έκφρασης των συναι-

σθημάτων, η ανάγκη για αυθορμητισμό και παιχνίδι και η

ανάγκη για ρεαλιστικά όρια και αυτοέλεγχο.[12]

Όλες οι παραπάνω ανάγκες φαίνεται να καλύπτονται στο

ζωικό βασίλειο, ιδιαίτερα αν παρατηρήσουμε την κοινωνία

των πιθήκων και τον τρόπο που οι μητέρες φροντίζουν τα

μικρά τους. Σύμφωνα με τους van Vreeswijk et al,[4] εντοπί-

ζονται δύο πρότυπα λειτουργίας κάλυψης πυρηνικών αναγ-

κών: το Μητρικό και το Πατρικό πρότυπο. Το Μητρικό

πρότυπο περιλαμβάνει το βίωμα του παιδιού από την γονεϊ-

κή φιγούρα ως μία επέκταση του εαυτού του, νιώθοντας

υποχρεωμένη να ανταποκριθεί στο κλάμα του παιδιού με

άμεση ανακούφιση και στοργή. Η επικέντρωση είναι στην

σύνδεση, τον συναισθηματικό δεσμό, την αμοιβαία ενσυ-

ναίσθηση και την συνεχή και σταθερή διαθεσιμότητα και

ανταπόκριση. Το Πατρικό πρότυπο περιλαμβάνει το βίωμα

του παιδιού ως ξεχωριστό, τείνοντας λιγότερο να ανταπο-

κριθεί στο κλάμα του παιδιού θεωρώντας ότι είναι καλύτε-

ρα το παιδί να κλάψει όσο μπορεί μέχρι να μάθει να δια-

χειρίζεται την δυσφορία από μόνο του.[4]

Οι πυρηνικές συναισθηματικές ανάγκες είναι άκρως απα-

ραίτητες, όχι μόνο για την ψυχοσυναισθηματική, αλλά και

για τη νευροβιολογική υγεία του παιδιού. Η μη εκπλήρωση

βασικών αναγκών μπορεί να οδηγήσει σε πρώιμες συναι-

σθηματικές δυσκολίες, σε αρνητικά μοντέλα αναπαράστα-

σης του εαυτού και εν συνεχεία, στην δημιουργία ευαλωτό-

τητας για ψυχοπαθολογικές καταστάσεις.[12]

Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα (ΠΔΣ) και ψυχοπα-

θολογία

Το Σχήμα αποτελεί ένα μοτίβο κατανόησης της πραγματι-

κότητας, το οποίο βοηθάει το άτομο να εξηγήσει την εμπει-

ρία του, διαμορφώνει την αντίληψη του και διαμορφώνει

τις αντιδράσεις του. Ο όρος “σχήμα” χρησιμοποιήθηκε και

στην ψυχοθεραπεία, με τον Beck[13] να αναφέρεται σε ένα

ευρύ φάσμα αρχών κατανόησης που διαθέτει κάποιος για

να καταλάβει την εμπειρία του και να ερμηνεύσει την

πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον Young, ιδρυτή της Θερα-

πείας Σχημάτων, τα σχήματα διαμορφώνονται σε μικρή ηλι-

κία και ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία και παρουσιάζουν

διάφορα επίπεδα ισχύος και έκτασης. Τα σχήματα μπορούν

να αναπτυχθούν και αργότερα στην ζωή, αλλά όσο πιο νω-

ρίς εγκαθιδρυθεί ένα σχήμα, τόσο πιο συχνά θα ενεργοποι-

είται από τις καθημερινές καταστάσεις, θα έχει μεγαλύτερη

διάρκεια και σοβαρότερες συνέπειες.[12]

Κάποια από τα σχήματα, δημιουργούνται από αρνητικές

τραυματικές εμπειρίες κατά την παιδική ηλικία και ανεκ-

πλήρωτες συναισθηματικές ανάγκες. Τέτοια σχήματα ενυ-

πάρχουν σε διάφορους τύπους διαταραχών προσωπικότη-

τας, αλλά και σε χρόνιες διαταραχές του Άξονα Ι. Αυτά τα

σχήματα είναι αυτοκαταστροφικά συναισθηματικά και

γνωσιακά μοτίβα τα οποία ξεκινάνε νωρίς στην ζωή ενός

ατόμου. Τα σχήματα αυτά ο Young ονόμασε Πρώιμα Δυσ-

λειτουργικά Σχήματα (ΠΔΣ). Τα ΠΔΣ περιλαμβάνουν ανα-

μνήσεις, συναισθήματα, σκέψεις και σωματικές αισθήσεις

που ενεργοποιούνται για να προσδοθεί μία κατανόηση της

εμπειρίας, του εαυτού, ή των άλλων ατόμων. Προκύπτουν

από την μη κάλυψη πυρηνικών συναισθηματικών αναγκών

κατά την παιδική ηλικία και ενεργοποιούνται από καταστά-

σεις της καθημερινότητας ή γεγονότα ζωής, τα οποία γίνον-

ται αντιληπτά από το άτομο ως δυσάρεστες εμπειρίες των

γεγονότων της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.[4]

Σύμφωνα με το μοντέλο του Young[12], τα δεκαοχτώ ΠΔΣ

είναι ταξινομημένα σε πέντε ευρύτερες κατηγορίες ανεκ-

πλήρωτων συναισθηματικών αναγκών, οι οποίες είναι: 

1. Αποσύνδεση και Απόρριψη: Εγκατάλειψη/Αστάθεια,

Καχυποψία/Κακοποίηση, Συναισθηματική Στέρηση, Μει-

ονεξία/Ντροπή και Κοινωνική Απομόνωση/Αποξένωση. 

2. Ανεπαρκής Αυτονομία και Επίδοση: Εξάρτηση/Ανικανό-

τητα, Ευαλωτότητα σε βλάβη ή ασθένεια, Υπερβολική Εμ-

πλοκή/Ανεκπλήρωτος Εαυτός και Αποτυχία. 

3.Ανεπαρκή Όρια: Αυτονόητο Δικαίωμα/Μεγαλομανία και

Ανεπαρκής Αυτοέλεγχος/Αυτοπειθαρχία. 

4. Προσανατολισμός στους άλλους: Υποτακτικότητα, Αυτο-

θυσία και Αναζήτηση Επιδοκιμασίας/Αναγνώρισης. 

5. Υπερεπαγρύπνηση και Αναστολή: Αρνητικότητα/Απαι-

σιοδοξία, Συναισθηματική Αναστολή, Ανελαστικά Πρότυ-

πα/Υπερεπικριτικότητα και Τιμωρητικότητα.[12]

Γονεϊκή συμπεριφορά, πρώιμα δυσλειτουργικά σχήμα-

τα και ψυχοπαθολογία

Η σχέση μεταξύ γονεϊκής συμπεριφοράς και ψυχοπαθολο-

γίας είναι πολύπλοκη, καθώς μεσολαβούν παράγοντες οι

οποίοι, όχι μόνο μπορούν να επηρεάσουν την σχέση, αλλά

μπορούν και να καθορίσουν την πορεία της. Επίσης, φαίνε-

ται ότι ο τρόπος που ένα παιδί αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει
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την συμπεριφορά του γονέα, παίζει ουσιαστικότερο ρόλο

από την πραγματική συμπεριφορά του γονέα.[14] Αυτό οδή-

γησε τους ερευνητές να μελετήσουν μεσολαβητικούς παρά-

γοντες ευαλωτότητας οι οποίοι δημιουργούν τις απαραίτητες

συνθήκες για την εκδήλωση της ψυχοπαθολογίας σε συνδυα-

σμό με περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Σύμφωνα με τον Beck[15] και την γνωσιακή θεωρία για την

ψυχοπαθολογία, τα δυσλειτουργικά μοντέλα αναπαράστα-

σης για τον εαυτό και τους άλλους αναφέρονται και ως δυσ-

λειτουργικά σχήματα και αναπτύσσονται νωρίς στη ζωή του

ατόμου. Τα σχήματα είναι οργανωμένες και γενικευμένες

πυρηνικές πεποιθήσεις για τον εαυτό και τον κόσμο και κα-

θορίζουν τον τρόπο με τον οποίο το παιδί θα ερμηνεύσει τις

διάφορες εμπειρίες στη ζωή του ή την σχέση με τους άλλους

στο περιβάλλον του. Το πώς λοιπόν οργανώνεται το περιε-

χόμενο των σχημάτων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εκ-

δήλωση ψυχοπαθολογίας, ανάλογα με το πόσο προσβάσιμο

είναι το περιεχόμενο του σχήματος, πόσο εύκολα ενεργο-

ποιείται και πόσο εύκολα επηρεάζεται από καταστάσεις και

γεγονότα ζωής. Μία αρνητική γνωσιακή οργάνωση των σχη-

μάτων σχετίζεται και αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για

την εκδήλωση κατάθλιψης και παθολογικού άγχους.[15]

Σύμφωνα με την θεωρία του Young[12] και τη λειτουργία

των πρώιμων δυσλειτουργικών σχημάτων, φαίνεται πως τα

ΠΔΣ αποτελούν καίριο μεσολαβητικό παράγοντα μεταξύ

της γονεϊκής συμπεριφοράς και της εκδήλωσης ψυχοπαθο-

λογίας. Για αυτό τον λόγο, υπάρχει ερευνητική δραστηριό-

τητα ώστε να βρεθεί ένας έγκυρος και αξιόπιστος τρόπος

να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των ατόμων για την συμπε-

ριφορά των γονέων τους.

YPI – Young Parenting Inventory

Στην προσπάθεια για καλύτερη αξιοπιστία και εγκυρότητα

των αποτελεσμάτων σε σχέση με τις αυτοαναφορές εφήβων

για τον τρόπο αντίληψης της γονεϊκής συμπεριφοράς, ο

Young[12] δημιούργησε το ερωτηματολόγιο γονεϊκής συμ-

περιφοράς (YPI – Young Parenting Inventory) με σκοπό να

εξηγήσει τον διαμεσολαβητικό ρόλο της αντιλαμβανόμενης

γονεϊκής συμπεριφοράς στις ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 72 προτάσεις, όπου οι

συμμετέχοντες καλούνται να περιγράψουν την συμπεριφο-

ρά των γονέων τους (π.χ. ‘με επέκρινε αρκετά’). Οι προτά-

σεις αυτές αντιπροσωπεύουν γονεϊκές συμπεριφορές οι

οποίες σχετίζονται με τις 17 αρνητικές πυρηνικές πεποιθή-

σεις του Young. Η υψηλή βαθμολογία υποδεικνύει την αντί-

ληψη ότι ο γονέας συμπεριφερόταν με τρόπους που πιθανόν

να παρήγαγαν τις αντίστοιχες πυρηνικές πεποιθήσεις. Οι

Sheffield et al16 διεξήγαγαν προκαταρκτική μελέτη εγκυρό-

τητας του ερωτηματολογίου σε δείγμα 422 προπτυχιακών

και μεταπτυχιακών φοιτητών με μέσο όρο ηλικίας τα 24 έτη.

Η παραγοντική ανάλυση έδειξε ότι μία σύντομη μορφή του

ερωτηματολογίου θα μπορούσε καλύτερα να εφαρμοστεί

για τις αντιλήψεις της γονεϊκής συμπεριφοράς. Η σύντομη

μορφή περιλαμβάνει εννέα κλίμακες συμπεριφοράς γονέα

(συναισθηματική στέρηση, υπερπροστασία, υποτίμηση, τε-

λειοθηρία, απαισιοδοξία/φόβος, έλεγχος, συναισθηματική

αναστολή, τιμωρητικότητα και ναρκισσισμός)  με συνολικά

37 προτάσεις. Κάθε κλίμακα έχει καλή αξιοπιστία και εσω-

τερική εγκυρότητα, γεγονός που δείχνει ότι το ερωτηματο-

λόγιο έχει ικανοποιητικά ψυχομετρικά χαρακτηριστικά και

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο

ανίχνευσης της ανάπτυξης των σχημάτων/πυρηνικών πεποι-

θήσεων και της προδιάθεσης του ατόμου για ψυχοπαθολο-

γία. Τέλος, έχει γίνει προσαρμογή και στάθμιση σε ελληνι-

κό πληθυσμό του ερωτηματολογίου γονεϊκών συμπεριφο-

ρών του Young (YPI – Young Parenting Inventory) (Αγγελή

et al., 2015 – υπό δημοσίευση)[17].

Νευροβιολογικοί μεσολαβητικοί μηχανισμοί

Έρευνες έχουν επίσης διεξαχθεί ώστε να εξηγηθεί ο γνω-

στικός και νευροψυχολογικός μηχανισμός που μεσολαβεί

ανάμεσα στην γονεϊκή κακομεταχείριση και την εμφάνιση

ψυχοπαθολογίας, και ιδιαίτερα επιθετικής συμπεριφοράς.

Η παιδική κακοποίηση φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάσει

την έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων, προκαλώντας ανώ-

μαλη ψυχοβιολογική δραστηριότητα η οποία συνδέεται με

ψυχολογική αναταραχή.[18] Η πρώιμη κακοποίηση και πα-

ραμέληση μπορούν να απορυθμίσουν το αναπτυσσόμενο

νευροβιολογικό σύστημα του παιδιού με το να ελαττώνουν

την αντοχή του σε στρεσογόνα γεγονότα, όπως και με το να

οδηγούν σε μετέπειτα προβλήματα ρύθμισης του συναισθήμα-

τος.[19] Σε έρευνα των Mills et al[20] σε 222 μαθητές ηλικίας

14 με 18 ετών διερευνήθηκε η σχέση της ρύθμισης του συναι-

σθήματος ως μεσολαβητικού παράγοντα ανάμεσα στην συναι-

σθηματική κακοποίηση και την διαταραγμένη διατροφική

συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διαταραγμένη

διατροφική συμπεριφορά είχε υψηλή συσχέτιση με την συναι-

σθηματική κακοποίηση, την δυσλειτουργική ρύθμιση του συ-

ναισθήματος και με το γυναικείο φύλο. Φάνηκε πως υπάρχει

μία έμμεση σχέση μεταξύ της συναισθηματικής κακοποίησης

και της δυσλειτουργικής διατροφικής συμπεριφοράς μέσω της

μη ομαλής ρύθμισης των συναισθημάτων. Μάλιστα, η μετα-

βλητή της συναισθηματικής παραμέλησης προέβλεψε χαμηλό-

τερα επίπεδα στην ικανότητα για ρύθμιση του συναισθήμα-

τος.[20]

Η κακοποίηση έχει σοβαρές συνέπειες στην εκτελεστική

λειτουργικότητα του εγκεφάλου η οποία είναι υπεύθυνη

για σημαντικές νοητικές λειτουργίες (σχεδιασμός, αποφά-

σεις, σκέψη, λογική). Έτσι, είναι ευνόητη η ανάπτυξη πα-

ραποιήσεων, διαστρεβλώσεων και απορρυθμίσεων των

νοητικών λειτουργιών υπεύθυνων για την ομαλή ψυχική και

σωματική λειτουργικότητα του παιδιού.[21] Προσπαθώντας

να εξηγηθεί ο παθογενετικός μηχανισμός της επιθετικότη-

τας υπό το νευροβιολογικό πρίσμα, έχει βρεθεί ότι η παιδι-

κή κακοποίηση μπορεί να επηρεάζει και τις μη λεκτικές

γνωστικές ικανότητες όταν το παιδί βρίσκεται σε χρόνιο

στρες. Έτσι, το παιδί μπορεί να βρίσκεται συνεχώς σε υπε-

ρεγρήγορση για επικίνδυνα σημάδια και να μεγεθύνει τα

μη λεκτικά σημάδια σε βάρος των λεκτικών. Λόγω των αλ-

λεπάλληλων τραυματικών εμπειριών, το παιδί μπορεί να
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έχει επιλεκτική προσοχή στα μη λεκτικά σημάδια (π.χ. εκ-

φράσεις προσώπου), καθώς είναι πιο σημαντικά από τα λε-

κτικά, προς αποφυγή επερχόμενου κινδύνου. Αυτή η υπέρ-

μετρη προτίμηση στα μη λεκτικά σημάδια προκαλεί την επι-

κράτηση των περισσότερο ‘συναισθηματικών’ νευρωνικών

κυκλωμάτων (π.χ. το μεταιχμιακό σύστημα).[22] Επιπρό-

σθετα, η επιλεκτική προσοχή των μη λεκτικών σημαδιών

κινδύνου, αναχαιτίζει την ικανότητα διάψευσης της πεποί-

θησης ότι κάποιες πληροφορίες μπορεί να είναι μη απειλη-

τικές. Έφηβοι με συναισθηματικά προβλήματα και επιθετι-

κή συμπεριφορά τείνουν να κάνουν εχθρικές αποδόσεις και

ερμηνείες στις πράξεις των άλλων χωρίς να αναζητούν απο-

δείξεις ώστε να διαψεύσουν αυτή την πεποίθηση.[22]  Επί-

σης, τα παιδιά που έχουν υποστεί σωματική κακοποίηση τεί-

νουν να προσέχουν περισσότερο ενδείξεις που δείχνουν θυ-

μό και να έχουν υπερευαισθησία στην απειλή, ενώ τα παι-

διά που έχουν υποστεί συναισθηματική παραμέληση, με

ελάχιστη έκθεση σε ουσιώδεις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις,

τείνουν να έχουν δυσκολία στην ρύθμιση του συναισθήμα-

τος και στην ικανότητα τους όχι μόνο να αντέχουν τα δυσά-

ρεστα συναισθήματα, αλλά και να μπορούν να αισθανθούν

θετικά συναισθήματα.[23] Άλλωστε, για να μπορέσει κάποι-

ος να ανταποκριθεί με ενσυναίσθηση, θα πρέπει πρώτα ο

ίδιος να μπορεί να αντέξει την δυσαρέσκεια που μπορεί να

προκύπτει από σχέσεις με άλλους. Αλλιώς, στην παρουσία

κάποιου αρνητικού συναισθήματος, τα άτομα με φτωχές δε-

ξιότητες ρύθμισης του συναισθήματος θα βιώσουν υψηλά

επίπεδα αρνητικής διέγερσης και δυσφορίας.[23]

Υλικό και Μέθοδοι

Η ανασκόπηση των ερευνών έγινε μέσα από τις βάσεις δε-

δομένων των Science Direct, PubMed, Cochrane Library και

Wiley. Το χρονικό διάστημα αναζήτησης ερευνών διήρκεσε

περίπου ένα έτος (Ιανουάριος 2014 – Δεκέμβριος 2014) και

ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναζήτηση ερευνών της τε-

λευταίας δεκαετίας. Η αναζήτηση έγινε σε τρεις ξεχωρι-

στούς τομείς ώστε τα ευρήματα να περιλαμβάνουν συγκεκρι-

μένες μεταβλητές και την αλληλεπίδραση τους Αναζητήθη-

καν έρευνες σχετικά με την γονεϊκή συμπεριφορά και την

ψυχοπαθολογία, την σχέση των Πρώιμων Δυσλειτουργικών

Σχημάτων (ΠΔΣ) με την ψυχοπαθολογία, και τέλος, την αλ-

ληλεπίδραση των τριών μεταβλητών: γονεϊκή συμπεριφορά,

ΠΔΣ και ψυχοπαθολογία. Αποκλείστηκαν έρευνες που δεν

ερευνούσαν κάποιον από τους παραπάνω τρεις τομείς και

την αλληλεπίδραση τους.

Ευρήματα

Γονεϊκή συμπεριφορά και ψυχοπαθολογία
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Baumrind[2] για

τους τύπους γονεϊκής συμπεριφοράς, έρευνες δείχνουν ότι

ένας δημοκρατικός τρόπος συμπεριφοράς ενδυναμώνει την

αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση του παιδιού, ενισχύει την

λήψη αποφάσεων, την έκφραση συναισθημάτων, την εμπι-

στοσύνη στους άλλους και το κίνητρο για δοκιμασία νέων

εμπειριών χωρίς τον φόβο αποτυχίας ή αποδοκιμασίας.

Επίσης, έχει φανεί ότι οι γονείς οι οποίοι θέτουν σαφή

όρια και δείχνουν συνέπεια και σταθερότητα στις αποφά-

σεις τους, έχουν θετική επίδραση στην συναισθηματική

υγεία των παιδιών και τα βοηθούν να αναπτύξουν υψηλά

επίπεδα αυτοπεποίθησης για τις ικανότητες τους.[24]  Οι

Barber et al[3] βρήκαν τα ίδια αποτελέσματα προσθέτοντας

ακόμα και μία μεταβλητή που την ονόμασαν γονεϊκό αυτοέ-

λεγχο (η ικανότητα του γονέα να ελέγχει και να διαχειρίζε-

ται το άγχος και τη δυσφορία του στις συμπεριφορές του

παιδιού). Στην έρευνα των Windle et al[25] βρέθηκε ότι η

γονεϊκή φροντίδα (η ικανότητα του γονέα να παρέχει ζε-

στασιά, στοργή και υποστήριξη) σχετίστηκε σημαντικά με

χαμηλά επίπεδα εφηβικής παραβατικότητας και επιθετικό-

τητας, καθώς και με μείωση των επιπέδων εσωτερικευμέ-

νων προβλημάτων συμπεριφοράς. Ακόμα, σε έρευνα με

δείγμα 286 προπτυχιακούς φοιτητές, οι Baker & Hoerg-

er[26] διερεύνησαν την σχέση της γονεϊκής ζεστασιάς, γο-

νεϊκής απόρριψης και υπερβολικού ελέγχου, με την αυτορ-

ρύθμιση του συναισθήματος, την διαπροσωπική ικανότητα

και την ακαδημαϊκή προσαρμοστικότητα. Βρέθηκε ότι η γο-

νεϊκή ζεστασιά σχετιζόταν με συνολικά καλύτερη ρύθμιση

των συναισθημάτων, βελτιωμένες διαπροσωπικές ικανότη-

τες και ακαδημαϊκή προσαρμοστικότητα. Η γονεϊκή απόρ-

ριψη και ο υπερβολικός έλεγχος βρέθηκαν να σχετίζονται

με ελλείμματα στην αυτορυθμιστική ικανότητα αλλά και

την προσαρμοστικότητα σε δυσκολίες. Επίσης, η γονεϊκή

απόρριψη είχε υψηλή σχέση με εσωτερικευμένου τύπου

συμπεριφορές και κλινικές εκδηλώσεις, όπως το κλινικό

άγχος, η κατάθλιψη και η σωματοποίηση.[26] 

Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση

κακοποιητικής γονεϊκής συμπεριφοράς και πλήθους ψυχο-

παθολογικών εκδηλώσεων, όπως μετατραυματική διαταρα-

χή,[27] συναισθηματικές διαταραχές και δυσκολίες στην

συναισθηματική ρύθμιση,[28] χρόνιες διαπροσωπικές δυ-

σκολίες,[29] χρήση ουσιών[30] και αυτοκτονικός ιδεα-

σμός.[31] Επίσης, έχει βρεθεί ότι υπάρχει σχέση και με δια-

ταραχές στο γνωσιακό σύστημα, όπως αρνητικά μοντέλα

αναπαράστασης για τον εαυτό, χαμηλά επίπεδα αυτοεκτί-

μησης, αυτομομφή, αισθήματα απελπισίας, προσδοκίες

απόρριψης ή εγκατάλειψης και μία έντονη ενασχόληση με

τον κίνδυνο.[32]

Οι Bolkan et al,[33] διερεύνησαν τις αντιλήψεις 3.353 εφή-

βων ηλικίας 12 με 14 ετών σχετικά με την συμπεριφορά των

γονέων τους στο παρελθόν, τη χρήση ουσιών, και την παρα-

βατικότητα. Κάτι που δεν είχε γίνει σε προηγούμενες έρευ-

νες, ήταν ότι οι ερευνητές θέλησαν να μελετήσουν την συ-

σχέτιση ανάμεσα στα δύο γονεϊκά φύλα και το παιδί (πατέ-

ρας – μητέρα - παιδί) και όχι τη δυαδική σχέση (γονέας –

παιδί) όπως γινόταν σε προηγούμενες έρευνες, ώστε να ερευ-

νηθεί αν υπάρχει διαφορά όσον αφορά το φύλο. Τα αποτελέ-

σματα έδειξαν ότι η αντίληψη για το δημοκρατικό τύπο συμ-

περιφοράς των μητέρων είχε μεγαλύτερη επίδραση στους γι-

ους από ότι στις κόρες. Επίσης, βρέθηκε ότι η υποστηρικτική

συμπεριφορά και η ένδειξη στοργής των πατεράδων φαίνεται

να επέδρασε στη μείωση των επιπέδων προβληματικών συμ-
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περιφορών, γεγονός που αναδεικνύει την σημασία και των

δύο φύλων ως κομβικούς παράγοντες διαπαιδαγώγησης και

ανατροφής.[33]

Έρευνες έχουν επίσης διεξαχθεί, ώστε να επιβεβαιωθεί η

θεωρία της προσκόλλησης του Bowlby και η συμβολή της

στην εκδήλωση ψυχοπαθολογίας στην ενήλικη ζωή. Αυτό

που έχει φανεί είναι ότι ο ανασφαλής τύπος προσκόλλησης

εμφανίζεται σε ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών διαταραχών.

Ο αποφευκτικός, αλλά και ο αγχώδης τύπος προσκόλλη-

σης, φαίνεται να σχετίζονται με την κατάθλιψη,[34] το πα-

θολογικό άγχος,[35] την ιδεοψυχαναγκαστική διαταρα-

χή,36 τη μετατραυματική διαταραχή άγχους,[37] τον αυτο-

κτονικό ιδεασμό[38] και τις διατροφικές διαταραχές.[39]

Επίσης, η ανασφαλής προσκόλληση φαίνεται να σχετίζεται

με τις διαταραχές προσωπικότητας,[40] με την διαφορά ότι

ο κάθε τύπος προσκόλλησης διαφέρει στην έκφραση των

διαταραχών προσωπικότητας. Ο αγχώδης τύπος προσκόλ-

λησης φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με την εξαρτητι-

κή, δραματική και οριακή διαταραχή προσωπικότητας, ενώ

ο αποφευκτικός τύπος προσκόλλησης σχετίζεται με την σχι-

ζοειδή και αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας.[40]

Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα (ΠΔΣ) και ψυχοπα-

θολογία

Έρευνες δείχνουν ότι κάποια σχήματα λειτουργούν ως στα-

τιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες για την εκδή-

λωση καταθλιπτικόμορφων καταστάσεων αλλά και κατάθλι-

ψης, όχι μόνο στον κλινικό, αλλά και στον γενικό πληθυσμό.

Τα σχήματα της Μειονεξίας/Ντροπής, Εξάρτησης/Ανικανό-

τητας, Εγκατάλειψης/Αστάθειας, του Ανεπαρκούς Αυτοε-

λέγχου/Αυτοπειθαρχίας, της Ευαλωτότητας σε βλάβη και

της Αποτυχίας, ήταν σταθεροί προβλεπτικοί παράγοντες για

την κατάθλιψη.[41] Επίσης, το σχήμα της Αποτυχίας φαίνε-

ται να άσκησε έμμεση επίδραση στο σχήμα της Μειονεξίας

και του Ανεπαρκούς Ελέγχου με αποτέλεσμα να παίξει με-

σολαβητικό ρόλο ανάμεσα στην κοινωνική τελειοθηρία και

την κατάθλιψη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 200 προ-

πτυχιακούς φοιτητές με μέσο όρο ηλικίας τα 20 έτη.[42]

Σε διαχρονική έρευνα των Camara & Calvete,[43] έγινε

διερεύνηση των επιδράσεων των ΠΔΣ (Συναισθηματική

Στέρηση, Εγκατάλειψη, Μειονεξία, Αποτυχία, Ευαλωτότη-

τα σε βλάβη, Εξάρτηση) σε δείγμα 510 προπτυχιακών φοι-

τητών, όσον αφορά την εκδήλωση καταθλιπτικών και αγχω-

δών συμπτωμάτων, σε σχέση με στρεσογόνους παράγοντες

και το φύλο. Βρέθηκε ότι μόνο το σχήμα της Συναισθηματι-

κής Στέρησης συσχετίστηκε άμεσα με μία αύξηση στα κατα-

θλιπτικά συμπτώματα των φοιτητών, κάτι το οποίο δείχνει

ότι το συγκεκριμένο σχήμα είναι παράγοντας κινδύνου για

την κατάθλιψη.[43] Όσον αφορά το σχήμα της Εγκατάλει-

ψης, βρέθηκε ότι οι γυναίκες που σκόραραν ψηλά στο συγ-

κεκριμένο σχήμα, βίωναν περισσότερα καταθλιπτικά συμ-

πτώματα σε περιόδους υψηλού στρες, σε αντίθεση με τους

άντρες οι οποίοι έδειξαν τα ίδια επίπεδα καταθλιπτικών

συμπτωμάτων σε απουσία στρεσογόνων γεγονότων.[43] 

Σε έρευνα των Carr & Francis[44] βρέθηκε ότι τα σχήματα

της Υποταγής, Εγκατάλειψης και Συναισθηματικής Ανα-

στολής είχαν στατιστικά σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο

στην εκδήλωση της αποφευκτικής διαταραχής προσωπικό-

τητας. Επιπρόσθετα, σε έρευνα των Cukor & McGinn,[45]

βρέθηκε ότι οι γυναίκες που είχαν αναφέρει ιστορικό κακο-

ποίησης είχαν μεγαλύτερα επίπεδα καταθλιπτικής συμπτω-

ματολογίας και παρουσίαζαν περισσότερα δυσλειτουργικά

σχήματα στον τομέα της Αποσύνδεσης/Απόρριψης, σε σύγ-

κριση με τις γυναίκες που δεν είχαν ιστορικό κακοποίησης.

Παρόμοια ευρήματα είχε και η  πρόσφατη έρευνα των

Roelofs et al[46] σε εφήβους όπου ο τομέας

‘Αποσύνδεση/Απόρριψη’ συνδεόταν με συναισθηματικά

προβλήματα και διαπροσωπικές δυσκολίες.

Γονεϊκή συμπεριφορά, ΠΔΣ και ψυχοπαθολογία

Σε έρευνα των Bosmans et al[47] σε 289 εφήβους με μέσο

όρο ηλικίας τα 21 έτη, βρέθηκε ότι η κατηγορία ΠΔΣ της

‘Αποσύνδεσης/Απόρριψης’ (προσδοκία ότι οι βασικές

ανάγκες σε στενές σχέσεις δεν θα εκπληρωθούν), αλλά και

της κατηγορίας ‘Προσανατολισμός στους άλλους’ (υπερβο-

λική επικέντρωση στις επιθυμίες των άλλων σε βάρος των

αναγκών του ατόμου), αποτέλεσαν ουσιαστικούς μεσολαβη-

τικούς παράγοντες ανάμεσα στον αγχώδη τύπο προσκόλλη-

σης και στην εκδήλωση ψυχοπαθολογίας. Παρόμοια αποτε-

λέσματα βρέθηκαν και στην έρευνα των Roelofs et al[48] σε

222 εφήβους ηλικίας 12 με 18 ετών, όπου η έλλειψη εμπιστο-

σύνης προς τους γονείς και η εχθρικότητα από τους συνομή-

λικους ήταν δείκτες συσχέτισης με την εκδήλωση κατάθλι-

ψης. Η κατηγορία σχημάτων ‘Αποσύνδεση/Απόρριψη’ και

συγκεκριμένα τα ΠΔΣ της δυσπιστίας/κακοποίησης και κοι-

νωνικής απομόνωσης, καθώς και της κατηγορίας ‘Προσανα-

τολισμός στους άλλους’ (το ΠΔΣ της αυτοθυσίας), ήταν βα-

σικοί γνωσιακοί διαμεσολαβητές για την εκδήλωση κατά-

θλιψης. Ίδια ακριβώς ήταν τα ευρήματα στα οποία κατάλη-

ξαν οι ίδιοι ερευνητές ένα χρόνο αργότερα, αυτή τη φορά

σε δείγμα εφήβων με κλινικές διαταραχές,[48] συμπεραί-

νοντας πως η κατηγορία ‘Αποσύνδεση/Απόρριψη’, αλλά και

η κατηγορία ‘Εγκατάλειψη/Αστάθεια’, εμπλέκονται ενεργά

στη καταθλιπτική συμπτωματολογία, καταλήγοντας πως τα

άτομα με συναισθηματικά προβλήματα προσδοκούν ότι οι

ανάγκες τους για ασφάλεια δεν θα εκπληρωθούν με τον

τρόπο που επιθυμούν. Τέλος, οι ερευνητές βρήκαν ότι τα

υψηλά επίπεδα παραβατικότητας των εφήβων είχαν άμεση

σχέση με το σχήμα του ‘Ανεπαρκούς αυτοελέγχου/πειθαρ-

χίας’ και όχι με το σχήμα ‘Ανεπαρκή Όρια’, κάτι που συμ-

φωνεί και με προηγούμενες έρευνες, ότι το συγκεκριμένο

σχήμα εμπλέκεται στην ανάπτυξη θυμού και επιθετικότητας

στους εφήβους.[49] 

Οι Crawford & Wright50 βρήκαν ότι κρίσιμοι ενδιάμεσοι

παράγοντες ανάμεσα στην παιδική ψυχολογική κακοποί-

ηση και την διαπροσωπική επιθετικότητα στην ενήλικη ζωή

ήταν τα ΠΔΣ της δυσπιστίας, αυτοθυσίας και συναισθημα-

τικής αναστολής. Ακόμα, τα σχήματα της δυσπιστίας, δι-

καιωματικότητας, συναισθηματικής αναστολής και ανεπαρ-
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κούς αυτοελέγχου ήταν ενδιάμεσες μεταβλητές ανάμεσα

στην παιδική ψυχολογική κακοποίηση και στην παρουσία

επιθετικών συμπεριφορών. Παρ’ όλ’ αυτά, πρόσφατη έρευ-

να δείχνει ότι η κατάθλιψη δεν αποτελεί απαραίτητα μία

ενιαία κλινική οντότητα, αλλά ένα σύνολο από διαφορετι-

κά συμπτώματα τα οποία πιθανόν να σχετίζονται με διαφο-

ρετικά ΠΔΣ. Έτσι, οι Trincas et al51 βρήκαν ότι η καταθλι-

πτική διάθεση σχετίστηκε με το σχήμα ‘Απαισιοδοξία/Αρ-

νητισμός’, η ανηδονία με το σχήμα ‘Αποτυχία’, ο αυτοτραυ-

ματισμός με τα σχήματα ‘Συναισθηματική Στέρηση’ και

‘Ευαλωτότητα σε βλάβη και ασθένεια’, το αίσθημα αναξιό-

τητας με τα σχήματα ‘Αποτυχία’ και ‘Απαισιοδοξία/Αρνητι-

σμός’ και η έλλειψη συγκέντρωσης με το σχήμα ‘Ανεπαρ-

κής αυτοέλεγχος/αυτοπειθαρχία’.[51] 

Η ύπαρξη των ΠΔΣ σε σχέση με την ιδεοψυχαναγκαστική

διαταραχή και τις διαταραχές διατροφής επιβεβαιώνει ότι

υπάρχουν συγκεκριμένοι παθογενετικοί και μεσολαβητικοί

μηχανισμοί που σχετίζονται άμεσα με ψυχολογικές διατα-

ραχές, καθώς επηρεάζουν και διαμορφώνουν την ανάπτυξη

ψυχοπαθολογικών καταστάσεων. Έτσι, οι Voderholzer et

al[52] βρήκαν ότι οι ασθενείς με ΙΔΨ είχαν ΠΔΣ στον το-

μέα της ‘Ανεπαρκούς Αυτονομίας και Επίδοσης’, ενώ οι

ασθενείς με διαταραχές διατροφής είχαν μόνο το σχήμα

‘Συναισθηματική Αναστολή’.

Οι McCarthy & Lumley,[53] εξέτασαν την επίδραση της γο-

νεϊκής συμπεριφοράς, αλλά και της συμπεριφοράς από συ-

νομήλικους και συντρόφους, στην γνωσιακή ευαλωτότητα

και την εκδήλωση ψυχολογικών διαταραχών, κάτι που δεν

είχε ερευνηθεί επαρκώς. Άλλωστε, όπως υποστήριζε και ο

Young, αν και το γονεϊκό περιβάλλον αποτελεί τη βασική

πηγή ανάπτυξης των σχημάτων, υπάρχουν και άλλες επιδρά-

σεις, όπως φίλοι, σχολείο, κοινοτικές και σχολικές ομάδες,

οι οποίες είναι αρκετά σημαντικές όσο το παιδί ωριμάζει,

και μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και διαμόρφωση

των σχημάτων.[12] Τα ευρήματα έδειξαν ότι, ενώ οι επιδρά-

σεις εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος (φίλοι, σύντροφοι)

ήταν σημαντικές για τους εφήβους, δεν είχαν την προβλεπτι-

κή δύναμη για την ανάπτυξη των ΠΔΣ, όσο είχε η μεταβλητή

της γονεϊκής κακομεταχείρισης/κακοποίησης. Αντίθετα, η

Calvete[54] σε δείγμα 1052 εφήβων, βρήκε ότι η συναισθη-

ματική θυματοποίηση από σχολικό εκφοβισμό σε συνδυασμό

με ένα ταπεραμέντο του φάσματος του ‘νευρωτισμού’, προ-

έβλεψε μία επιδείνωση σε όλους του τομείς των ΠΔΣ.[54]

Έχει φανεί πως όλα τα πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα,

με εξαίρεση αυτών της Δικαιωματικότητας και Αυτοθυ-

σίας, έχουν υψηλή συσχέτιση με το νευρωτισμό και την δια-

προσωπική ευαισθησία σαν ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηρι-

στικά. Έτσι, η διαπροσωπική ευαισθησία και ο νευρωτι-

σμός έχουν συνδεθεί με τις βασικότερες ανάγκες ενός παι-

διού από τον γονέα του. Ο Suomi[55], διεξήγαγε προοπτική

μελέτη ώστε να ερευνήσει την έκβαση τριών γονεϊκών

στυλ: ανεπαρκές, φυσιολογικό και πολύ καλό -  σε βρέφη-

πιθήκους με φυσιολογικά και νευρωτικά ιδιοσυγκρασιακά

χαρακτηριστικά. Βρέθηκε ότι οι πίθηκοι με φυσιολογική

ιδιοσυγκρασία που είχαν μεγαλώσει με γονείς του ανεπαρ-

κούς γονεϊκού στυλ, είχαν συμπεριφορικά χαρακτηριστικά

νευρωτικών πιθήκων που είχαν μεγαλώσει με γονείς φυ-

σιολογικού γονεϊκού στυλ. Τα βρέφη πιθήκων με νευρωτι-

κή ιδιοσυγκρασία που μεγάλωσαν με το φυσιολογικό γο-

νεϊκό στυλ, είχαν ανασφαλή προσκόλληση, υπερβολικές

αντιδράσεις σε ήπιους στρεσσογόνους παράγοντες και εί-

χαν τις περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν στην χαμη-

λότερη βαθμίδα κοινωνικής ιεραρχίας. Από την άλλη πλευ-

ρά, οι πίθηκοι με νευρωτικό ταπεραμέντο που μεγάλωσαν

με γονείς του πολύ καλού γονεϊκού στυλ (έδειχναν αγάπη,

στοργή, φροντίδα και υπομονή), παρουσίασαν ένα πολύ

καλύτερο συμπεριφορικό μοτίβο αντιδράσεων από τους πι-

θήκους με φυσιολογικό ταπεραμέντο που είχαν μεγαλώσει

από γονείς με φυσιολογικό γονεϊκό στυλ. Οι πίθηκοι αυτοί,

είχαν ασφαλή προσκόλληση, λιγότερες συμπεριφορικές δυ-

σκολίες και περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν στην

υψηλότερη βαθμίδα της ιεραρχίας. Αυτή η έρευνα έδωσε

το έναυσμα να παρατηρηθεί ότι το περιβάλλον που ανατρέ-

φεται κάποιος μπορεί να έχει πολύ ουσιαστικότερο ρόλο

και έτσι δόθηκε ένα νέο νόημα στον τομέα της ευαλωτότη-

τας και της ψυχοπαθολογίας. Το μοντέλο της Διαφορικής

Δεκτικότητας (differential susceptibility model), όπως ονο-

μάστηκε από τους Belsky & Pluess,[7] προτείνει ότι κάποιες

ατομικές διαφορές μπορεί να οδηγήσουν σε παθολογικές

εκβάσεις όταν το περιβάλλον είναι μη βοηθητικό, αλλά

μπορεί να οδηγήσουν και σε πολύ καλές εκβάσεις όταν το

περιβάλλον είναι υποστηρικτικό και εμπλουτισμένο με

στοιχεία για την κάλυψη των βασικών συναισθηματικών

και αναπτυξιακών αναγκών.[7]

Συζήτηση

Η γονεϊκή συμπεριφορά φαίνεται να έχει συσχετιστεί με

μία πληθώρα ψυχοπαθολογικών καταστάσεων σε όλο το

φάσμα ηλικιών. Μία γονεϊκή συμπεριφορά η οποία διευκο-

λύνει την έκφραση συναισθημάτων του παιδιού και θέτει

σαφή και ξεκάθαρα όρια (δημοκρατικό γονεϊκό στυλ), σχε-

τίζεται με αύξηση της αυτοπεποίθησης του παιδιού και με

χαμηλότερα επίπεδα παραβατικότητας και επιθετικότητας

στην εφηβική και ενήλικη ζωή.[2] Η παροχή φροντίδας και

ζεστασιάς από τον γονέα σχετίζεται με καλύτερη διαχείρι-

ση αγχογόνων καταστάσεων από το παιδί, ομαλή ρύθμιση

των συναισθημάτων και βελτιωμένες διαπροσωπικές δεξιό-

τητες στην εφηβική και ενήλικη ζωή.[26] Αντίθετα, ένας αυ-

ταρχικός, υποχωρητικός ή αδιάφορος τύπος γονεϊκής συμ-

περιφοράς με συμπεριφορές απόρριψης προς το παιδί,

υπερβολικό έλεγχο και απουσία έκφρασης συναισθημάτων

και ζεστασιάς, σχετίζεται με ελλείμματα στην ικανότητα

αυτορρύθμισης των συναισθημάτων, δυσκολίες στην προ-

σαρμοστικότητα, παθολογικές εικόνες άγχους, κατάθλιψη,

χρήση ουσιών, σωματοποίηση και αυτοκτονικό ιδεα-

σμό.[26,31,35] Επιπρόσθετα, σε μελέτες που έχουν διεξαχ-

θεί για να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τη θεωρία προ-

σκόλλησης του Bowlby, έχει βρεθεί ότι ο αποφευκτικός και

αγχώδης τύπος προσκόλλησης φαίνεται να σχετίζεται με

εκδήλωση κατάθλιψης, άγχους, ιδεοψυχαναγκαστικής δια-
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ταραχής, μετατραυματικής διαταραχής, διαταραχές διατρο-

φής και διαταραχές προσωπικότητας.[56,57] Όμως είναι

σημαντικό να τονιστεί ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί

να υπάρξει αιτιώδης σχέση αφού μεσολαβούν σημαντικοί

παράγοντες, όπως κρίσιμα γεγονότα ζωής, γενετική προδιά-

θεση, και αλλαγή γονεϊκού περιβάλλοντος. Φυσικά, ουσια-

στικό ρόλο διαδραματίζει η ερμηνεία και η νοηματοδότηση

των συμπεριφορών του γονέα από το παιδί για τον εαυτό

και τους άλλους και πώς αυτές οι ερμηνείες μεταλλάσσον-

ται, ενδυναμώνονται ή αποδυναμώνονται κατά την διάρκεια

ζωής του ατόμου. Φαίνεται πως οι αρνητικές γονεϊκές πρα-

κτικές και η συναισθηματική κακοποίηση έχουν υψηλή συ-

σχέτιση με την παρουσία δυσλειτουργικών γνωσιακών μοτί-

βων και αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα για δυσλει-

τουργικές συμπεριφορές, διαστρεβλωμένες πεποιθήσεις και

δυσλειτουργικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης. 

Τα ΠΔΣ τα οποία ανήκουν στην κατηγορία

‘Αποσύνδεση/Απόρριψη’, φαίνεται να έχουν την μεγαλύτε-

ρη συσχέτιση με μία πληθώρα διαταραχών και δυσλειτουρ-

γικών συμπεριφορών στην εφηβική και ενήλικη ζωή. Τα

ΠΔΣ της μειονεξίας, εγκατάλειψης και συναισθηματικής

στέρησης φαίνεται ότι αποτελούν σημαντικό προβλεπτικό

παράγοντα για την εκδήλωση κατάθλιψης,[41,43,48] ορια-

κής και αποφευκτικής διαταραχής προσωπικότητας,[44,45]

συναισθηματικών προβλημάτων και διαπροσωπικών δυ-

σκολιών σε εφήβους,46 και αυτοτραυματικές συμπεριφο-

ρές.[51] Τα ΠΔΣ της Αποτυχίας, και της Μειονεξίας φαίνε-

ται να συνδέονται με την κοινωνική τελειοθηρία και την

κατάθλιψη,[42] ενώ τα σχήματα της Ευαλωτότητας σε βλά-

βη και της Εξάρτησης, σχετίζονται με αυξημένα επίπεδα

άγχους και ανηδονίας.[33] Τέλος, το σχήμα ‘Ανεπαρκής

Αυτονομία και Επίδοση’ έχει σχετιστεί με την ιδεοψυχα-

ναγκαστική διαταραχή, ενώ το σχήμα ‘Συναισθηματική

Αναστολή’ έχει συνδεθεί με τις διαταραχές διατροφής και

συγκεκριμένα με τις διαταραχές βουλιμικού και υπερφαγι-

κού τύπου.[52]  Πρέπει να τονιστεί, ότι οποιαδήποτε αιτιώ-

δης σχέση μεταξύ των πρώιμων δυσλειτουργικών σχημά-

των, ή των γονεϊκών συμπεριφορών, με ψυχολογικές διατα-

ραχές, θα ήταν ανακριβής και λανθασμένη. Δεδομένου ότι

τα σχήματα παρεμβαίνουν στην επεξεργασία των πληροφο-

ριών της πραγματικότητας του ατόμου, δημιουργούν συνθή-

κες επιλεκτικής προσοχής σε ερεθίσματα τα οποία ενεργο-

ποιούν τα σχήματα. Ο τρόπος αντιμετώπισης των ενεργών

σχημάτων είναι αυτός που παίζει ρόλο στην ανάπτυξη δυσ-

λειτουργικών συμπεριφορών. Συμπερασματικά, πολλές

έρευνες συγκλίνουν στην πιθανότητα να υπάρχει σχέση των

ΠΔΣ με την ανάπτυξη ευαλωτότητας σε συγκεκριμένες ψυ-

χοπαθολογικές καταστάσεις, για συγκεκριμένα σχήματα. 

Όσον αφορά τους νευροβιολογικούς παράγοντες, οι έρευ-

νες δείχνουν ότι ένα  αντιλαμβανόμενο κακοποιητικό γο-

νεϊκό περιβάλλον μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα

στις εγκεφαλικές ανώτερες λειτουργίες όπως την εκτελε-

στική λειτουργικότητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υπα-

νάπτυξη βασικών νοητικών δομών οι οποίες διαδραματί-

ζουν ουσιαστικό ρόλο στην επεξεργασία πληροφοριών του

εξωτερικού περιβάλλοντος. Έτσι, διευκολύνεται η ανάπτυ-

ξη γνωσιακών παραποιήσεων και διαστρεβλώσεων του

ατόμου και συνεπώς, η αυξημένη προδιάθεση για εκδήλω-

ση ψυχοπαθολογίας.[21] Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι κά-

ποια παιδιά έχουν μικρότερη ανοχή στα αρνητικά συναι-

σθήματα και τις ματαιώσεις ήδη από την βρεφική ηλικία,

πιθανόν λόγω προγεννητικών παραγόντων. Τα παιδιά αυτά

μπορεί να παρουσιάσουν ένα αγχώδες και αντιδραστικό

ταπεραμέντο το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο να εγείρει αρ-

νητικές αντιδράσεις ή επιθετικές τάσεις από τους γονείς

στην προσπάθεια τους να το ελέγξουν.[18,40] Αυτή η κακή

γονεϊκή ανταπόκριση ευοδώνει την ανάπτυξη δυσλειτουρ-

γικών σχημάτων, με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων

στρες, αλλά και την διαταραγμένη συμπεριφορά του παιδι-

ού. Επίσης, η κακοποίηση φαίνεται να σχετίζεται με την

ύπαρξη ανωμαλιών σε εγκεφαλικές περιοχές που είναι

υπεύθυνες για την ομαλή ρύθμιση των συναισθημάτων και

συνεπώς, δημιουργεί περαιτέρω δυσκολίες στην προσαρ-

μογή και ομαλή ανάπτυξη του παιδιού.[20] Λόγω της ση-

μαντικής επίδρασης του περιβάλλοντος στην ψυχοσυναι-

σθηματική αλλά και νευροβιολογική λειτουργία, υπάρχει

αυξανόμενη ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με το μον-

τέλο της Διαφορικής Δεκτικότητας. Το μοντέλο αναφέρει

ότι κάποιες ατομικές διαφορές μπορεί να οδηγήσουν σε

παθολογικές εκβάσεις όταν το περιβάλλον είναι μη βοηθη-

τικό, αλλά μπορεί να οδηγήσουν και σε πολύ καλές εκβά-

σεις όταν το περιβάλλον είναι υποστηρικτικό και εμπλουτι-

σμένο με στοιχεία για την κάλυψη των βασικών συναισθη-

ματικών και αναπτυξιακών αναγκών.[7]

Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ πως η έρευνα για την

σχέση γονεϊκής συμπεριφοράς και ψυχοπαθολογίας, καθώς

και των ενδιάμεσων γνωσιακών μεταβλητών και δυσπρο-

σαρμοστικών σχημάτων, είναι περίπλοκη λόγω των δυσκο-

λιών μέτρησης της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των εργα-

λείων που αξιολογούν τις εμπειρίες από τη γονεϊκή συμπε-

ριφορά. Έτσι υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί οι οποίοι

πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν. Σφάλματα αυτό-αναφοράς

και ανάκλησης πληροφοριών (self-report and recall bias)

υπάρχουν σε κάθε ερωτηματολόγιο που ζητάει από εφή-

βους και ενήλικες να σημειώσουν πώς βίωσαν την συμπερι-

φορά των γονέων[26]. Επιπρόσθετα, τέτοιες αντιλήψεις

μπορεί να επηρεαστούν από τις πρόσφατες εμπειρίες και

βιώματα που έχουν από τους γονείς τους, καθώς και από τα

πιθανά ενεργοποιημένα σχήματα που μπορεί να έχουν την

στιγμή που συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο, γεγονός

που δημιουργεί παρερμηνείες των αντιλήψεων και εμπει-

ριών των γονεϊκών συμπεριφορών[45]. Επίσης, κάποιοι

συμμετέχοντες μπορεί να επιστρατεύουν αμυντικούς γνω-

σιακούς μηχανισμούς (π.χ. αποφυγή, εξιδανίκευση) ώστε

να προστατευτούν από επίπονα βιώματα[46]. Επιπρόσθετα,

στην σχέση γονεϊκής κακοποίησης και ψυχοπαθολογίας, τα

πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα, για την ανίχνευση των

οποίων έχουν κατασκευαστεί ειδικά εργαλεία-ερωτηματο-

λόγια, μπορεί να είναι προϊόν της υπάρχουσας ψυχολογι-

κής διαταραχής και όχι της παιδικής κακοποίησης, καθώς
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τα άτομα που κακοποιούνται έχουν πολλές πιθανότητες να

ξαναγίνουν θύματα και στην ενήλικη ζωή[58]. Το παραπά-

νω πρόβλημα της αντίστροφης αιτιότητας είναι κάτι που εμ-

φανίζεται στις περισσότερες συγχρονικές μελέτες, οι οποί-

ες έχουν και την υψηλότερη συχνότητα στην βιβλιογραφία.

Όμως, ενώ υπάρχουν μεθοδολογικοί περιορισμοί, φαίνεται

πως τα ευρήματα συνάδουν σταθερά με μία βασική σχέση

μεταξύ της ποιότητας των πρώιμων παιδικών εμπειριών και

της ανάπτυξης ψυχοπαθολογίας στην ενήλικη ζωή. 

Θα ήταν σημαντικό οι μελλοντικές έρευνες να επικεντρω-

θούν σε ένα καλά οργανωμένο μεθοδολογικά πλάνο, ώστε

να μπορέσει να διαπιστωθεί κατά πόσο η ανεπαρκής και

κακοποιητική γονεϊκή συμπεριφορά είναι αιτιολογικά συν-

δεδεμένη με την έναρξη ή την διατήρηση  ψυχοπαθολογι-

κών καταστάσεων μέσω ενδιάμεσων γνωσιακών μεταβλη-

τών και των πρώιμων δυσπροσαρμοστικών σχημάτων. Συγ-

κεκριμένα, χρειάζεται να γίνουν περισσότερες διαχρονικές

έρευνες με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, ώστε να είναι

δυνατόν να ανιχνευθούν όλα τα δυναμικά της σχέσης γονέ-

ων-παιδιού, καθώς και οι διαδικασίες που μπορεί να οδη-

γήσουν σε ψυχοπαθολογικές εκβάσεις. Ακόμα, πρέπει να

εξεταστούν περισσότερες μεταβλητές, οι οποίες πιθανόν να

παίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο στην ανάπτυξη σχημάτων

(π.χ. οι συνομήλικοι, το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον,

οι εξωσχολικές ομάδες, άλλοι συγγενείς), καθώς και να

εξεταστούν παράλληλα περισσότερες μορφές γονεϊκής κα-

κοποίησης (λεκτική, σεξουαλική, σωματική), με περισσότε-

ρες ψυχοκοινωνικές εκβάσεις και ψυχοπαθολογικές κατα-

στάσεις. Επιπρόσθετα, υπάρχουν λίγες μελέτες που διερευ-

νούν την σχέση μεταξύ γονεϊκής συμπεριφοράς, ψυχοπαθο-

λογίας και των ενδιάμεσων γνωσιακών μεταβλητών. Οι πε-

ραιτέρω μελέτες θα βοηθήσουν ώστε να υπάρξει καλύτερη

αξιοπιστία και εγκυρότητα, όπως και αιτιολογικές συνδέ-

σεις παραγόντων έκθεσης και έκβασης. 
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Summary

Parental behaviour plays a crucial role in a child’s psycholog-

ical and emotional development. Mediating factors such as

the quality of parental behaviour, the child’s interpretation

of the parent’s behaviour, the Early Maladaptive Schemas

(EMS) and neurobiological mechanisms, are responsible for

affecting the psychoemotional health of the adult. The pur-

pose of this study was to investigate the mediating role of the

factors between the parental behaviour and the psy-

chopathology in adolescent and adult life. Studies were re-

viewed from the online databases of Science Direct,

PubMed, Cochrane Library and Wiley. It seems that a ‘de-

mocratic’ style of parental behaviour is related to a child’s

healthy psychoemotional development by empowering a

child’s self-confidence and self-esteem, promoting decision

making, creating motives for engaging in new activities, as

well as to a reduction of psychological problems in adult life.

Also, a ‘democratic’ style of parental behaviour has been

linked to a good management of stressful situations, im-

proved interpersonal skills and low levels of delinquency and

aggressive behaviour during adolescence and adulthood. On

the other hand, an ‘authoritative’ style of parental behaviour

is related to deficits in emotion regulation, difficulties in

adapting to new circumstances, behavioural problems in

childhood and psychopathological states in adult life, such as

anxiety disorders, depression, somatisation, substance abuse

and suicide ideation. Most of the EMS, and specifically those

belonging to the categories of ‘Disconnection/Rejection’ and

‘Insufficient Autonomy and Performance’, seem to be medi-

ating factors for the development, maintenance and rein-

forcement of psychopathological states during the adult life

such as depression, post-traumatic stress disorder, obsessive

compulsive disorder, eating disorders, substance abuse,

chronic interpersonal difficulties, personality disorders, self-

harm behaviours and suicidal ideation. In addition, a

parental environment which is perceived from the child as

abusive has an adverse effect to the child’s normal develop-

ment of the brain’s higher functions. It has been shown that a

perceived abusive parental environment can lead to prob-

lems in the executive functioning which inhibits the normal

development of cognitive functions. As a result, distorted in-

formation processing of the environment’s information is

created, which facilitates the development and maintenance

of cognitive distortions which make the person vulnerable to

psychological disorders. Finally, an alternative explanation of

the diathesis stress model is discussed which is called ‘Differ-

ential Susceptibility Model’. The model suggests that some

individual differences can either lead to pathological states

when the environment is not supportive or to good outcomes

when the environment is caring and supportive.  

Key words: Parental behaviour, Early Maladaptive Schemas,

psychopathology, mediating role
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Εισαγωγή
Πολύ συχνά στην καθημερινότητα μας, οι φίλοι, γνωστοί,

κτλ., μας συμβουλεύουν, όταν είμαστε στενοχωρημένοι, δύ-

σθυμοι ή κατακλυζόμαστε από επίμονη κακή διάθεση να

ξεκινήσουμε μια ευχάριστη δραστηριότητα ελεύθερου χρό-

νου. Αυτή η συμβουλή πολύ συχνά προέρχεται από κάποιο

δικό τους βίωμα, όταν σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής

τους, διαπίστωσαν ότι η καθημερινή ρουτίνα τους «έσωσε

από την κατάθλιψη». Η απάντηση της ερώτησης αυτής, αν

ευσταθεί δηλαδή, σύμφωνα με τη σύγχρονη επιστημονική

ψυχολογία η πιο πάνω άποψη, που εκφράζεται στα πλαίσια

μιας «λαϊκής ψυχολογίας» της καθημερινότητας μας και αν 

υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που την επαληθεύουν, εί-

ναι o σκοπός της παρούσας ανασκόπησης. 

Αναφερόμενοι στην κατάθλιψη, οι πρώτοι ψυχολόγοι της

συμπεριφοράς, τόνιζαν τον ρόλο της ενίσχυσης, που δίνε-

ται σε κάθε ατομική συμπεριφορά[2]: Με δεδομένο ότι

είναι αδύνατη η επεξεργασία των εσωτερικών υποκειμε-

νικών διεργασιών, που οδηγούν σε αυτή, ένας θεραπευ-

τής, θα προσπαθήσει να τροποποιήσει τα προγενέστερα

αλλά και τις επιπτώσεις αυτών των διεργασιών. Είναι

προφανές, πως αυτή η άποψη έχει τις ρίζες της στην ανά-

λυση της συμπεριφοράς του ατόμου διά του μοντέλου:

Θεραπευτικά προγράμματα συμπεριφορικής κινητοποίησης

(Behavioral Activation, BA) για την αντιμετώπιση της κατάθλι-

ψης. Νεότερες Εξελίξεις και Προοπτικές

Φουνδουλάκης Εμμανουήλ1, Ευθυμίου Κωνσταντίνος1
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“Η κατάθλιψη είναι μια αντίδραση σε τωρινές εμπειρίες, οι οποίες προσλαμβάνονται ως εξαιρετικά απεχθείς και μη ελέγξιμες”[1].

Περίληψη

Η παρούσα ανασκόπηση αφορά την ιστορία και τις δυνατότητες των προγραμμάτων συμπεριφορικής κινητοποίησης (Behav-

ioral Activation) στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Επιπλέον, αναφέρεται στην εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών στη θε-

ραπεία και άλλων διαταραχών, όπου η κατάθλιψη συνυπάρχει με άλλα προβλήματα και αποτελεί τροχοπέδη της ομαλής έκβα-

σης της εκάστοτε παρέμβασης. Η συμπεριφορική κινητοποίηση, προερχόμενη από τη μεγάλη συμπεριφορική παράδοση, είχε

τεθεί συγκυριακά στο περιθώριο τα τελευταία 20 χρόνια, μέχρι η εμπειρική ερευνά να την αναδείξει ως σημαντική συνιστώσα

της ΓΣ θεραπείας της κατάθλιψης. Οι μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες μελέτες, μετά - αναλύσεις και συστηματικές βιβλιογραφι-

κές ανασκοπήσεις του δυτικού κόσμου καταδεικνύουν τη θεραπεία συμπεριφορικής κινητοποίησης ως μια αυτόνομη, εμπειρι-

κά τεκμηριωμένη θεραπεία στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Η πιο πρόσφατη βιβλιογραφία παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι

μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κλινική διαχείριση πολύπλοκών περιστατικών (συννοσηρότητα με σωματικές

ασθένειες, εξαρτήσεις, Διαταραχή Μετά - Τραυματικού Στρες, κτλ.) σε συνδυασμό με άλλες τεκμηριωμένες παρεμβάσεις σε

μια ποικιλία πληθυσμών. Η καταγραφή και ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων αποτελεί την κοινή συνισταμένη όλων των θε-

ραπευτικών εγχειριδίων, που έχουν εκδοθεί και η αξιοποίηση αυτών των τεχνικών μπορεί να γίνει σε ένα μεγάλο εύρος κοινω-

νικών πλαισίων και εφαρμογών περιορίζοντας το κόστος της παρέμβασης σε σχέση με άλλες τεκμηριωμένες θεραπείες. Οι

πρόσφατες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαίες τέτοιου είδους παρεμβάσεις στα πλαίσια προγραμμάτων

προαγωγής της υγείας, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσουμε τη μείωση του φαρμακευτικού κόστους για την αντιμετώπιση των συναι-

σθηματικών διαταραχών.

Λέξεις κλειδιά: Συμπεριφορική Κινητοποίηση, Κατάθλιψη, Διαταραχή Μετά – Τραυματικού Στρες, Κόστος – Όφελος θεραπείας,

Απαρτιωτικά θεραπευτικά προγράμματα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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Προγενέστερα --> Συμπεριφορά  -->  Επιπτώσεις

Επίσης, διαφαίνεται πως μεταξύ προγενέστερων και συμ-

περιφοράς δεν παρεμβάλλονται γνωσίες, μνήμες, σχήμα-

τα, κτλ. Αργότερα, ο P. Lewinsohn[2] ανέπτυξε ένα πρό-

γραμμα συμπεριφορικής κινητοποίησης για τη θεραπείας

της κατάθλιψης. Το μοντέλο του Lewinsohn[2] για την κα-

τάθλιψη μπορεί να συνοψιστεί στα εξής: Η κατάθλιψη

οφείλεται στην μείωση των καθημερινών πηγών ευχαρί-

στησης, που βιώνονται στο κοινωνικό περιβάλλον του

ασθενούς. Ένας φαύλος κύκλος εγκαθιδρύεται όταν ή

έλλειψη ενίσχυσης από το κοινωνικό περιβάλλον οδηγεί

στη μείωση, ή μερικές φορές στην απόσβεση των συμπε-

ριφορών, που αποτελούσαν μέχρι πρότινος τις κύριες πη-

γές ευχαρίστησης[3]: Τα κύρια μέρη αυτού είναι η ίδια η

κατάθλιψη, η έλλειψη θετικής ενίσχυσης από το περιβάλ-

λον καθώς και η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, μέσω

των οποίων θα μπορούσε το άτομο να αντικαταστήσει με

νέες, τις πηγές ενίσχυσης που χάθηκαν. Η μειωμένη θετι-

κή ενίσχυση διατηρεί την καταθλιπτική συμπεριφορά[4].

Το άτομο καλείται να ξεπεράσει τις παθητικές ενασχολή-

σεις, που διατηρούν την κατάθλιψη, υιοθετώντας έναν πιο

ενεργητικό τρόπο ζωής και αυξάνοντας έτσι την παρου-

σία θετικών ενισχυτών στην καθημερινότητα του. Πρό-

σφατη έρευνα[5] έδειξε ότι το είδος και η διαθεσιμότητα

των ενισχυτών, μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικούς

παράγοντες της συμμετοχής του ασθενούς σε ένα πρό-

γραμμα συμπεριφορικής κινητοποίησης (NAR). Όταν το

άτομο έχει υιοθετήσει παθητικές ενασχολήσεις, η κατά-

θλιψη διατηρείται όταν αυτές οι συμπεριφορές ενισχύον-

ται από το κοινωνικό του περιβάλλον, το οποίο συχνά δεί-

χνει τη συμπάθεια του, τον λυπάται ή τον φροντίζει με ποι-

κίλους τρόπους. Σε αυτήν την περίπτωση ανακυκλώνεται

ο φαύλος κύκλος της αδράνειας και η κατάθλιψη επιμένει,

εφόσον επιβραβεύεται κοινωνικά. Άλλες επιπτώσεις αυ-

τής της κατάστασης, είναι η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτή-

των, όπως η αποφυγή του βλέμματος του άλλου, ο χαμηλός

τόνος φωνής, η έλλειψη διεκδικητικότητας, οι ικανότητες

διαλόγου, κτλ. Η εκπαίδευση σε αυτές ακριβώς τις δεξιό-

τητες αποτελεί μέρος του θεραπευτικού προγράμματος

του Lewinsohn για την κατάθλιψη[4], όπως και η τεχνική

του προγραμματισμού δραστηριοτήτων[6]. Η θεωρία και

το θεραπευτικό πρόγραμμα του Lewinsohn οδήγησαν

στην έκδοση ενός εγχειριδίου για τον θεραπευτή το 1976. 

Παρόλο που η θεραπεία της κατάθλιψης με τη μέθοδο της

συμπεριφορικής κινητοποίησης φαίνεται πως αποτελεί

μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη στον κλινικό χώρο, πρό-

κειται για μια παλιά θεωρία, η οποία συγκυριακά[7] έπε-

σε στη λήθη για να επανέλθει στο προσκήνιο από τα μέσα

της δεκαετίας του 1990 και μετέπειτα[7]. Αυτή η πρόσκαι-

ρη περιθωριοποίηση συνδέεται με την απουσία γνωσια-

κών τεχνικών από την θεραπεία του Lewinsohn, γεγονός

που εκλήφθηκε ως «αδυναμία» των συμπεριφορικών πα-

ρεμβάσεων, με αποτέλεσμα οι τελευταίες να θεωρηθούν

«ρηχές» ή στερούμενες «βάθους». Σε αυτό το κλίμα, από

τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως τα μέσα του 1980, αμ-

φισβητήθηκε η χρησιμότητα των συμπεριφορικών παρεμ-

βάσεων σε σχέση με τις γνωσιακές και τελικά ο Lewin-

sohn πρότεινε ένα απαρτιωτικό πρόγραμμα, το οποίο πε-

ριλάμβανε όλες τις συνιστώσες ενός ΓΣ προγράμματος

στη θεραπεία της κατάθλιψης: γνωσιακές & συμπεριφο-

ρικές τεχνικές με παράλληλη εκπαίδευση σε δεξιότητες,

αφού πρώτα κατέδειξε ερευνητικά την έλλειψη υπεροχής

κάποιας από αυτές τις συνιστώσες σε σχέση με τις άλ-

λες[6]. Έτσι, το γνωσιακό – συμπεριφορικό πρόγραμμα

για τη θεραπεία της κατάθλιψης, καθώς περιλαμβάνει

και συμπεριφορικές τεχνικές, οι οποίες συνήθως λαμβά-

νουν χώρα στην αρχή του προγράμματος, έχει ως αποτέ-

λεσμα την αλληλοεπικάλυψη των τεχνικών, ώστε να είναι

δύσκολο να καθοριστεί ποια λειτουργεί σε κάθε περίπτω-

ση. Η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για σύντομες και απο-

τελεσματικές παρεμβάσεις χαμηλού κόστους, έφερε πάλι

στο προσκήνιο την συμπεριφορική συνιστώσα της ΓΣ θε-

ραπείας, όσο παρέμενε το ερώτημα του τι συμβάλει στη

θεραπευτική αλλαγή. Το τελευταίο μάλιστα ενισχύθηκε

από την παρατήρηση ότι η αρχική βελτίωση συνέβαινε

στα πρώτα στάδια της θεραπείας, όπου χρησιμοποιούνται

κυρίως συμπεριφορικές τεχνικές[7].

Απάντηση στο παραπάνω ερώτημα προσπάθησε να δώ-

σει ο John D. Teasdale, στα μέσα της δεκαετίας του

1980[1]. Μία υπόθεση του1 ήταν ότι η αποτελεσματικότη-

τα των ΓΣ θεραπειών απορρέει από τη μείωση του αρνη-

τικού συναισθήματος των ασθενών για την ίδια τους την

κατάθλιψη αυξάνοντας παράλληλα την αίσθηση ότι μπο-

ρούν να την ελέγξουν. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανά-

πτυξη δεξιοτήτων στα πρώτα στάδια της θεραπείας μέσα

από την ενασχόληση τους με ευχάριστες δραστηριότητες

(άσκηση, κοινωνική αλληλεπίδραση), οι οποίες βελτιώ-

νουν το αίσθημα επάρκειας του ασθενή και ανεβάζουν το

ηθικό του ως προς την αντιμετώπιση της ασθένειας. Η αυ-

τοπεποίθηση, που απορρέει από την επίτευξη των πρώ-

των στόχων βοηθά στην ανάπτυξη αισθήματος ελέγχου

της ασθένειας, η οποία πλέον προσλαμβάνεται ως ένα

πρόβλημα, που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έτσι, ο φαύ-

λος κύκλος της σκέψης: «Πρέπει να είμαι τελικά πολύ χά-

λια για να νιώθω έτσι» αντικαθίσταται από «έχω ένα

πρόβλημα, που λέγεται κατάθλιψη και μπορώ να το αντι-

μετωπίσω». Ο ασθενής παύει να προσλαμβάνει την κατά-

θλιψη ως δομικό πρόβλημα, χαρακτηριστικό της προσω-

πικότητας του, αποκτά απόσταση από αυτό και ξεκινά να

το αντιμετωπίζει, όπως μια σωματική ασθένεια, δηλαδή

ως κάτι ξένο, έναν εισβολέα.

Ορισμός και εφαρμογή ενός προγράμματος Συμ-

περιφορικής Κινητοποίησης στη Θεραπευτική

Αντιμετώπιση της Κατάθλιψης
Η συμπεριφορική κινητοποίηση αποτελεί μια δομημένη

θεραπευτική πρόταση τόσο για τις ήπιες όσο και για πιο
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σοβαρές μορφές της κατάθλιψης, αυξάνοντας την κινητο-

ποίηση του ασθενούς και παράλληλα μειώνοντας την

αποφυγή[8,9]. Μια ένδειξη της λειτουργίας  αυτής της με-

θοδολογίας σε επίπεδο φαινομενολογίας, είναι η σχέση

της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας με τον κιρκαδιανό

κύκλο. Σύμφωνα με πρωτόλεια δεδομένα[10], όταν οι

συμμετέχοντες καθυστερούσαν να ξεκινήσουν την ημερή-

σια δραστηριοποίηση τους μεταθέτοντας την για το από-

γευμα, τότε σκόραραν υψηλά σε μια κλίμακα για την κα-

τάθλιψη. Αντίθετα, όταν οι συμμετέχοντες ξεκινούσαν τη

μέρα τους το πρωί, τότε καταγράφηκαν χαμηλές επιδό-

σεις στην ίδια κλίμακα για την κατάθλιψη. Έτσι, ο προ-

γραμματισμός δραστηριοτήτων, από το πρωί ως το βράδυ,

το θεμέλιο της θεραπείας συμπεριφορικής κινητοποί-

ησης, μπορεί να σχετίζεται άμεσα με την ομαλοποίηση

του κιρκαδιανού κύκλου, γεγονός, που δυνητικά εξηγεί

την ευεργετική επίδραση του στη βελτίωση του καταθλι-

πτικού συναισθήματος των ασθενών. 

Πρόκειται για ένα εύκολο στην εκμάθηση, σύντομο και

χαμηλού κόστους θεραπευτικό πρόγραμμα για τη θερα-

πεία της κατάθλιψης, ακόμα και των σοβαρών μορφών

της, για μια ποικιλία πληθυσμών. Σύμφωνα με πρόσφατη

βιβλιογραφική ανασκόπηση[9] από το 1976 και μετά

έχουν κυκλοφορήσει 7 θεραπευτικά εγχειρίδια για τη

συμπεριφορική κινητοποίηση, συνολικά 9, αν συνυπολο-

γίσουμε και τα δύο που εκδόθηκαν πρόσφατα[8,9]. Οι

βασικές αρχές της θεραπείας συμπεριφορικής κινητοποί-

ησης είναι απλές και κατανοητές τόσο για τους επαγγελ-

ματίες υγείας, όσο και για τους θεραπευόμενους. Μια

βασική παραδοχή είναι ότι η διάθεση μπορεί να βελτιω-

θεί μέσω των αποτελεσμάτων της κινητοποίησης. Ενώ συ-

χνά οι άνθρωποι επιλέγουν να μην κινητοποιηθούν, όταν

«δεν έχουν όρεξη», η  συμπεριφορική θεωρία υποστηρί-

ζει πως η κινητοποίηση θα «ανοίξει» την όρεξη. Π.χ.,

όταν ξυπνάμε ένα κρύο, χειμωνιάτικό πρωινό συχνά δεν

έχουμε διάθεση να πάμε στην εργασία μας, παρόλα αυτά

όταν πάμε ακολουθώντας ένα προκαθορισμένο πρόγραμ-

μα, νιώθουμε ότι στην πορεία η διάθεση μας βελτιώνεται.

Καθώς δραστηριοποιούμαστε, αυξάνεται το ενδιαφέρον

μας καθώς και η πεποίθηση μας ότι μπορούμε να τα κα-

ταφέρουμε. Οι αλλαγές σε αυτήν την καθημερινότητα,

όπως, π.χ., η απώλεια της εργασίας, μπορούν να οδηγή-

σουν στην κατάθλιψη και κάποιες αποσπασματικές μέθο-

δοι αντιμετώπισης, όπως, π.χ., η αποφυγή των συζητήσε-

ων με φίλους για την απώλεια της εργασίας, μπορούν να

επιδεινώσουν την κατάθλιψη ως βίωμα. Π.χ., κάποιος που

αποφεύγει συζητήσεις τέτοιου είδους επειδή «ντρέπεται»

είναι πιθανό να επιλέξει την αποφυγή των κοινωνικών

επαφών επιδεινώνοντας την κατάσταση του, αν οι τελευ-

ταίες αποτελούν σημαντικές πηγές ευχαρίστησης σε όλη

τη διάρκεια της μέχρι τότε ζωής του. Έτσι, οδηγούμαστε

στην αδράνεια και ακολούθως στην περιορισμένη κινητο-

ποίηση, η οποία αποτελεί συνθήκη, ικανή να διευκολύνει

την εμφάνιση της κατάθλιψης. 

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, οι θεραπευόμενοι παρο-

τρύνονται να συμπεριφέρονται με κατεύθυνση την εκπλή-

ρωση ενός στόχου και όχι ακολουθώντας τη διάθεση

τους. Ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων είναι εξατομι-

κευμένος, οπότε είναι και λεπτομερής, ανεξάρτητα αν

πρόκειται για διαχείριση του κινητοποιητικού έργου ή

για διευθέτηση ζητημάτων όπως οι αποφυγές ή ο έλεγχος

των ενισχυτών. Σε αυτά τα πλαίσια δομείται και η ατομι-

κή συμπεριφεριολογική ανάλυση. Η κινητοποίηση αξιο-

λογείται με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων11, όπως

το Ημερολόγιο Καταγραφής Ευχάριστων Γεγονότων PES

(Pleasant Events Schedule)[12]. Η αξιοπιστία και η πρα-

κτικότητα αυτού του ψυχομετρικού εργαλείου έχουν αμ-

φισβητηθεί λόγω της πληθώρας των ερωτήσεων (320), κα-

θώς απαιτείται πολύς χρόνος για να συμπληρωθεί, ενώ

περιλαμβάνει ερωτήσεις, που θα μπορούσαν να αξιολο-

γούν και τη διάθεση του ασθενούς αντί της κινητοποί-

ησης. Εντούτοις, το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί ευρέ-

ως, ενώ έχει προσαρμοστεί για τη χορήγηση του σε πλη-

θυσμούς ηλικιωμένων και ατόμων με άνοια λόγω της νό-

σου του Alzheimer, που διαβιούν είτε σε κλειστές δομές

είτε είναι εξωτερικοί ασθενείς δομών παροχής ψυχογη-

ριατρικών υπηρεσιών[13]. Πρόσφατα, οι Manos, Kanter

& Luo[12], ανέπτυξαν τη σύντομη εκδοχή της κλίμακας

της συμπεριφορικής κινητοποίησης για την αντιμετώπιση

της κατάθλιψης (The Behavioral Activation for Depres-

sion Scale – Short Form) ώστε να διευκολυνθεί η αξιολό-

γηση των ασθενών, παρέχοντας πληροφορίες αναφορικά

με πότε και πόσο κινητοποιούνται κατά τη διάρκεια του

θεραπευτικού προγράμματος. Μετά τη στάθμιση του σε

κλινικό πληθυσμό φοιτητών με αυξημένη καταθλιπτική

συμπτωματολογία, το ψυχομετρικό εργαλείο παρουσίαζε

εξαιρετικά χαρακτηριστικά όπως είναι η ταχύτητα ως

προς τη συμπλήρωση, καθώς και αποδεκτά επίπεδα εγκυ-

ρότητας και αξιοπιστίας[14]. 

Ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων αποτελεί την κορω-

νίδα των παρεμβάσεων, που περιλαμβάνονται στο θερα-

πευτικό πρόγραμμα. Άλλες τεχνικές είναι η διαχείριση

των συμπεριφορών αποφυγής και γενικά των καταστάσε-

ων, που συντηρούν το πρόβλημα, η εκπαίδευση σε κοινω-

νικές δεξιότητες, στις τεχνικές χαλάρωσης καθώς και η

αντιμετώπιση της καταστροφοποίησης, που αποτελεί κοι-

νό γνώρισμα της καταθλιπτικής διαταραχής[6]. Ωστόσο,

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην κατάτμηση των δρα-

στηριοτήτων ξεκινώντας από την εκπλήρωση των ελάχι-

στων συνιστωσών της επιθυμητής συμπεριφοράς. Σε αυτό

το πλαίσιο, ουσιώδης εξακολουθεί να είναι η ενίσχυση της

τελευταίας. Η ενίσχυση μπορεί να είναι πρωτογενής (φυ-

σική) ή δευτερογενής (τεχνητή), ενώ δίνεται έμφαση στον

προγραμματισμό δραστηριοτήτων, που συνοδεύονται συ-

νήθως από φυσικούς ενισχυτές, που βρίσκονται στο περι-

βάλλον του ασθενούς, ώστε να διευκολυνθεί η θεμελιώδης

αρχή της «γενίκευσης» των κεκτημένων δεξιοτήτων.

Ανατρέχοντας σε θεραπευτικά εγχειρίδια, κάποιος μπο-
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Πίνακας 1. Μελέτες αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων συμπεριφορικής κινητοποίησης (Β.Α) για
την κατάθλιψη (ενδεικτικά)

Συγγραφείς Έτος Δημοσίευσης Αριθμός 

Συμμετεχόντων/Μελετών

Κύρια Συμπεράσματα

Jacobson et al. 1996 150 εξωτερικοί καταθλιπτικοί

ασθενείς.

Δεν προέκυψε ουσιώδης δια-

φορά στο θεραπευτικό αποτέ-

λεσμα μεταξύ των 3 συνθηκών

(Κινητοποίηση, ΓΣ, Τροπο-

ποίηση αυτόματων σκέψεων),

ακόμα και μετά από 6μηνο

follow-up.

Burns D & Spangler D. 2001 521 εξωτερικοί ασθενείς υπο-

βλήθηκαν σε ΓΣΘ για κατά-

θλιψη.

Δεν προέκυψε αιτιώδης σχέση

μεταξύ δυσλειτουργικών σκέ-

ψεων, κατάθλιψης και άγχους.

Προτείνεται η ύπαρξη μιας

«τρίτης» μεταβλητής.

Dermut, Miller & Brown 2001 Μετά-ανάλυση 48 ομαδικών

ερευνητικών πρωτοκόλλων, για

τη θεραπεία της κατάθλιψης.

Δεν προκύπτει πως η ατομική

θεραπεία της κατάθλιψης εί-

ναι ανώτερη από την ομαδική.

Dimidjian et al. 2006 241 άτομα, 18-60 ετών, με διά-

γνωση Κατάθλιψης κατά

DSM-IV. 

H ΓΣ και η θεραπεία συμπε-

ριφορικής κινητοποίησης

έχουν την ίδια αποτελεσματι-

κότητα με τη φαρμακοθερα-

πεία δρώντας αποτρεπτικά

της υποτροπής, ενώ δεν παρα-

τηρούνται στατιστικά σημαν-

τικές διαφορές μεταξύ τους.

Cuijpers, Van Straten & War-

merdam

2007 Μετά-ανάλυση 16 τυχαιοποι-

ημένων κλινικών μελετών με

780 συμμετέχοντες.

Η αποτελεσματικότητα των

συμπεριφορικών παρεμβάσεων

ήταν υψηλή σε σχέση με όλες

τις συνθήκες ελέγχου.  Δεν πα-

ρατηρήθηκαν σημαντικές δια-

φορές σε σχέση με τις άλλες θε-

ραπείες (π.χ., ΓΣ), κάτι που

ισχύει και για το follow up.

Longmore RJ, Worrell M 2007 Συστηματική ανασκόπηση 13

μελετών για τις ενεργές συνι-

στώσες της αποτελεσματικής

θεραπείας της κατάθλιψης.

Δεν υποστηρίζεται ότι οι γνω-

σιακές τεχνικές αυξάνουν ση-

μαντικά την αποτελεσματικό-

τητα των παρεμβάσεων.

Dobson KS et al. 2008 Φαρμακοθεραπεία=100 άτο-

μα, ΓΣ=45, Συμπεριφορική

κινητοποίηση =43.

Η συμπεριφορική κινητοποί-

ηση είναι θεραπευτικά ισάξια

της ΓΣ. 

Ekers D et al. 2011 Δύο συνθήκες συμπεριφορι-

κής κινητοποίησης (n=24) και

Συνήθους Θεραπείας (n=23). 

Τα αποτελέσματα ήταν υπέρ

της συνθήκης της συμπεριφο-

ρικής κινητοποίησης (π.χ., ο

Μ.Ο στο BDI-II ήταν 11,93,

ενώ για τη δεύτερη συνθήκη

ήταν 27,40) σε στατιστικά ση-

μαντικό βαθμό. H θεραπεία

υλοποιήθηκε από νοσηλεύ-

τριες ψυχικής υγείας υπό την

εποπτεία και εκπαίδευση θε-

ραπευτών συμπεριφορικής κι-

νητοποίησης.
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ρεί να παρατηρήσει ότι έχουν δοκιμαστεί και τα ακόλου-

θα: αξιολόγηση στόχων και αξιών, εκπαίδευση σε δεξιό-

τητες, διαχείριση προβλημάτων, τεχνικές βελτίωσης της

λεκτικής συμπεριφοράς, διαχείριση της αποφυγής. Παρό-

λο που για κάποιες συνιστώσες της θεραπείας (προγραμ-

ματισμός δραστηριοτήτων, χαλάρωση και εκπαίδευση σε

δεξιότητες) τεκμηριώνεται η συμβολή τους στη βελτίωση

των ασθενών με κατάθλιψη[15], δεν είμαστε ακόμη σί-

γουροι σχετικά με το ποιος συνδυασμός αυτών οδηγεί σε

βέλτιστα θεραπευτικά αποτελέσματα, εκτός της καταγρα-

φής και του προγραμματισμού δραστηριοτήτων. Συνοπτι-

κά, κάποιοι βασικοί άξονες της θεραπείας είναι η πρώιμη

αξιολόγηση, η καταγραφή της δραστηριότητας, η αξιολό-

γηση των προσωπικών χαρακτηριστικών του θεραπευό-

μενου και ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων. Ο προ-

γραμματισμός επιπλέον παρεμβάσεων, βασίζεται στο

βαθμό ανταπόκρισης του ασθενή στην αρχή της θεραπεί-

ας[14] και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως προ-

κύπτουν από την αξιολόγηση. Για ήπιες μορφές κατάθλι-

ψης, τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί και η σύντο-

μη εκδοχή της θεραπείας (BATD – R) συμπεριφορικής

κινητοποίησης, της οποίας το θεραπευτικό εγχειρίδιο

αναθεωρήθηκε πρόσφατα[9] και ενδείκνυται για περι-

πτώσεις, όπου μια περισσότερο άμεση και σύντομη προ-

σέγγιση είναι επιθυμητή. 

Ευελιξία ως προς την Εφαρμογή του Θεραπευτι-

κού Προγράμματος, σχέση κόστους και αποτελε-

σματικότητας
Οι δημιουργοί της Συμπεριφορικής Κινητοποίησης τονί-

ζουν τον ευέλικτο χαρακτήρα της, καθώς μπορεί να συν-

δυαστεί επικουρικά με την εκάστοτε τεκμηριωμένη θερα-

πεία για τις Διαταραχές Προσωπικότητας[16], αλλά και

με τη θεραπεία περισσότερο πολύπλοκων περιπτώσεων,

όπως είναι, η συννοσηρότητα με εξαρτήσεις[17,18], με

σοβαρές σωματικές ασθένειες[19] κ.α. Πρόσφατη έρευνα

από την Ιατρική σχολή της Μασαχουσέτης έδειξε ότι η

σύντομη εκδοχή της θεραπείας συμπεριφορικής κινητο-

ποίησης μπορεί να συνδυαστεί με ένα συμπεριφορικό

πρόγραμμά απώλειας σωματικού βάρους σε γυναικείο

πληθυσμό με σοβαρή κατάθλιψη[20]. Πιο συγκεκριμένα,

οι συμμετέχουσες στη συνθήκη, που περιλάμβανε τη σύν-

Πίνακας 1. Μελέτες αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων συμπεριφορικής κινητοποίησης (Β.Α) για
την κατάθλιψη (ενδεικτικά)

Συγγραφείς Έτος Δημοσίευσης Αριθμός 

Συμμετεχόντων/Μελετών

Κύρια Συμπεράσματα

Hopko Dr et al. 2011 80 γυναίκες, που είχαν επι-

βιώσει, από τον καρκίνο του

μαστού/σύγκριση πριν και με-

τά από τη συμπεριφορική πα-

ρέμβαση. 

Σημαντική βελτίωση της κατα-

θλιπτικής συμπτωματολογίας

ακόμα και μετά από 12μηνο

follow-up.

Carlbring P 2013 80 άτομα, η σύγκριση της μέ-

σω διαδικτύου θεραπείας

συμπεριφορικής κινητοποί-

ησης σε συνδυασμό με συνι-

στώσες της ACT (Acceptance

and Commitment Therapy)

έγινε με λίστα αναμονής.

Στατιστικά σημαντική διαφο-

ρά μεταξύ των πειραματικών

ομάδων στο BDI-II.

Gelkopf M, Hasson – Ohayon

L, Bikman M, Kravetz S.

2013 22 Βετεράνοι Πολέμου/20

άτομα, από λίστα αναμονής.

Βελτιώθηκε η γενική λειτουρ-

γικότητα ασθενών με PTSD,

αυξήθηκε η αίσθηση ελέγχου

απέναντι στην ασθένεια. 

Moradveisi L et al. 2013 50 καταθλιπτικοί ασθενείς

στη συνθήκη συμπεριφορικής

κινητοποίησης/50 καταθλιπτι-

κοί ασθενείς στη συνθήκη της

φαρμακοθεραπείας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν

πως η μείωση της καταθλιπτι-

κής συμπτωματολογίας ήταν

μεγαλύτερη στη συνθήκη της

συμπεριφορικής κινητοποί-

ησης σε σχέση με τη φαρμα-

κοθεραπεία, 13 και 49 εβδο-

μάδες μετά από τη λήξη της

παρέμβασης. 
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τομη παρέμβαση της συμπεριφορικής κινητοποίησης σε

συνδυασμό με το καθιερωμένο συμπεριφορικό πρόγραμ-

μα για την παχυσαρκία, έδειξαν σημαντική βελτίωση

(73%) στην καταθλιπτική συμπτωματολογία, όταν αυτή

αξιολογήθηκε έξι μήνες μετά από την παρέμβαση. Στη

συνθήκη της παροχής αποκλειστικής συμπεριφορικής θε-

ραπείας για την απώλεια βάρους, το ανάλογο ποσοστό

ήταν 54%. Επίσης, οι ενδείξεις είναι θετικές ως προς την

υλοποίηση της μέσω εφαρμογών του διαδικτύου, με την

παροχή ψυχοεκπαιδευτικού υλικού, σε συνδυασμό με συ-

νιστώσες από το τρίτο κύμα της ΓΣΘ (π.χ., Mindfullnes,

ACT) [21] και υπό της μορφή της ελάχιστης επικοινωνίας

με έναν πιστοποιημένο θεραπευτή ακόμα και μέσω λογι-

σμικού κινητών τηλεφώνων[22]. 

Η δραστηριοποίηση βελτιώνει το συναίσθημα, ακόμα και

στην περίπτωση, που αυτό παροτρύνει τον ασθενή να πα-

ραμένει απαθής. Ο θεραπευτής, εργάζεται με κατεύθυνση

από «έξω προς τα μέσα», καθώς αυτός είναι ο τρόπος να

έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα υιοθετώντας τη στάση

«πρώτα ενεργοποιήσου και μετά νιώσε καλύτερα»[23].

Αντίθετα, η θέση της ΓΣ θεραπείας, είναι ότι η υιοθέτηση

ενός διαστρεβλωτικού τρόπου σκέψης μπορεί να οδηγήσει

στην κατάθλιψη, η οποία μπορεί να ξεπεραστεί με την

προσεκτική γνωσιακή αναδόμηση αυτών των σκέψεων,

ώστε να γίνουν πιο ακριβείς[24]. Έτσι, δυσλειτουργικές

σκέψεις και πυρηνικές πεποιθήσεις, που λειτουργούν με

διαστρεβλωτικό τρόπο, αυξάνουν τον κίνδυνο να εμφανί-

σει ένα άτομο κάποια στιγμή στην ζωή του καταθλιπτική

συμπτωματολογία. Εντός αυτού του γνωσιακού πλαισίου,

η συμπεριφορική συνιστώσα της ΓΣ θεραπείας παρέχει

τμηματικά βοήθεια στο καταθλιπτικό άτομο αυξάνοντας

τη θετική ενίσχυση από το περιβάλλον του και φέρνοντας

το σε επαφή με δυνητικές πηγές ευχαρίστησης[24]. Η στα-

θερή παρουσία του ασθενή σε περιβάλλοντα, που παρέ-

χουν θετική ενίσχυση με φυσικό τρόπο, οδηγεί στην επα-

νάληψη των επιθυμητών συμπεριφορών, βελτιώνοντας το

συναίσθημα. Έτσι, δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθή-

κες για τις γνωσιακές τεχνικές, καθώς είναι απαραίτητο

το άτομο να είναι κινητοποιημένο και περισσότερο λει-

τουργικό ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτή-

σεις του γνωσιακού προγράμματος αναλαμβάνοντας στα-

διακά ένα πιο ενεργό και αυτόνομο ρόλο, που περιλαμβά-

νει την αυτορρύθμιση και τη γενίκευση των προς εκμάθη-

ση δεξιοτήτων. 

Η αμφισβήτηση των αυτόματων σκέψεων δεν αποκλεί-

εται αλλά ούτε ενθαρρύνεται, καθώς έρευνες συνιστω-

σών της ΓΣ θεραπείας έδειξαν ότι η κινητοποίηση είναι

ισοδύναμη με την πλήρη ΓΣ θεραπεία και τη φαρμακοθε-

ραπεία[25]. Αντίθετα, υπάρχουν ενδείξεις, από μελέτες

περιπτώσεων, ό,τι σε ορισμένους τύπους προσωπικότη-

τας, η αναγνώριση των αρνητικών σκέψεων μπορεί να

οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα, καταστροφοποίηση

και χαμηλή αποτελεσματικότητα[23]. Στη Θεραπεία Συμ-

περιφορικής Κινητοποίησης (Θ.Σ.Κ.), η θεραπευτική κα-

τεύθυνση παραμένει σταθερά εστιασμένη στην κινητο-

ποίηση, η οποία αποτελεί την απάντηση στο αρνητικό συ-

ναίσθημα και στις σκέψεις από τις οποίες απορρέει το τε-

λευταίο. Αυτή η απλή αρχή, της επιτρέπει δυνητικά να συ-

νυπάρξει αρμονικά και με άλλα ψυχοθεραπευτικά πρω-

τόκολλα στα πλαίσια ενός απαρτιωτικού μοντέλου. Έτσι,

σύμφωνα με μελέτες περιπτώσεων[16], η Θ.Σ.Κ. μπορεί

να βοηθήσει στη θεραπεία κάποιων συμπτωμάτων της

οριακής διαταραχής της προσωπικότητας, όπως η πρόλη-

ψη των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών, που προκύ-

πτουν ως αποτέλεσμα καταθλιπτικών επεισοδίων, εντού-

τοις, είναι αναγκαία η περαιτέρω εμπειρική τεκμηρίωση

αυτού του ευρήματος. 

Επιπρόσθετα, αν η ΓΣ θεραπεία για την κατάθλιψη είναι

βραχύβια και οικονομική από άποψη κόστους – αποτελε-

σματικότητας, η Θ.Σ.Κ. διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά

σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς η γνωσιακή συνιστώσα δεν

κρίνεται απαραίτητη, όπως και η χορήγηση αντικαταθλι-

πτικών[25], οπότε εξοικονομούνται πόροι τόσο από άπο-

ψη αριθμού συνεδριών, όσο και κόστους αντικαταθλιπτι-

κής αγωγής. Επίσης, τυχαιοποιημένες μελέτες[26] παρέ-

χουν ενδείξεις ότι μπορεί να βοηθήσει και πληθυσμούς

ηλικιωμένων με καταθλιπτική συμπτωματολογία. Υπό

διερεύνηση είναι η αποτελεσματικότητα και το κόστος

της θεραπείας συμπεριφορικής κινητοποίησης στην πρω-

τοβάθμια φροντίδα και με ιδιαίτερους πληθυσμούς – στό-

χους, όπως είναι οι ηλικιωμένοι αφροαμερικανοί, οι

οποίοι αποτελούν πληθυσμό υψηλού κινδύνου για κατά-

θλιψη λόγω χαμηλού επιπέδου μόρφωσης, κοινωνικοοι-

κονομικού επιπέδου και συνοδών παθογενειών, όπως εί-

ναι οι χρόνιες ασθένειες και η αναπηρία[26] αλλά και οι

ασθενείς με διαβήτη, όπου μπορεί η καταθλιπτική διατα-

ραχή να συνυπάρχει και με άλλα προβλήματα[27]. Οι

ίδιες μελέτες συνιστούν την Θ.Σ.Κ., όταν άλλες ψυχοθε-

ραπευτικές προσεγγίσεις δεν αποδίδουν λόγω π.χ., ελλι-

πούς κατανόησης του εκάστοτε θεραπευτικού μοντέλου

από τον ασθενή, λόγω πιθανής χαρακτηριολογικής ψυχο-

παθολογίας[23] ή απροθυμίας συμμόρφωσης στις υποδεί-

ξεις των κλινικών για ψυχολογική θεραπεία, π.χ., όπως

συνήθως συμβαίνει σε βετεράνους πολέμων.

Δυσκολίες στην Εφαρμογή του Προγράμματος
Γενικότερα, η θεραπεία συμπεριφορικής κινητοποίησης

απευθύνεται σε ασθενείς, που έχουν κίνητρο να αλλά-

ξουν και συμφωνούν ότι η θεραπεία είναι μια συνεργατι-

κή διαδικασία.  Ασθενείς, που, επηρεασμένοι από το ψυ-

χοδυναμικό μοντέλο των ψυχολογικών θεραπειών, δεν

εναρμονίζονται με κάποιες βασικές παραδοχές της θερα-

πείας συμπεριφορικής κινητοποίησης, όπως είναι ο προ-

γραμματισμός δραστηριοτήτων και η ανάθεση εργασιών

για το σπίτι, είναι πιθανόν να δυσκολευτούν με τη Θ.Σ.Κ.

Και αυτό διότι, ίσως αναμένουν μία περισσότερο «εις βά-

θος» προσέγγιση θεωρώντας την «ανώτερη» για αυτόν
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ακριβώς τον λόγο. Εντός αυτού του εξηγητικού πλαισίου,

η ανάθεση εργασιών για το σπίτι και ο προγραμματισμός

δραστηριοτήτων εκλαμβάνονται ως ενδείξεις επιφανει-

ακότητας, οπότε και μη «αντάξιες» παρεμβάσεις για κά-

ποιους τύπους προσωπικοτήτων. Η συχνή επανάληψη των

αρχών της θεραπείας και της από «έξω προς τα μέσα»

στάσης απέναντι στο πρόβλημα, οδηγούν στη σύναψη της

θεραπευτικής συμμαχίας και τελικά σε όσο το δυνατό κα-

λύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα[15]. 

Άλλα προβλήματα, που μπορούν να παρουσιαστούν στη

θεραπεία είναι η αδυναμία αποδοχής του ρόλου του

ασθενούς. Και αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα σε πληθυσμούς,

όπως είναι οι βετεράνοι πολέμων, όπου η αναζήτηση ψυ-

χολογικής βοήθειας εκλαμβάνεται ως ένδειξη αδυναμίας,

οπότε οι τελευταίοι δεν συμμετέχουν σε θεραπευτικά προ-

γράμματα, παρόλο που η κατάσταση τους, την επιβάλει.

Πρόσφατη έρευνα στο Ισραήλ[5] έδειξε πως ο προγραμ-

ματισμός δραστηριοτήτων περιπέτειας (Nature Adventure

Rehabilitation, N.A.R), όπως η ετήσια παρακολούθηση

μαθημάτων ιστιοπλοΐας, μπορεί να βελτιώσει συνολικά τη

συμπτωματολογία βετεράνων με διαταραχή μετά - τραυ-

ματικού στρες, οι οποίοι δεν δέχονται να συμμετάσχουν

στα ψυχοθεραπευτικά προγράμματα πρώτης επιλογής.

Αυτή η βελτίωση επιτυγχάνεται με όρους μείωσης της αγ-

χώδους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, καθώς και

με την επακόλουθη αύξηση της λειτουργικότητας, της ποι-

ότητας ζωής, όπως και της αίσθησης ελέγχου πάνω στην

ασθένεια. Οι ερευνητές αναφέρονται στις ενεργές συνι-

στώσες της θεραπείας, όπου η συμπεριφορική κινητοποί-

ηση κατέχει εξέχουσα θέση ως κύριο «αντικαταθλιπτικό»

εργαλείο αλλά και ως ένα συμπεριφορικό «πείραμα», που

αμφισβητεί κεντρικά καταθλιπτικογόνα σχήματα των

ασθενών, όπως είναι οι σκέψεις, που οδηγούν στην απελ-

πισία και στην απώλεια της αίσθησης ελέγχου πάνω στην

ασθένεια. Από τις αναλύσεις των συνεντεύξεων των ασθε-

νών προκύπτει η αλλαγή του τρόπου σκέψης, που σηματο-

δοτείται με την αμφισβήτηση της αδυναμίας πάνω στην

ασθένεια και την αύξηση του ελέγχου σε αυτήν: «αφού

μπορώ να ελέγξω το σκάφος στην τρικυμία, τότε μπορώ

να διαχειριστώ και την ασθένεια μου». Επίσης, οι συγγρα-

φείς[5] προτείνουν τη N.A.R ως θεραπεία δεύτερης γραμ-

μής για τη διαχείριση της διαταραχής μετατραυματικού

στρες, ιδιαίτερα σε ευαίσθητους πληθυσμούς, που δεν δέ-

χονται να παρακολουθήσουν προγράμματα θεραπειών

πρώτης γραμμής (ΓΣΘ, Θεραπεία Έκθεσης), διότι όπως

χαρακτηριστικά αναφέρει συμμετέχων του προγράμμα-

τος: «εδώ τουλάχιστον δεν με αντιμετωπίζουν ως ασθενή,

ο συντονιστής μπορεί να με καταλάβει»[5].

Συνοψίζοντας, η Θ.Σ.Κ. θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι

χαρακτηρίζεται από χρήσιμα για την κοινωνική και οικο-

νομική περίσταση πλεονεκτήματα, όπως αποτελεσματικό-

τητα, βραχύτητα, χαμηλό κόστος, ευκολία στη εφαρμογή

και ευελιξία με «δύσκολους πληθυσμούς», δηλαδή υψηλή

σχέση κόστους και αποτελεσματικότητας.

Μέθοδος
Επιλέχθηκε η αναζήτηση στην ηλεκτρονική βιβλιογραφι-

κή βάση “Pubmed” με τους όρους “Behavioral Activa-

tion”, “Depression” , “Εffectiveness” για τη χρονική πε-

ρίοδο 1980-2014. Η αναζήτηση περιορίστηκε σε συστημα-

τικές ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, τυχαιοποιημένες

κλινικές μελέτες, καθώς και σε μετά-αναλύσεις, αναφορι-

κά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων συμ-

περιφορικής κινητοποίησης. Η επιλογή της παραπάνω

μεθοδολογίας έγινε για λόγους πρακτικούς, καθώς οι δύο

κύριοι συγγραφείς είχαν άμεση πρόσβαση στη βιβλιο-

γραφική βάση μέσω των συνδρομών του Πανεπιστημίου

Αθηνών.  

Ευρήματα

Η εμπειρική τεκμηρίωση του θεραπευτικού προ-

γράμματος
Ένα θέμα, που εύλογα απασχόλησε την ψυχολογική

έρευνα αφορά τις ενεργές συνιστώσες της θεραπείας

συμπεριφορικής κινητοποίησης[28], ώστε να καθορι-

στούν με ευκρίνεια οι παράγοντες, που συμβάλουν στο

βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Οι Jacobson και συ-

νεργάτες29 προσπαθώντας να δώσουν μια απάντηση σε

αυτό, διερεύνησαν ποιες συνιστώσες της γνωσιακής –

συμπεριφορικής θεραπείας για την κατάθλιψη, συμβά-

λουν καθοριστικά στο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Οι 150

συμμετέχοντες στην έρευνα, διαγνωσμένοι καταθλιπτικοί

ασθενείς, χωρίστηκαν σε τρεις πειραματικές ομάδες: μία

ομάδα παρακολούθησε το πλήρες γνωσιακό – συμπερι-

φορικό πρόγραμμα για τη θεραπεία της κατάθλιψης, μία

δεύτερη μόνο τη συμπεριφορική συνιστώσα (Θ.Σ.Κ.) και

μία τρίτη τη συνιστώσα της τροποποίησης των δυσλει-

τουργικών αυτομάτων σκέψεων, δίχως την αμφισβήτηση

του κεντρικού καταθλιπτικογόνου σχήματος, που αποτε-

λεί βασικό μέρος του πλήρους θεραπευτικού προγράμμα-

τος. Απαντώντας στην αμφισβήτηση της έρευνας ως προς

την επαρκή εφαρμογή της Γ- Σ συνθήκης, οι  Jacobson &

Gortner[30] αναφέρουν ότι ήταν δύσκολο να πειστούν οι

φιλικά διακείμενοι στη γνωσιακή θεραπεία, θεραπευτές,

να προσπαθήσουν όσο μπορούν περισσότερο για την πι-

στή εφαρμογή της συμπεριφορικής συνιστώσας της έρευ-

νας, μία κατάσταση, που θα μπορούσε να είχε ευνοήσει

την πλήρη Γ-Σ θεραπευτική συνθήκη. Τελικά, ενώ αναμε-

νόταν το πλήρες θεραπευτικό πρόγραμμα να δείξει την

υπεροχή του σε σχέση με τις δύο συνιστώσες του, δεν πα-

ρατηρήθηκε καμία διαφορά μεταξύ των συνθηκών τόσο

μετά τη λήξη της θεραπευτικής παρέμβασης, όσο και μετά

από 6 μήνες, 1 χρόνο, 1,5 χρόνο και 2 χρόνια[30], θέτον-

τας ερωτήματα, τόσο για την κλασσική θεωρία[31], όσο

και για την κλινική πράξη, αν αναλογιστούμε π.χ., ότι η

θεραπεία της συμπεριφορικής κινητοποίησης έχει μικρό-

τερο κόστος σε σχέση με το πλήρες γνωσιακό – συμπερι-

φορικό πρόγραμμα. Μία υπόθεση που προέκυψε τότε
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ήταν η πιθανή συμβολή της συμπεριφορικής κινητοποί-

ησης στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο σκέφτονται οι

ασθενείς με κατάθλιψη, η οποία είναι κυρίως αντικείμενο

της γνωστικής συνιστώσας, σύμφωνα με την κλασσική θε-

ωρία: «Φυσικά, είναι επίσης πιθανό, οι θεραπείες, που

επικεντρώνονται στην τροποποίηση της συμπεριφοράς,

να αποτελούν περισσότερο αποτελεσματικούς τρόπους

αλλαγής της σκέψης των ατόμων, σε σχέση με θεραπείες

που επιχειρούν άμεσα να διαφοροποιήσουν τη σκέψη…

»[30]. Η υπόθεση είναι απλή: Το άτομο ελέγχει εμπειρικά

τις αρνητικές απόψεις, που το κάνουν να δυσλειτουργεί,

άμεσα, στην καθημερινότητα του, βιώνοντας παράλληλα

καταστάσεις, που δυνητικά λειτουργούν με αντικαταθλι-

πτικό τρόπο, καθώς αποτελούν φυσικούς ενισχυτές[30].

Π.χ., η καταθλιπτικογόνος σκέψη «είμαι εντελώς ανίκα-

νος για οτιδήποτε» μπορεί να αμφισβητηθεί in vivo, από

έναν ασθενή, που παρακολουθώντας μια σειρά μαθημά-

των μαγειρικής, είναι τελικά σε θέση να παρασκευάσει

μία απλή συνταγή. Τότε, η σκέψη «τουλάχιστον μπορώ να

κάνω αυτό» προκύπτει με φυσικό τρόπο ως μία εναλλα-

κτική, η οποία αμφισβητεί την αρχική καταθλιπτικογόνο

σκέψη. Έτσι, παράλληλα με τη βελτίωση της διάθεσης,

επιτυγχάνεται και η αλλαγή του καταθλιπτικογόνου τρό-

που σκέψης, κάτι το οποίο αποτελεί προφυλακτικό παρά-

γοντα απέναντι στον κίνδυνο μιας μελλοντικής υποτρο-

πής. Η βασική ιδέα αυτής της ανακάλυψης είναι ότι η

γνωσιακή αλλαγή μπορεί να επέλθει μέσω της συμπερι-

φορικής κινητοποίησης με αυτόματο τρόπο[30,32] και με

τη χρήση κατάλληλων συμπεριφορικών τεχνικών, που

επικεντρώνονται στη γνωσιακή αλλαγή, όπως τα συμπερι-

φορικά πειράματα[33]. Δηλαδή, μέσα από μια διαδικασία

ενεργούς συλλογής δεδομένων από το περιβάλλον, που

αμφισβητούν με άμεσο τρόπο τις καταθλιπτικογόνες σκέ-

ψεις, έναντι των γνωσιακών τεχνικών, οι οποίες στερούν-

ται ίσως της βιωματικής φύσης, που χαρακτηρίζει τις τα-

κτικές της συμπεριφορικής κινητοποίησης. 

Με αυτόν τον τρόπο, αμφισβητείται ο ρόλος των δυσλει-

τουργικών σκέψεων στη διαμόρφωση των επιπέδων άγ-

χους και κατάθλιψης, γεγονός που επιβεβαιώνεται και

από ενδείξεις, που προέρχονται από άλλες μελέτες της

ίδιας περιόδου[34], οι οποίες έδειξαν σημαντική συσχέτι-

ση μεταξύ των επιπέδων άγχους, κατάθλιψης και δυσλει-

τουργικών σκέψεων αλλά δίχως την ύπαρξη αιτιώδους

σχέσης μεταξύ τους[34]. Αντίθετα, αυτή η συσχέτιση με-

ταξύ των τριών αυτών παραγόντων φαίνεται πως αιτιολο-

γείται από μία τέταρτη «άγνωστη» ανεξάρτητη μεταβλη-

τή, η οποία δεν είναι γνωσιακοί παράγοντες, αλλά μεταξύ

άλλων υποθέσεων, ένας «συνδυασμός βιολογικών, ψυχο-

λογικών ή περιβαλλοντικών παραγόντων με ταυτόχρονες

αιτιώδεις επιδράσεις σε στάσεις και συναισθήματα»[30]. 

Συνδυάζοντας κανείς τα ευρήματα των παραπάνω ερευ-

νών θα μπορούσε να οδηγηθεί εύλογα στην υπόθεση ότι

αυτός ο τέταρτος «άγνωστος» παράγοντας της έρευνας

των Burns & Spangler[34], είναι το επίπεδο της συμπερι-

φορικής κινητοποίησης, κάτι το οποίο βρίσκεται σε άμε-

ση συνάρτηση με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Σύμφωνα με τους Jacobson & Gortner[30]: «Τα παραπά-

νω δεδομένα ξεπερνούν τη σύγκριση Γ-Σ θεραπείας και

συμπεριφορικής κινητοποίησης στη θεραπεία της κατά-

θλιψης και εγείρουν ζητήματα, που αφορούν κάθε κλινι-

κή πρακτική». Την ίδια περίοδο (αρχές του 2000), ερωτή-

ματα εγείρονται αναφορικά με τους μηχανισμούς της αλ-

λαγής της συμπεριφορικής κινητοποίησης και τι τελικά

συνιστά αυτήν, αν εύλογα θεωρήσουμε τις γνωσιακές τε-

χνικές, όπως την αμφισβήτηση των δυσλειτουργικών σκέ-

ψεων ως λιγότερο απαραίτητες.

Η τυχαιοποιημένη μελέτη των Dobson και συνεργα-

τών[35] έδειξε ότι η γνωσιακή (Cognitive Therapy) και η

θεραπεία συμπεριφορικής κινητοποίησης (BA Therapy)

έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα με τη φαρμακοθερα-

πεία δρώντας αποτρεπτικά της υποτροπής. Επίσης, οι δύο

παρεμβάσεις ήταν περίπου ισοδύναμες, ενώ οι όποιες

διαφορές τους ήταν μικρές σε μέγεθος και στατιστικά μη

σημαντικές. Οι ερευνητές χώρισαν τα υποκείμενα σε τέσ-

σερις ομάδες (ελέγχου, συμπεριφορικής κινητοποίησης,

φαρμακοθεραπείας & γνωσιακής θεραπείας) επιλέγον-

τας έναν μεταξύ των ομάδων ερευνητικό σχεδιασμό και

με αξιολόγηση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας 1

και 2 χρόνια μετά από τη φάση της παρέμβασης. Οι ερευ-

νητές συγκρίνοντας τις ομάδες μεταξύ τους διαπίστωσαν

ότι και οι τρεις θεραπευτικές προσεγγίσεις ήταν ισοδύνα-

μες τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα, όσο και ως

προς την πρόληψη της υποτροπής. Εντούτοις, μετά την

αρχική θεραπεία και τη μείωση της καταθλιπτικής συμ-

πτωματολογίας σε μη κλινικά επίπεδα, οι ψυχοκοινωνικές

παρεμβάσεις διακόπηκαν, ενώ η φαρμακοθεραπεία συνε-

χίστηκε, γεγονός, που συνέβαλε στην αύξηση του κόστους

της τελευταίας. Οι ερευνητές συγκρίνοντας το κόστος των

θεραπειών διαπιστώνουν ότι τα οφέλη από τις ψυχοκοινωνι-

κές παρεμβάσεις είναι μεγαλύτερα με όρους πρόληψης της

υποτροπής, ενώ για να επιτευχθεί αυτό στην περίπτωση της

φαρμακοθεραπείας απαιτείται η συνέχιση της, παράγοντας,

ο οποίος αυξάνει αθροιστικά το συνολικό κόστος σε σχέση

με την γνωσιακή και συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, οι οποί-

ες είναι συγκριτικά πιο βραχύβιες, οπότε και έχουν μικρότε-

ρο κόστος. Στο ίδιο μήκος κύματος, η θεραπεία συμπεριφο-

ρικής κινητοποίησης απαιτεί μικρότερο αριθμό συνεδριών

σε σχέση με τη ΓΣ συνθήκη, καθώς εκλείπουν οι συνεδρίες

που αφιερώνονται στη γνωσιακή αμφισβήτηση του καταθλι-

πτικογόνου τρόπου σκέψης, παράγοντας, που μειώνει καθο-

ριστικά το κόστος της θεραπείας.

Η έρευνα αυτή αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο της τεκμηριω-

μένης αποτελεσματικότητας της θεραπείας συμπεριφορι-

κής κινητοποίησης στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης,

καθώς παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι είναι μια ισοδύναμη

θεραπεία με τις παραδοσιακές δίχως να διαθέτει τα μει-

ονεκτήματα τους: χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τη ΓΣ

θεραπεία, πιο μόνιμα αποτελέσματα και καμία παρενέρ-
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γεια για τον ανθρώπινο οργανισμό σε σχέση με τη φαρ-

μακοθεραπεία. Μια μετά – ανάλυση 16 τυχαιοποιημένων

ελεγχόμενων μελετών (RCTs) με 780 συμμετέχοντες βρή-

κε ότι η θεραπεία συμπεριφορικής κινητοποίησης είναι

πιο αποτελεσματική στον περιορισμό των καταθλιπτικών

συμπτωμάτων σε πληθυσμό ενηλίκων και ηλικιωμένων σε

σχέση με τη συνηθισμένη θεραπεία (Treatment as Usual)

και μια συνθήκη ελέγχου και εξίσου αποτελεσματική με

τη γνωσιακή θεραπεία[36], ενώ το αποτέλεσμα αυτό είναι

συμβατό και με παλαιότερες μετά – αναλύσεις[37,38,39].

Σύμφωνα με πρόσφατη συστηματική βιβλιογραφική ανα-

σκόπηση[39], η θεραπεία συμπεριφορικής κινητοποίησης

είναι μια εμπειρικά τεκμηριωμένη θεραπεία για την κα-

τάθλιψη, η οποία δεν είναι λιγότερο αποτελεσματική σε

σχέση με άλλες θεραπείες, ενώ σε κάποιους τομείς, όπως

το κόστος, η ανταπόκριση σε «ειδικούς» πληθυσμούς και

οι παρενέργειες σε σχέση με τη φαρμακοθεραπεία είναι

πιθανό να υπερέχει των υπολοίπων. Σε αυτήν την ανα-

σκόπηση, η θεραπεία συμπεριφορικής κινητοποίησης

αποδείχτηκε ανώτερη από τις συνθήκες ελέγχου (π.χ., λί-

στες αναμονής) και τουλάχιστον ισοδύναμη με τη ΓΣΘ

και τη γνωσιακή θεραπεία. Αναφορικά με την πιθανότη-

τα διακοπής της θεραπείας, η θεραπεία συμπεριφορικής

κινητοποίησης φαίνεται να εμφανίζει μικρότερα ποσοστά

από τις δύο τελευταίες. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι

οδηγεί σε χαμηλότερα ποσοστά υποτροπών σε σχέση με

τη φαρμακοθεραπεία, είναι οικονομική και δεν συνδυά-

ζεται με τις παρενέργειες της λήψης φαρμάκων[39]. Στο

ίδιο μήκος κύματος, πρόσφατες ερευνητικές ενδείξεις

στις ΗΠΑ, έρχονται να ενισχύσουν τα παλαιότερα ευρή-

ματα για την αποτελεσματικότητα της συμπεριφορικής κι-

νητοποίησης σε ηλικιωμένο πληθυσμό μέσω βιβλιοθερα-

πείας[40]. 

Μία κριτική, που εύλογα έχει ασκηθεί στη θεραπεία συμ-

περιφορικής κινητοποίησης είναι πως οι μέχρι τώρα

έρευνες για την αποτελεσματικότητα της έχουν διεξαχθεί

με την ενεργό συμμετοχή κάποιων «αυθεντιών» του χώ-

ρου, όπως οι συγγραφείς του θεραπευτικού εγχειριδίου

Martell, Dimidjian & Herman – Dunn8. Παράλληλα,

όπως πολλές μελέτες γενικότερα, οι έρευνες προέρχον-

ταν από τον ακαδημαϊκό χώρο και δεν λάμβαναν χώρα

στα πλαίσια της καθημερινή κλινικής ρουτίνας. Σε αυτό

κλήθηκαν να απαντήσουν οι Ekers et al[41], οι οποίοι συ-

νέκριναν τη θεραπεία Συμπεριφορικής Κινητοποίησης,

όπως αυτή παρέχεται από έμπειρες νοσηλεύτριες ψυχι-

κής υγείας υπό την εποπτεία και εκπαίδευση θεραπευτών

συμπεριφορικής κινητοποίησης, με τη συνήθη θεραπεία

(Treatment As Usual), που παρέχεται στα πλαίσια του

εθνικού συστήματος υγείας της Μ. Βρετανίας. Οι νοση-

λεύτριες, έμπειρα στελέχη ψυχικής υγείας, εκπαιδεύτη-

καν από εξειδικευμένο ψυχολόγο στην προσέγγιση της

συμπεριφορικής κινητοποίησης, σε πέντε (5) συνεδρίες,

ενώ τους παρεχόταν και κλινική εποπτεία. Η παρέμβαση

στη συνθήκη της συμπεριφορικής κινητοποίησης ολοκλη-

ρώθηκε σε 12 συνεδρίες, ενώ στην περίπτωσης της συνη-

θισμένης θεραπείας, ακολουθήθηκαν όλες οι καθιερωμέ-

νες διαδικασίες, που ορίζει το πλαίσιο του εθνικού συ-

στήματος υγείας της Μ. Βρετανίας. Η επιλογή των συμμε-

τεχόντων ήταν τυχαία και για τις 2 ομάδες, ενώ, όπου

χρειάστηκε αντικαταθλιπτική αγωγή χορηγήθηκε εξίσου,

στον ίδιο περίπου αριθμό συμμετεχόντων, οι οποίοι προ-

έρχονταν και από τις δύο ομάδες. Η τελική αξιολόγηση

έγινε με μια μπαταρία ψυχομετρικών τεστ, μεταξύ των

οποίων ήταν και το Beck Depression Inventory-II. Όλες

οι συνεδρίες καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν από ένα

ανεξάρτητο κριτή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τη-

ρήθηκε το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Όταν οι παρεμβά-

σεις αξιολογήθηκαν, 3 μήνες μετά, τα αποτελέσματα ήταν

αναφανδόν υπέρ της συνθήκης της συμπεριφορικής κινη-

τοποίησης (π.χ., ο Μ.Ο στο BDI-II ήταν 11,93, ενώ για τη

δεύτερη συνθήκη ήταν 27,40) σε στατιστικά σημαντικό

βαθμό. Τα αποτελέσματα αυτά, δημιουργούν αισιοδοξία

ως προς την κατεύθυνση της ευελιξίας της θεραπείας, αν

αναλογιστούμε πως επιτευχθήκαν από νοσηλευτικό προ-

σωπικό, χωρίς προηγούμενη ψυχοθεραπευτική εμπειρία.

Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί κανείς να ισχυριστεί πως

ενισχύεται το επιχείρημα της μεγαλύτερης σχέσης κόστους

– οφέλους της θεραπείας συμπεριφορικής κινητοποίησης

σε σχέση με τις άλλες καθιερωμένες παρεμβάσεις. Επίσης,

οι προοπτικές για την εφαρμογή της σε μεγάλα προγράμ-

ματα αγωγής υγείας του πληθυσμού φαίνονται κάτι παρα-

πάνω από αξιόλογες υπό αυτήν την οπτική.

Εύλογα προκύπτει το ερώτημα της αποτελεσματικότητας

της παρέμβασης σε διαφορετικά από τα δυτικά, πολιτι-

σμικά πλαίσια. Αυτήν την πτυχή διερεύνησε η τυχαιοποι-

ημένη κλινική μελέτη (RCT) των Moradveisi et al[42] στο

Ιράν. Οι σύγκριση αυτή τη φορά ήταν μεταξύ μιας συνθή-

κης συμπεριφορικής κινητοποίησης, τηρώντας το θερα-

πευτικό πρωτόκολλο, που περιγράφεται στο εγχειρίδιο

των Martell, Dimidjian, Herman-Dunn[8] και αντικατα-

θλιπτικής φαρμακευτικής αγωγής (Sertraline). Στη μελέτη

συμμετείχαν 100 καταθλιπτικοί ασθενείς, οι οποίοι μοι-

ράστηκαν εξίσου στις 2 συνθήκες. Στην ομάδα της συμπε-

ριφορικής κινητοποίησης, οι συμμετέχοντες προσήλθαν

σε 16 θεραπευτικές συνεδρίες, γεγονός, που επαναλή-

φθηκε και στη συνθήκη της αντικαταθλιπτικής αγωγής.

Προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα κά-

θε παρέμβασης, χρησιμοποιήθηκαν 2 ερωτηματολόγια, το

BDI, καθώς και το Hamilton Rating Scale for Depression

σε τέσσερα διαφορετικά χρονικά σημεία: αμέσως μετά

από τη λήξη της παρέμβασης, καθώς και 4,13 και 49 εβδο-

μάδες μετά. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η μείωση της

καταθλιπτικής συμπτωματολογίας ήταν μεγαλύτερη στη

συνθήκη της συμπεριφορικής κινητοποίησης σε σχέση με

τη φαρμακοθεραπεία, 13 και 49 εβδομάδες μετά από τη

λήξη της παρέμβασης. Η βαρύτητα της διαταραχής έπαιζε

διαμεσολαβητικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των δύο

παρεμβάσεων: Ένα άλλο εύρημα ήταν πως οι συμμετέ-
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χοντες με τη βαρύτερη καταθλιπτική συμπτωματολογία

μπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο από τη θεραπεία

συμπεριφορικής κινητοποίησης. Η έρευνα αυτή είναι ση-

μαντική καθώς αποτελεί την πρώτη, η οποία μελέτησε την

αποτελεσματικότητα της θεραπείας συμπεριφορικής κι-

νητοποίησης χωρίς να εποπτεύεται από αυθεντίες τις

προσέγγισης, όπως είναι οι συγγραφείς του βασικού εγ-

χειριδίου[8]. Αντίθετα, η εποπτεία διεξήχθη από ένα μη

ειδικό θεραπευτή, ο οποίος χρησιμοποίησε το παραπάνω

εγχειρίδιο, μεταφρασμένο στα ιρανικά.. Η συμπεριφορι-

κή κινητοποίηση συμπεραίνεται πως είναι ένα εύκολο

στην εκμάθηση, απλό θεραπευτικό πρόγραμμα, δίχως ιδι-

αίτερες απαιτήσεις σε δεξιότητες είτε από τη μεριά του

θεραπευτή, είτε του θεραπευόμενου. Οι συγγραφείς εξη-

γούν τα υψηλά ποσοστά υποχώρησης (91,1%) των συμ-

πτωμάτων και ανταπόκρισης (97,8%) στη θεραπεία σε

σχέση με τη μελέτη των Dimidjian et al[25] (52-56% και

60-76%, αντίστοιχα) προβάλλοντας το επιχείρημα της

διαπολιτισμικότητας: Στο Ιράν το στίγμα της ψυχικής

ασθένειας είναι μεγαλύτερο για όσους λαμβάνουν αντι-

καταθλιπτική αγωγή σε σχέση με όσους πηγαίνουν στον

ψυχολόγο, όποτε προκύπτουν και τα μικρότερα ποσοστά

αποχώρησης από τη θεραπεία (drop-outs), η οποία ήταν

περισσότερο αποδεκτή εντός του συγκεκριμένου πολιτι-

σμικού πλαισίου[42]. Οι Moradveisi et al[42] αναφέρουν

πως η ιρανική κοινωνία προσλαμβάνει όποιον πηγαίνει

στον ψυχολόγο ως κάποιον που «έχει προβλήματα με την

ζωή του», ενώ εκείνον, που λαμβάνει ψυχοφαρμακευτική

αγωγή ως «ψυχικά ασθενή», γεγονός εξαιρετικά στιγμα-

τιστικό και ιδιαίτερα για τους άνδρες. Η έρευνα αυτή, πα-

ρά τους περιορισμούς της, δείχνει πως η θεραπεία συμπε-

ριφορικής κινητοποίησης μπορεί να εφαρμοστεί και σε μη

δυτικά πλαίσια παροχής υπηρεσιών υγείας και σε κάποιες

περιπτώσεις, ίσως με μεγαλύτερη επιτυχία. Οι ερευνητές

υπολόγισαν το κόστος της ψυχοθεραπείας στα 128 ευρώ

και αυτό της αντικαταθλιπτικής αγωγής στα 198 ευρώ,

συμπεραίνοντας παράλληλα ότι η θεραπεία συμπεριφορι-

κής κινητοποίησης έχει πολύ καλές προοπτικές ως προς

της σχέση κόστους – πιθανού οφέλους. Τέλος, η εφαρμογή

της από μη εξειδικευμένο προσωπικό και η αποτελεσματι-

κότητα της στις βαριές περιπτώσεις καταθλιπτικών ασθε-

νών, αποτελούν ενθαρρυντικά σημεία για την εφαρμογή

της στην καθημερινή κλινική πρακτική ποικίλων εξωνοσο-

κομειακών και ενδονοσοκομειακών δομών υγείας.  

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται στο Ινστιτούτο Έρευνας και

Θεραπείας της Συμπεριφοράς, στη βάση ενός προσαρμο-

σμένου στα ελληνικά εγχειριδίου των Ευθυμίου, Καπνο-

γιάννη και Κακλαμάνη το “The coping with depression

course - CWDC” (To Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση

της Κατάθλιψης) των Lewinsohn et al. (1984)[4], χωρίς να

υπάρχουν ακόμη ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την

αποτελεσματικότητά του. 

Τέλος, ως αποτέλεσμα όλων αυτών των εμπειρικών δεδομέ-

νων (πίνακας 1), εκδόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές ορ-

θής κλινικής πρακτικής από οργανισμούς υψηλής αναγνώ-

ρισης στο χώρο της υγείας (όπως το Εθνικό Ίδρυμα Υγείας

και Καλής Κλινικής Πρακτικής της Μ. Βρετανίας [NICE]),

που συνιστούν τη θεραπεία συμπεριφορικής κινητοποίησης

για την αποτελεσματική θεραπεία της κατάθλιψης[43].   

Συζήτηση
Συνοπτικά, είδαμε πως η συμπεριφορική κινητοποίηση

αποτελεί ένα δομημένο θεραπευτικό πρόγραμμα το

οποίο αποσκοπεί να φέρει το θεραπευόμενο σε όσο το

δυνατό μεγαλύτερη επαφή με δυνητικά αντικαταθλιπτι-

κούς περιβαλλοντικούς ενισχυτές μέσω του προγραμματι-

σμού δραστηριοτήτων και της μείωσης των συμπεριφορών

αποφυγής, οι οποίες προσλαμβάνονται ως αρνητικοί ενι-

σχυτές σύμφωνα με τη συμπεριφορική θεωρία και πρακτι-

κή. Όπως σε όλα τα ΓΣ θεραπευτικά προγράμματα, μια

διατύπωση περίπτωσης (case formulation) συγκροτείται

στην αρχή της παρέμβασης μέσω της συνεργασίας θερα-

πευόμενου και θεραπευτή, κατόπιν, η όποια μετέπειτα συ-

νεργασία στηρίζεται σε αυτήν, η οποία τυγχάνει αναθεω-

ρήσεων στην πορεία της θεραπείας. Χρησιμοποιείται ένα

σύνολο τεχνικών, το οποίο περιλαμβάνει ημερολόγια αυ-

τό-καταγραφής, εντοπισμό πιθανών καταθλιπτικογόνων

συμπεριφορών και ορισμό ενός εναλλακτικού προγράμ-

ματος δραστηριοτήτων, ανάλογα με τους στόχους, που

ορίζονται μέσω της διατύπωσης περίπτωσης. Απώτερος

σκοπός του προγράμματος δεν είναι η πρόσκαιρή ανακού-

φιση των θεραπευόμενων από τα καταθλιπτικά συμπτώ-

ματα αλλά η μόνιμη επανασύνδεση τους με φυσικά ενι-

σχυτικά περιβάλλοντα και η κατανόηση των αρχών της

συμπεριφορικής κινητοποίησης, ώστε να μπορούν να δια-

χειρίζονται το συναίσθημα τους σε μόνιμη βάση. 

Οι θεραπείες της συμπεριφοράς στην αντιμετώπιση της

κατάθλιψης, παρόλο που δεν αποτελούν μια νέα εξέλιξη,

έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό βαθμό την τελευταία δεκα-

πενταετία. Η έκδοση[8,15,16,17] εννέα (9) θεραπευτικών

εγχειριδίων της θεραπείας συμπεριφορικής κινητοποί-

ησης για την κατάθλιψη δείχνει το ενδιαφέρον ερευνητών

και επαγγελματιών για ένα σύντομο, αποτελεσματικό και

χαμηλού κόστους θεραπευτικό πρόγραμμα. Επίσης, οι τε-

λευταίες εξελίξεις δείχνουν την τάση ενός επιστημονικού

κλάδου για εξέλιξη σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο

μέσα από την εμπειρική τεκμηρίωση. Η καταγραφή και ο

προγραμματισμός δραστηριοτήτων αποτελεί την κορωνί-

δα της θεραπευτικής παρέμβασης της συμπεριφορικής κι-

νητοποίησης ή αλλιώς τη σταθερά, που οδηγεί στη μείωση

της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Η εξατομίκευση

των παρεμβάσεων καθιστά απαραίτητη τη χρήση και άλ-

λων καθιερωμένων συμπεριφορικών τεχνικών. Τα απα-

ραίτητα συστατικά μια αποτελεσματικής θεραπευτικής

παρέμβασης συμπεριφορικής κινητοποίησης είναι η αξιο-

λόγηση και η καταγραφή της κινητοποίησης, ο προγραμ-

ματισμός δραστηριοτήτων και η συμπεριφεριολογική
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ανάλυση, η οποία καθορίζει την περαιτέρω χρήση και άλ-

λων τεχνικών. Η πρόσφατη έρευνα από το χώρο της θετι-

κής ψυχολογίας[44] αφήνει ενθαρρυντικά μηνύματα για

τη χρήση της συμπεριφορικής κινητοποίησης στην ανά-

πτυξη της ευεξίας του γενικού πληθυσμού[38]. Παράλλη-

λα, στα πλαίσια απαρτιωτικών προγραμμάτων παρέμβα-

σης, η θεραπεία συμπεριφορικής κινητοποίησης μπορεί

να συνδυαστεί και με άλλες παρεμβάσεις ιδιαίτερα όταν

ένα από τα κύρια θεραπευτικά αιτήματα είναι η ανακού-

φιση από την καταθλιπτική συμπτωματολογία. Οι ενδεί-

ξεις είναι ενθαρρυντικές για μια ποικιλία διαταραχών

όπως η διαταραχή μετά - τραυματικού στρες σε βετερά-

νους του πολέμου[5,45,46,47,48] η συν-νοσηρότητα με

εξαρτήσεις (Ψυχοτρόπες Ουσίες, HIV, Κάπνισμα)  και

σωματικές ασθένειες[49,50] και η κλινική διαχείριση της

σχιζοφρένειας[51]. Επίσης, η ευελιξία της είναι χαρακτη-

ριστική ως προς την εφαρμογή της σε ποικιλία πληθυ-

σμών (βετεράνους[5,45,46,47,48] ηλικιωμένους, αφροα-

μερικανούς[3,26]) αλλά και μέσω εφαρμογών διαδι-

κτύου[52] και κινητών τηλεφώνων σε πληθυσμούς, που

για διάφορους λόγους δεν έχουν πρόσβαση σε πηγές πα-

ροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Οι πρόσφατες παγκό-

σμιες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις καθιστούν

απαραίτητες αποτελεσματικές, βραχείες και χαμηλού κό-

στους[42] θεραπείες στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης

πληθυσμών, που αντιμετωπίζουν ποικίλα οικονομικά και

κοινωνικά προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη και τον πο-

λιτισμικό παράγοντα[42]. Σε έναν κόσμο, όπου το κόστος

της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθίσταται δυσβά-

σταχτο για ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλισμένους, η

συμπεριφορική θεραπεία της κατάθλιψης μπορεί να απο-

τελέσει το χαμηλού κόστους ισοδύναμο των φαρμακοθε-

ραπειών, ιδιαίτερα όταν εντάσσεται στα πλαίσια ομαδι-

κών προγραμμάτων ή άλλων μορφών ελάχιστης επαφής

(minimal contact) με το θεραπευτή (βιβλία αυτοβοήθειας,

επικοινωνία μέσω ίντερνετ, κτλ.)[53]. Μία τάση της σύγ-

χρονης έρευνας είναι η αναζήτηση θεραπευτικών παρεμ-

βάσεων χαμηλού κόστους και ικανοποιητικής αποτελε-

σματικότητας ώστε να εφαρμοστούν ευρέως στον πληθυ-

σμό, ο οποίος ίσως δεν έχει τη δυνατότητα να παρακο-

λουθήσει ατομικές συνεδρίες[53]. Η θεραπεία συμπερι-

φορικής κινητοποίησης έχει τις απαιτούμενες προδιαγρα-

φές για τη χρήση της σε μαζικά προγράμματα προαγωγής

και αγωγής της υγείας του πληθυσμού, εντούτοις, η απο-

τελεσματικότητα αυτών των χαμηλής έντασης θεραπευτι-

κών προγραμμάτων μένει να αποδειχθεί από τη μελλοντι-

κή έρευνα, καθώς τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν επαρ-

κούν, κυρίως λόγω μεθοδολογικής ανομοιογένειας[53]. Η

υλοποίηση προγραμμάτων ευρείας κλίμακας και χαμηλού

κόστους με στόχο την καθημερινή κινητοποίηση του ανε-

νεργού και άνεργου πληθυσμού με καταθλιπτική συμπτω-

ματολογία σε δομές που ήδη υπάρχουν και παραμένουν

αναξιοποίητες, μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση ενός

προβλήματος των σημερινών καιρών.
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Summary
The current review refers to the history and potential of

Behavioral Activation treatment for depression. In addi-

tion, it refers to its implementation in the treatment of

various disorders, where depression coexists with other

health problems and hinders the positive outcome of each

intervention. Behavioral Activation, finding its conceptual

origin in traditional Behaviorism, had been coincidentally

neglected by the scientific community during the past 20

years, until the time that empirical research highlighted it

as an important component of Cognitive and Behavioral

treatment of depression. The need for cost-effective inter-

ventions for treating depression, motivated researchers in

order to clarify the effective components of the current ev-

idence - based therapies, namely Cognitive Behavioral

Therapies. Significant RCT's, Meta - analyses and system-

atic literature reviews of the Western world, suggest be-

havioral activation treatment as an independent, evidence

- based therapy in the treatment of depression. The main

therapeutic technique of behavioral activation treatment

is the scheduling of activities, a common element of all re-

lated interventions, which have been implemented until

nowadays. BA is a short term therapy, targets avoidance

and aims to increase positive reinforcement from the envi-

ronment adopting an “outside-in” approach to alleviate

the depressed individual from his/her symptoms. The

scheduling of activities is a procedure by which central de-

pressive schemas are questioned, through the active col-

lection of contradictory data from the environment, play-

ing a vital role in the modification of behavioral patterns,

which lead to immobility, and thus, to depression. For ex-

ample, a thought, which leads to immobility is “I’m not in

mood to do anything”, whereas, behavioral activation

techniques aim to alter the above dysfunctional thought

with the alternative “First I’ll activate myself and then I’ll

see how I feel”. Data coming from the most recent re-

search, provides strong evidence that BA can play an im-

portant role in the clinical management of complex cases

(comorbidity with physical illnesses, Addictions, PTSD,

etc.), in conjunction with other evidence-based interven-

tions in a variety of populations. The recording and plan-

ning of activities is the common component of all treat-

ment manuals, which have been published and  these tech-
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niques can be applied in a wide range of social, cultural and

ethnic contexts and online applications reducing the cost of

the intervention compared to other efficient treatments.

The recent economic and social developments necessitate

such interventions within health promotion programs, par-

ticularly taking into consideration the reduction of cost of

medication for the treatment of affective disorders.

Key words: Behavioral Activation, Depression, PTSD, Cost -

Benefit of treatment, Integrative treatment programs.
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Εισαγωγή
Η σχιζοφρένεια είναι μια πολύμορφη νόσος. Ένα από τα

χαρακτηριστικά της είναι η σημαντική ετερογένεια στην

κλινική εικόνα, όχι μονάχα ανάμεσα στους διαφορετικούς

ανθρώπους που πάσχουν από αυτή, αλλά και στον ίδιο άν-

θρωπο κατά την πορεία της νόσου. Οι κύριες ψυχοπαθο-

λογικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν παραγωγική και αρ-

νητική συμπτωματολογία, αλλά και γνωστικά ελλείμματα,

τα οποία θεωρούνται όλο και περισσότερο ως ένα κεντρι-

κό χαρακτηριστικό της νόσου και όχι απλά ως το αποτέλε-

σμα της συμπτωματολογίας ή της φαρμακευτικής αγωγής

[1,2].  Πρόκειται στην ουσία για ελλείμματα που επηρεά-

ζουν σχεδόν όλες τις πτυχές της νοητικής δραστηριότητας,

τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε αυτό που

είμαστε και τον τρόπο που στοχαζόμαστε πάνω σε αυτό. 

Η κοινωνική και λειτουργική έκπτωση που συχνά απαν-

τώνται στους ανθρώπους που πάσχουν από σχιζοφρένεια

φαίνεται να σχετίζονται με μια σειρά ψυχοπαθολογικών

εκδηλώσεων, αλλά και με κοινωνικούς παράγοντες, όπως 

το τραύμα, η φτώχεια και το στίγμα. Παρ’όλα αυτά η κα-

τανόηση της νόσου δεν μπορεί να είναι επαρκής χωρίς τη

θεώρηση του ίδιου του ανθρώπου που πάσχει, των βασι-

κών ψυχολογικών διαδικασιών που βοηθούν ή αναχαιτί-

ζουν τις προσπάθειες των ανθρώπων να δώσουν νόημα

στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται και να ζήσουν με

αυτή [3,4]. 

Η πορεία της νόσου διακρίνεται, όπως και η κλινική της

εικόνα, από υψηλή ετερογένεια και η έκβαση φαίνεται να

σχετίζεται με πολλούς παράγοντες. Οι έρευνες, παρά

τους μεθοδολογικούς περιορισμούς, σχηματίζουν μια συ-

νεπή εικόνα: ότι περίπου ο ένας στους πέντε ανθρώπους

με σχιζοφρένεια επιτυγχάνει παρατεταμένη συμπτωματι-

κή και λειτουργική αποκατάσταση [5]. Σε κάθε περίπτω-

ση, ως αποκατάσταση δεν θεωρείται η επάνοδος στο προ-

νοσηρό επίπεδο της λειτουργικότητας, αλλά, κυρίως, η

αποδρομή της συμπτωματολογίας και η επιστροφή στην

κοινωνική ζωή και στην εργασία. 

Νέες Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις στη Σχιζοφρένεια: 

Ενισχύοντας την Ικανότητα για Μεταγνωσιακή Σκέψη

Ανδρονίκη Μπαντούνα1, Paul H. Lysaker2, Σταυρούλα Ρακιτζή1
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Περίληψη

Σκοπός της ανασκόπησης είναι η συνοπτική παρουσίαση ενός συγκεκριμένου μοντέλου ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης που

εστιάζεται στην ενίσχυση της ικανότητας των ανθρώπων που πάσχουν από σχιζοφρένεια να σκέφτονται επί των σκέψεων και

των συναισθημάτων τους. Θα παρουσιαστεί ένα περίγραμμα των κεντρικών διαδικασιών που εμπλέκονται σε μια τέτοια παρέμ-

βαση, όπως προτείνεται μέσα από τις εργασίες των Lysaker et al. Η βιβλιογραφία αναφορικά με τη μεταγνωσιακή σκέψη των

ανθρώπων που πάσχουν από σχιζοφρένεια και τη δυνατότητα βελτίωσης αυτής μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες παρεμβά-

σεις στρέφει την έρευνα σε μια ευρεία σειρά κατευθύνσεων. Οι κατευθύνσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν τη διερεύνηση του βαθ-

μού στον οποίο βελτιώσεις στην ικανότητα μεταγνωσιακής σκέψης μπορεί να επιφέρουν βελτίωση στην ποιότητα της ζωής,

στην κοινωνική λειτουργικότητα, στην καταθλιπτική συμπτωματολογία, στην ευαισθησία στο στίγμα, καθώς και στην ετοιμό-

τητα για εργασία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανακύπτει το ερώτημα του εάν η ψυχοθεραπεία μπορεί να συμβάλλει στην υιοθέ-

τηση μιας πιο συνεκτικής αίσθησης εαυτού επιφέροντας εμβάθυνση σε βαθιά υποκείμενες πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας

μέσα από την ενίσχυση της ικανότητας για μεταγνωσιακή σκέψη ή αλλιώς της ικανότητας των ανθρώπων να σκέφτονται επί

των ίδιων των σκέψεων και των συναισθημάτων τους, αλλά και επί αυτών των άλλων. 

Λέξεις κλειδιά: σχιζοφρένεια, μεταγνωσιακή σκέψη, ψυχοθεραπεία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
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Ωστόσο, η έννοια της αποκατάστασης φαίνεται να γίνεται

όλο και περισσότερο αντιληπτή ως μια σύνθετη και πολυ-

διάστατη διαδικασία, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και

υποκειμενικές αλλαγές στον τρόπο που οι άνθρωποι εκτι-

μούν τη ζωή τους και βιώνουν τον εαυτό τους [3,6,7]. Υπό

αυτήν την έννοια, η αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβά-

νει την υιοθέτηση μιας πληρέστερης και πιο συνεκτικής

αίσθησης του εαυτού στη θέση της βίωσης μιας ταυτότητας

ως ανεπανόρθωτα θρυμματισμένης. Η πρόοδος σε αυτήν

την κατεύθυνση είναι από μόνη της ουσιαστική. Είναι πο-

λύ πιθανό, όμως, να λειτουργεί και υποβοηθητικά σε μια

διαδικασία όπου οι άνθρωποι έρχονται να δουν τον εαυτό

τους ως ικανό να επιτύχει πολλαπλούς στόχους. Με άλλα

λόγια, να αναγνωρίσουν την ικανότητά τους να κατευθύ-

νουν την έκβαση της δικής τους ανάκαμψης [8]. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανακύπτει το ερώτημα του εάν

η ψυχοθεραπεία μπορεί να συμβάλλει στην υιοθέτηση

μιας πιο συνεκτικής αίσθησης εαυτού επιφέροντας εμβά-

θυνση σε βαθιά υποκείμενες πτυχές της ανθρώπινης εμ-

πειρίας. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα από την ενί-

σχυση της ικανότητας για μεταγνωσιακή σκέψη

(metacognition) ή αλλιώς της ικανότητας των ανθρώπων

να σκέφτονται επί των ίδιων των σκέψεων και των συναι-

σθημάτων τους, αλλά και επί αυτών των άλλων. 

Ο σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι η σύντομη

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τη μετα-

γνωσιακή σκέψη των ανθρώπων που πάσχουν από σχιζο-

φρένεια και τη δυνατότητα της ψυχοθεραπευτικής πρά-

ξης να ενισχύσει τις ικανότητες των ανθρώπων αυτών για

αυτό το είδος της σκέψης. Δίδεται ιδιαίτερη αναφορά

στην παρουσίαση ενός μοντέλου ψυχοθεραπευτικής πα-

ρέμβασης προσανατολισμένου στην ενίσχυση μιας συγκε-

κριμένης πτυχής της μεταγνωσιακής σκέψης, της ικανότη-

τας των ανθρώπων να σκέφτονται επί των δικών τους

σκέψεων και συναισθημάτων, όπως αυτό προτείνεται μέ-

σα από τις εργασίες των Lysaker et al. [9].

Η μεταγνωσιακή σκέψη στους ανθρώπους που πά-

σχουν από σχιζοφρένεια
Όρος που εισήχθη αρχικά στην εκπαιδευτική βιβλιογρα-

φία ως η ικανότητα του σκέπτεσθαι επί του σκέπτεσθαι

κατά τη διαδικασία της μάθησης [10], ο όρος “μεταγνω-

σιακή σκέψη” έχει αποκτήσει μέσα στα χρόνια μια ευ-

ρεία σειρά σημασιών. Οι σημασίες που έχουν αποδοθεί

αντανακλούν όλες τη γενική ικανότητα του σκέπτεσθαι

επί της σκέψης τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως

προς τις διαδικασίες της. Ενώ στην αρχή ο όρος περιέ-

γραφε περισσότερο την ικανότητα που έχει κάποιος να

παρατηρεί τις ίδιες του τις γνωστικές διαδικασίες και να

ανιχνεύει τα λάθη σε αυτές [10], ένας πιο ειδικός ορισμός

περιγράφει τη μεταγνωσιακή σκέψη ως την ικανότητα της

επίγνωσης των γνωσιακών διαστρεβλώσεων [11]. Στις ερ-

γασίες του Wells [12] ο ορισμός συμπεριλαμβάνει και το

σκέπτεσθαι επί των συναισθημάτων. Υπογραμμίζεται,

επιπλέον, η σημασία της μεταγνωσιακής σκέψης στην

έκλυση των αντιδράσεων που απορρέουν από αυτές τις

σκέψεις και τα συναισθήματα. 

Μέσα από τις εργασίες των Semerari et al. [13] και των

Lysaker et al. [14,15] ο όρος “μεταγνωσιακή σκέψη” συμ-

περιλαμβάνει τις ευρύτερες διαδικασίες κατά τις οποίες

οι πληροφορίες απαρτιώνονται σε σύνθετες και δυναμι-

κές αναπαραστάσεις του εαυτού και των άλλων. Μπορεί

έτσι να νοηθεί σαν ένα φάσμα δραστηριοτήτων που

εκτείνεται από το σκέπτεσθαι επί διακριτών ψυχολογι-

κών φαινομένων έως την απαρτίωση των διακριτών αντι-

λήψεων σε ολοκληρωμένες και συνεκτικές αναπαραστά-

σεις του εαυτού και των άλλων. Η συνθετική αυτή μετα-

γνωσιακή δραστηριότητα συμπεριλαμβάνει τέσσερις ου-

σιαστικές πτυχές οι οποίες διακρίνονται: 

- Στην ικανότητα σχηματισμού σύνθετων αναπαραστάσε-

ων των εσωτερικών καταστάσεων του εαυτού και την ικα-

νότητα στοχασμού πάνω σε αυτές, η οποία αποδίδεται με

τον όρο “αυτο-στοχαστικότητα” (self-reflectivity).

- Στην ικανότητα σχηματισμού σύνθετων νοητικών ανα-

παραστάσεων των εσωτερικών καταστάσεων των άλλων

και στην ικανότητα στοχασμού πάνω σε αυτές, η οποία

αποδίδεται ως “κατανόηση του νου των άλλων” (under-

standing the mind of others).

- Στην ικανότητα τοποθέτησης των αναπαραστάσεων μέ-

σα σε έναν κόσμο όπου ο εαυτός δεν είναι το επίκεντρο,

η οποία αποδίδεται με τον όρο “απο-κέντρωση” (decen-

tration).

- Στην ικανότητα χρήσης αυτής της γνώσης στην αντιμε-

τώπιση και επίλυση των ψυχολογικών και κοινωνικών

προκλήσεων, η οποία αποδίδεται ως “ικανότητα αξιοποί-

ησης” (mastery).

Οι μεταγνωσιακές ικανότητες «επιτρέπουν στους ανθρώ-

πους να σχηματίζουν μια λεπτομερή εικόνα των δικών

τους νοητικών καταστάσεων, των επιθυμιών και των προ-

θέσεων των άλλων, καθώς και των εσωτερικών και κοι-

νωνικών συμβάντων που πυροδοτούν ψυχικό πόνο και

μέσα από αυτό να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και

να επιλύουν σύνθετα κοινωνικά προβλήματα […]. Σε ένα

ευρύτερο πλαίσιο, καθιστούν τους ανθρώπους ικανούς να

κατανοούν τα διλήμματά τους, να δίνουν νόημα στη ζωή

τους και, τελικά, να προσαρμόζονται σε ένα περιβάλλον

που αλλάζει διαρκώς» [16]. Υπό αυτήν την έννοια, η δυσ-

λειτουργία στη μεταγνωσιακή σκέψη φαίνεται να είναι

κάτι παραπάνω από μια χαμένη δεξιότητα. Είναι η έκ-

πτωση της ικανότητας της σύνθετης κατανόησης της προ-

σωπικής εμπειρίας και της ενσωμάτωσης της διαπροσω-

πικής πληροφορίας σε ένα ενιαίο σύνολο [15].

Η χρήση του όρου “μεταγνωσιακή σκέψη” είναι συχνά

παράλληλη με τη χρήση άλλων όρων στη βιβλιογραφία,

όπως “θεωρία του νου” (theory of mind) και “νοητικοποί-

ηση” (mentalization). Ωστόσο, ο όρος “θεωρία του νου”

αναφέρεται στο σκέπτεσθαι αναφορικά με τις σκέψεις
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και τις προθέσεις των άλλων κατά τη διαδικασία του σχε-

τίζεσθαι με αυτούς [17]. Από αυτή την άποψη αποτελεί

ουσιαστική πτυχή της μεταγνωσιακής σκέψης ως στοιχείο

ενός ευρύτερου συστήματος που καθιστά ικανό το σκέ-

πτεσθαι για το σκέπτεσθαι. Ο όρος “νοητικοποίηση” φαί-

νεται να αναφέρεται περισσότερο στην κατανόηση των

εσωτερικών καταστάσεων μέσα στο πλαίσιο μιας σχέσης

πρόσδεσης [18]. Να σημειωθεί εδώ ότι η χρήση του όρου

“μεταγνωσιακή σκέψη” γίνεται με την επιφύλαξη ότι δεν

είναι ακόμα σαφώς κατανοητό το πώς διαφέρει από άλ-

λους όρους και το πώς οι διαφορετικές πτυχές του σχετί-

ζονται μεταξύ τους [19].

Αρκετοί άνθρωποι που πάσχουν από σχιζοφρένεια εκδη-

λώνουν δυσχέρεια στη σύλληψη και στην κατανόηση των

δικών τους νοητικών καταστάσεων και αυτών των άλλων,

καθώς και στη χρήση αυτής της γνώσης στην αλληλεπί-

δραση και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της καθη-

μερινής ζωής, αλλά και της ίδιας της ασθένειας [14,17,20].

Μπορεί, για παράδειγμα, να έχουν δυσκολία στην κατα-

νόηση των σκέψεων, των προθέσεων και των συναισθημά-

των όπως αυτά διαφαίνονται από το λόγο, τις κινήσεις και

τις πράξεις των άλλων. Μπορεί να έχουν δυσκολία στο να

διακρίνουν τα δικά τους συναισθήματα και να τα βάλουν

σε λέξεις, να αναγνωρίζουν ότι είναι οι ίδιοι η πηγή των

σκέψεων και των πράξεων τους, να διακρίνουν την υπο-

κειμενικότητα και την πιθανή σφαλερότητα των πεποιθή-

σεών τους και να αναπτύσσουν μια προσωπική αφήγηση

στην οποία ο εαυτός και οι άλλοι αναπαρίστανται με συ-

νεκτικό τρόπο [14,17,21-27]. Με περιορισμένες αυτές τις

ικανότητες φαίνεται να είναι συχνά δύσκολο για τους αν-

θρώπους αυτούς να συνδέουν τα καθημερινά γεγονότα με

το παρελθόν και να οραματίζονται ένα μέλλον η έκβαση

του οποίου μπορεί να επηρεάζεται από τη δράση τους στο

παρόν [28,29]. Από μια περισσότερο διευρυμένη οπτική,

τα ελλείμματα αυτά μπορεί να αποτελούν μια εξήγηση σε

μια ελλειμματική αίσθηση εαυτού και ταυτότητας η οποία

φαίνεται να αποδίδεται ως χαρακτηριστικό στη σχιζοφρέ-

νεια ακόμα και από συγγραφείς που προέρχονται από

διαφορετικές μεταξύ τους προσεγγίσεις [24,30].

Τα ελλείμματα αυτά φαίνεται να είναι σχετικά σταθερά

μέσα στο χρόνο και, αν και συσχετιζόμενα με τη βαρύτη-

τα της ψυχοπαθολογίας, δε φαίνεται να είναι αποτέλεσμα

της συμπτωματολογίας ή των νευρογνωστικών ελλειμμά-

των [31-33]. Είναι περισσότερο πιθανό να υπάρχει σχετι-

κή ανεξαρτησία ανάμεσα στη μεταγνωσιακή και στη νευ-

ρογνωστική δυσλειτουργία [2]. Μια σημαντική γραμμή

έρευνας αποτελεί το πώς τα μεταγνωσιακά ελλείμματα

που παρατηρούνται στους ανθρώπους με σχιζοφρένεια

συνδέονται με τη χρονιότητα της νόσου, με την προνοση-

ρή κοινωνική λειτουργικότητα, αλλά και με τις διαδικα-

σίες ρύθμισης του συναισθήματος  [34].

Τα μεταγνωσιακά ελλείμματα αποτελούν πεδίο αυξανό-

μενου κλινικού και θεωρητικού ενδιαφέροντος, καθώς εί-

ναι στενά συνδεδεμένα με έκπτωση στην ψυχοκοινωνική

λειτουργικότητα [35]. Η μεταγνωσιακή σκέψη φαίνεται να

σχετίζεται με αρκετούς τρόπους με την καθημερινή λει-

τουργικότητα των ανθρώπων με σχιζοφρένεια. Φαίνεται

πως διαμεσολαβεί στον τρόπο με τον οποίο τα νευρογνω-

στικά ελλείμματα επηρεάζουν την κοινωνική λειτουργικό-

τητα, ύστερα από τον έλεγχο της συμπτωματολογίας [36].

Χαμηλότερα επίπεδα στην ικανότητα για μεταγνωσιακή

σκέψη φαίνεται να συσχετίζονται με λιγότερο θετικές

αναφορές της υποκειμενικής εμπειρίας της αποκατάστα-

σης [37] και χαμηλότερα επίπεδα κοινωνικής επάρκειας

[38]. Εκτός από τις διάφορες πτυχές της καθημερινής

ζωής, ελλειμματική μεταγνωσιακή σκέψη φαίνεται να σχε-

τίζεται με πιο φτωχή ποιότητα θεραπευτικής σχέσης [39]

και πιο σοβαρή αρνητική συμπτωματολογία [14,40,41]. 

Με βάση όλα αυτά θα μπορούσε να λεχθεί ως υπόθεση

ότι η βελτίωση στην ικανότητα μεταγνωσιακής σκέψης θα

μπορούσε να οδηγήσει σε βελτίωση στη λειτουργικότητα

και να καταστήσει τους ανθρώπους που πάσχουν από

σχιζοφρένεια περισσότερο ικανούς να επιτύχουν μια πιο

σύνθετη κατανόηση του εαυτού τους και των άλλων.

Η δυνατότητα της ψυχοθεραπείας να ενισχύσει τη μετα-

γνωσιακή σκέψη σε ανθρώπους με μη ψυχωσικές διαταρα-

χές έχει συζητηθεί αρκετά. Υπάρχουν αρκετές μορφές ψυ-

χοθεραπείας, προερχόμενες και από γνωσιακά, αλλά και

από ψυχοδυναμικά πλαίσια αναφοράς, οι οποίες εστιάζον-

ται στην ενίσχυση της ικανότητας αυτής (σε κάποιες από

αυτές αναφερόμενη ως νοητικοποίηση) σε ανθρώπους με

διαταραχές προσωπικότητας, κατάθλιψη και άγχος [42-46]. 

Ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι η βελτίωση της μεταγνω-

σιακής σκέψης σε ανθρώπους με σχιζοφρένεια είναι δυ-

νατή μέσα από ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις προήλ-

θαν μέσα από τις εργασίες των Spaulding et al. [47] ανα-

φορικά με ένα πρόγραμμα γνωσιακής θεραπείας στην

ψυχιατρική αποκατάσταση, από το πρόγραμμα Social

Cognition and Interaction Training (SCIT) [48] και από

κάποιες μορφές γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας

για την ψύχωση [49]. Στην προσπάθεια για το πέρασμα

από τις εστιασμένες στο σύμπτωμα γνωσιακές θεραπείες

σε θεραπείες περισσότερο εστιασμένες στην αίσθηση του

εαυτού, έχουν διαμορφωθεί γνωσιακές θεραπείες που

επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της τελευταίας [50,51].

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε και η Person

Based Cognitive Therapy (PBCT) [50], με σκοπό την ενί-

σχυση της μεταγνωσιακής εναισθησίας αναφορικά με το

νόημα που αποδίδεται στη συμπτωματολογία, τη σχέση με

τις εσωτερικές εμπειρίες, τα αρνητικά σχήματα εαυτού

και τη βίωση του εαυτού ως μια σύνθετη διαδικασία που

υπόκειται σε αλλαγή. Επιπλέον, δύο ποσοτικές μελέτες

περιπτώσεων ασθενών με σχιζοφρένεια υποδεικνύουν

ότι η ψυχοθεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε βελτιώσεις

στη μεταγνωσιακή σκέψη [52-53]. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι θα μπορούσαν να σχεδιαστούν ψυ-

χοθεραπευτικές διαδικασίες ώστε να συμβάλλουν στην

ενίσχυση της αίσθησης του εαυτού και στην ενδυνάμωση
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των ικανοτήτων του σκέπτεσθαι επί της σκέψης. Συγκε-

κριμένα, εάν η μεταγνωσιακή ικανότητα νοείται ως μια

ικανότητα που εκτείνεται κατά μήκος ενός συνεχούς από

καλή σε περιορισμένη, η ψυχοθεραπεία μπορεί να συμ-

βάλλει στην ανάπτυξη της μέσα από την εξάσκηση αυτών

των δεξιοτήτων σε αυξανόμενο βαθμό πολυπλοκότητας.

Η εξάσκηση αυτή μπορεί να είναι μια δύσκολη, συχνά

ματαιωτική και επώδυνη διαδικασία, όμως είναι δυνατό

να αναμένονται πρόοδοι μέσω αυτής, δεδομένης της πλα-

στικότητας του ανθρώπινου εγκεφάλου [3].

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ένα περίγραμμα των δια-

δικασιών που εμπλέκονται σε μια ψυχοθεραπευτική πα-

ρέμβαση που εστιάζει στην ενίσχυση μιας πτυχής της με-

ταγνωσιακής σκέψης, της ικανότητας των ανθρώπων να

σκέφτονται επί των σκέψεων και των συναισθημάτων

τους. Η ικανότητα αυτή αποδίδεται με τον όρο “αυτο-στο-

χαστικότητα”[9]. Η παρέμβαση συμπεριλαμβάνει την

εκτίμηση των μεταγνωσιακών ικανοτήτων του θεραπευό-

μενου και τη διαμόρφωση παρεμβάσεων που ανταποκρί-

νονται στις ικανότητες αυτές. Mελέτες περιπτώσεων και

μια πιλοτική έρευνα υποδεικνύουν θετικά αποτελέσματα

μιας τέτοιας ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας [52-56].

Η εκτίμηση της μεταγνωσιακής ικανότητας, όπως αυτή αν-

τανακλάται στις αφηγήσεις των ανθρώπων, πραγματοποιεί-

ται με τη χρήση της Metacognition Assessment Scale-Ab-

breviated (MAS-A) [13,14]. Η MAS σχεδιάστηκε αρχικά

για την εκτίμηση των συνθετικών μεταγνωσιακών ικανοτή-

των κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής πράξης και

αργότερα, σε συνεργασία με τους αρχικούς συγγραφείς,

προσαρμόστηκε και συντομεύθηκε ώστε να χρησιμοποιηθεί

σε ανθρώπους με ψυχωσικές διαταραχές. Η διαφορά της

MAS-A από άλλα εργαλεία αξιολόγησης της μεταγνωσια-

κής ικανότητας έγκειται στο ότι εστιάζει σε μεταγνωσιακές

διεργασίες που ανακύπτουν αυθόρμητα και δεν είναι άμε-

σα συνδεδεμένες με μια δοκιμασία ή αναφερόμενες σε ένα

ερωτηματολόγιο. Η μεταγνωσιακή ικανότητα προσλαμβά-

νεται ως μια σειρά από ημι-ανεξάρτητες δεξιότητες, κάποι-

ες από τις οποίες μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο

λειτουργικές από άλλες. Η υπόθεση της συγκεκριμένης κλί-

μακας είναι ότι οι μεταγνωσιακές ικανότητες διαφοροποι-

ούνται κατά μήκος ενός συνεχούς στο βαθμό που κάποιος

είναι περισσότερο ή λιγότερο ικανός να επιτελέσει διεργα-

σίες αυξανόμενης πολυπλοκότητας. Αποτελείται από τέσ-

σερις υποκλίμακες, κάθε μία από τις οποίες αντανακλά

διαφορετικές πτυχές της μεταγνωσιακής δραστηριότητας.

Παρουσίαση ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης για

την ενίσχυση της ικανότητας του σκέπτεσθαι επί

των ίδιων των σκέψεων και των συναισθημάτων –

“αυτο-στοχαστικότητα”
Ο όρος “αυτο-στοχαστικότητα” αναφέρεται στη διαδικα-

σία κατά την οποία μια πτυχή της εσωτερικής ζωής γίνε-

ται παρατηρήσιμη σαν να ήταν αντικείμενο ή σαν να ήταν

κάτι εξωτερικό. Αυτή η μερική εξωτερίκευση πτυχών του

εαυτού επιτρέπει τον έλεγχο, την κριτική στάση, την αμ-

φισβήτηση και την αφήγηση των σκέψεων και των συναι-

σθημάτων. Η ικανότητα της υιοθέτησης μιας τέτοιας στά-

σης επί των σκέψεων και των συναισθημάτων, μέσα από

τον διάλογο με τον εαυτό ή με κάποιο άλλο πρόσωπο, ενι-

σχύει την υποκειμενική εμπειρία του εαυτού και επιτρέ-

πει την εσωτερική επίγνωση [19]. 

Στη MAS-A η υποκλίμακα “αυτο-στοχαστικότητα” συμπερι-

λαμβάνει εννέα επίπεδα αυξανόμενης πολυπλοκότητας τα

οποία μπορούν να διακριθούν το ένα από το άλλο. Το κάθε

επίπεδο αναπαριστά μια μεταγνωσιακή δραστηριότητα πιο

σύνθετη από την αμέσως προηγούμενη. Θεωρητικά, δεν εί-

ναι πιθανό κάποιος να μπορεί να εκτελέσει ένα επίπεδο χω-

ρίς να μπορεί να εκτελέσει τα επίπεδα πριν από αυτό. 

Όπως περιγράφεται από τους Lysaker et al. [9] το πρώτο

επίπεδο προϋποθέτει την αναγνώριση από τους ασθενείς

ότι έχουν νοητικές λειτουργίες. Το δεύτερο επίπεδο περι-

λαμβάνει την αναγνώριση από τους ασθενείς ότι οι σκέ-

ψεις είναι δικές τους. Το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει την

ικανότητα να διακρίνουν και να ξεχωρίσουν τις διαφορε-

τικές γνωστικές τους λειτουργίες, για παράδειγμα τις ανα-

μνήσεις, τις φαντασιώσεις, τα όνειρα, τις επιθυμίες, τις

αποφάσεις, τις προβλέψεις. Το τέταρτο επίπεδο περιλαμ-

βάνει τη διάκριση και τον προσδιορισμό των διαφορετι-

κών συναισθηματικών καταστάσεων. Το πέμπτο επίπεδο

περιλαμβάνει την αναγνώριση ότι οι ιδέες για τον εαυτό

και για τον κόσμο μπορεί να είναι σφαλερές. Το έκτο επί-

πεδο περιλαμβάνει την ικανότητα αναγνώρισης του πε-

ριορισμένου αντίκτυπου που οι προσδοκίες, οι σκέψεις

και οι επιθυμίες έχουν στην πραγματικότητα. Το έβδομο

επίπεδο ζητά από τους ασθενείς να αναγνωρίσουν ότι η

συμπεριφορά τους μπορεί να καθορίζεται από γνωστικές

και συναισθηματικές λειτουργίες και να δουν την επίδρα-

ση των κοινωνικών σχέσεων. Το όγδοο επίπεδο προϋπο-

θέτει από τους ασθενείς την κατασκευή μιας ολοκληρωμέ-

νης περιγραφής της ψυχικής κατάστασης τους και/ή των

διαπροσωπικών διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται, ξε-

χωρίζοντας και αναγνωρίζοντας τα γνωστικά και τα συ-

ναισθηματικά στοιχεία. Τέλος, το ένατο επίπεδο αφορά

στην ικανότητα να ενσωματώσουν σε συνεκτική και σύν-

θετη αφήγηση τους διαφορετικούς τρόπους της γνωστικής

και συναισθηματικής τους λειτουργίας, την αναγνώριση

ότι έχουν μια αυτοβιογραφία και κάποια επίγνωση του

τρόπου με τον οποίο την επηρεάζουν.

Η θεραπευτική παρέμβαση ξεκινά με την εκτίμηση του

γενικού επιπέδου της ικανότητας του θεραπευόμενου,

όπως αυτή διαφαίνεται μέσα από τις αφηγήσεις του ή εκ-

δηλώνεται στο υλικό που ανακύπτει στη θεραπεία. Η

αξιολόγηση θα μπορούσε να ξεκινήσει από τον καθορι-

σμό του εάν ο θεραπευόμενος είναι ικανός να ξεχωρίσει

τις διαφορετικές συναισθηματικές του καταστάσεις (επί-

πεδο 4). Εάν δεν είναι, ο θεραπευτής εκτιμά το κατά πόσο

ο θεραπευόμενος μπορεί να ξεχωρίσει τις διαφορετικές
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γνωστικές του λειτουργίες (επίπεδο 3) και εάν δεν μπορεί,

τότε εκτιμά το εάν είναι ικανός να αναγνωρίσει ότι οι σκέ-

ψεις του είναι δικές του (επίπεδο 2) ή εάν, έστω, αναγνω-

ρίζει ότι έχει σκέψεις (επίπεδο 1). Κατά παρόμοιο τρόπο,

εάν ο θεραπευόμενος μπορεί να ξεχωρίσει τις συναισθη-

ματικές του καταστάσεις, ο θεραπευτής εκτιμά εάν μπορεί

να αναγνωρίσει ότι οι σκέψεις του μπορεί να υπόκεινται

σε λάθη (επίπεδο 5) και ούτω καθεξής. 

Είναι σημαντικό ότι αυτό που αξιολογείται είναι το γενι-

κό επίπεδο της ικανότητας, όπως διαφαίνεται μέσα σε

μια συγκεκριμένη αφήγηση. Είναι πιθανό η μεταγνωσια-

κή ικανότητα να είναι  μεγαλύτερη σε συγκεκριμένες

αφηγήσεις και μικρότερη σε άλλες, κάτι που μπορεί να

εξαρτάται από παράγοντες όπως το συναισθηματικό φορ-

τίο της εμπειρίας ή η απειλή που μπορεί να ενέχει για την

αυτοεκτίμηση του θεραπευόμενου.

Η εκτίμηση είναι σημαντική, καθώς χρειάζεται οι παρεμ-

βάσεις να ανταποκρίνονται στην τρέχουσα ικανότητα του

θεραπευόμενου. Για παράδειγμα, εάν ο θεραπευόμενος

αναγνωρίζει ότι έχει σκέψεις, αυτή η αναγνώριση προ-

βάλλεται και συζητιέται. Εάν ο θεραπευόμενος δεν μπο-

ρεί εκείνη τη στιγμή να διακρίνει τα συναισθήματά του ή

να αναγνωρίσει ότι οι σκέψεις του μπορεί να υπόκεινται

στη σφαλερότητα, δεν θα χρησιμοποιηθούν παρεμβάσεις

που απαιτούν από αυτόν να κάνει κάτι από αυτά τα δύο.

Εάν αυτό που μπορούν να κάνουν οι θεραπευόμενοι εί-

ναι να αναγνωρίσουν ότι έχουν μια ανάμνηση, τότε η επι-

σήμανση της σκέψης ότι έχουν αυτή την ανάμνηση είναι η

προτεραιότητα. Όταν αρχίζουν και σκέφτονται επί της

σκέψης τους στο επόμενο επίπεδο, τότε οι παρεμβάσεις

ανταποκρίνονται σε αυτό το επίπεδο. 

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην εξάσκηση της ικανότη-

τας και όχι στο περιεχόμενο της αφήγησης ή στην επίλυ-

ση ενός προβλήματος. Οι βελτιώσεις συμβαίνουν κατά

μήκος ενός συνεχούς και δεν είναι κατηγορικές, επομέ-

νως δεν αναμένεται γραμμική βελτίωση. Μερικοί θερα-

πευόμενοι είναι πιθανό να δείξουν αρκετές αυξομει-

ώσεις  στις ικανότητές τους κατά τη διάρκεια μιας συνε-

δρίας, τη στιγμή που άλλοι χρειάζονται παρεμβάσεις που

παραμένουν στο ίδιο επίπεδο για περισσότερο καιρό. 

Παρεμβάσεις στο πρώτο και στο δεύτερο επίπεδο
Στόχος των παρεμβάσεων στα πρώτα επίπεδα είναι η

αναγνώριση από τον θεραπευόμενο ότι έχει σκέψεις και

ότι αυτές οι σκέψεις είναι δικές του. Ο θεραπευτής ανα-

δεικνύει την υποκείμενη εμπειρία του θεραπευόμενου σε

σχέση με αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Για παρά-

δειγμα, οι παρεμβάσεις μπορεί να είναι οι εξής: “Σκέφτε-

σαι ότι/Το μυαλό σου είναι γεμάτο σκέψεις ότι” … ή “Στο

μυαλό σου ακούς φωνές και τώρα συζητάμε και μιλάμε

για αυτές” ή “Έχεις ένταση στο σώμα σου αυτή τη στιγμή

…”. Εκτός από τις επισημάνσεις των νοητικών γεγονότων,

παρεμβάσεις σε αυτά τα επίπεδα μπορεί, επιπλέον, να

υπογραμμίζουν τη σχέση του θεραπευόμενου με αυτές τις

σκέψεις, όπως για παράδειγμα “Σήμερα σκέφτεσαι για …

και αυτό είναι το μόνο για το οποίο μιλάς”. Ήπια αντιπα-

ράθεση είναι πιθανή σε αυτό το σημείο στο βαθμό που

ενισχύει την επισήμανση του πώς ο θεραπευόμενος σκέ-

φτεται για τα πράγματα μέσα στο μυαλό του, για παρά-

δειγμα “Φαίνεσαι βέβαιος για αυτό, όμως πώς είσαι τόσο

σίγουρος;” Είναι σημαντικό ότι τέτοιες ερωτήσεις δεν

στοχεύουν στη διόρθωση δυσλειτουργικών πεποιθήσεων,

κάτι που θεωρητικά θα απαιτούσε μεγαλύτερο επίπεδο

ικανότητας. Πρόκειται για πρώιμες παρεμβάσεις που χρη-

σιμοποιούνται με σκοπό τη συνειδητοποίηση ότι κάποιος

διατηρεί μια σκέψη και ότι αυτή η σκέψη είναι δική του. 

Οι θεραπευτές πρέπει να προσέχουν σε αυτό το σημείο

ώστε να μη γίνουν ανυπόμονοι να περάσουν σε παρεμβά-

σεις και σε στόχους επόμενου επιπέδου.

Ενδείξεις ότι οι θεραπευόμενοι μπορεί να είναι ικανοί

για παρεμβάσεις στο επόμενο επίπεδο συμπεριλαμβά-

νουν την περιγραφή εσωτερικής εμπειρίας στο πρώτο

πρόσωπο και τη διάκριση, μέσα στην αφήγηση,  διαφορε-

τικών γνωστικών ενεργειών. 

Παρεμβάσεις στο τρίτο επίπεδο
Στο τρίτο επίπεδο οι θεραπευόμενοι είναι ικανοί να ξε-

χωρίσουν και να στοχαστούν τις διαφορετικές γνωστικές

τους ενέργειες. Όσο η θεραπευτική διαδικασία εξελίσσε-

ται μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη επικέντρωση στην

προσωπική αφήγηση, συγκεκριμένα περισσότερο ολο-

κληρωμένες εκφράσεις αναμνήσεων, επιθυμιών, όχι,

όμως, και συναισθημάτων όσον αφορά τη διάκριση και

την ονομασία τους. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην ανα-

γνώριση των διαφορετικών γνωστικών ενεργειών που εκ-

φράζονται από τους θεραπευόμενους, όπως “Έχεις την

ανάμνηση/Θυμάσαι ότι …”, “Φαντάζεσαι ότι…”, “Σχεδιά-

ζεις να…”, “Επέλεξες να…”. Οι παρεμβάσεις μπορεί,

ακόμα, να έχουν μεγαλύτερη, από ό,τι πριν, επικέντρωση

στη θεραπευτική σχέση, για παράδειγμα “Αυτό είναι κάτι

που θυμάσαι από την προηγούμενη συζήτησή μας” ή

“Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που σχεδίασες χθες για να μου

πεις”. Η χρήση του δεύτερου προσώπου με την ταυτόχρο-

νη υπόδειξη της γνωστικής ενέργειας που πραγματοποι-

είται μπορεί να επιτρέψει στους θεραπευόμενους την

αναγνώριση διαφορετικών πτυχών της διαδικασίας της

σκέψης τους. Με την εξάσκηση τους σε αυτό μπορεί να

γίνουν περισσότερο ικανοί να εκτελούν τέτοιες μεταγνω-

σιακές ενέργειες σε τακτικές αλληλεπιδράσεις. 

Αυτό που χρήζει προσοχής από τους θεραπευτές είναι ότι

η αμφισβήτηση της εγκυρότητας συγκεκριμένων πεποιθή-

σεων που εκφράζονται από τους θεραπευόμενους δεν εί-

ναι ο στόχος σε αυτό το επίπεδο. Επιπλέον, είναι πιθανό

να υπάρξουν στερεοτυπικές αναπαραστάσεις του εαυτού

και να φαίνεται ότι οι θεραπευόμενος έχει προχωρήσει

στο πέμπτο επίπεδο. Αυτή η εσφαλμένη εκτίμηση από το

θεραπευτή μπορεί να οδηγήσει στην παράλειψη του τέ-

ταρτου επιπέδου. 
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Ένδειξη για το πέρασμα στο επόμενο επίπεδο αποτελεί

η αφήγηση αναμνήσεων με προσδεδεμένα συναισθήματα

σε αυτές.

Παρεμβάσεις στο τέταρτο επίπεδο
Οι παρεμβάσεις στο τέταρτο επίπεδο προσανατολίζονται

στην ενθάρρυνση των θεραπευόμενων να αναγνωρίζουν

και να ξεχωρίζουν τις διαφορετικές πτυχές της συναισθη-

ματικής εμπειρίας. Στην αρχή μπορεί να υπάρχει η εμπει-

ρία του συναισθήματος, αλλά δυσκολία στην ονομασία του.

Ο στόχος εδώ δεν είναι η επίτευξη της γνώσης μιας συγκε-

κριμένης κατάστασης, αλλά η ανάπτυξη της επίγνωσης ότι

τα συναισθήματα αποτελούν μέρος της υποκείμενης εμπει-

ρίας. Μπορεί να υπάρχει ήπια αντιπαράθεση σε αυτό το

σημείο όταν τα συναισθήματα λείπουν. Συνδέσεις ανάμεσα

σε συναισθήματα και σε συμπτώματα μπορεί να αρχίσουν

να γίνονται αντικείμενο παρατήρησης και συζήτησης. Επι-

πλέον, περισσότερα συναισθήματα μπορεί να βιώνονται

και να εκφράζονται αναφορικά με τη θεραπευτική σχέση. 

Οι θεραπευτές σε αυτό το σημείο πρέπει να προσέχουν

ώστε να μην θεωρήσουν την ολοκληρωμένη έκφραση συ-

ναισθημάτων ως συνώνυμη της ικανότητας αμφισβήτησης

πολύπλοκων πεποιθήσεων.

Η αναγνώριση από τους θεραπευόμενους ότι φτιάχνουν

ένα νόημα μέσα από τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες που

αφηγούνται αποτελεί ένδειξη για το πέρασμα στο επόμε-

νο επίπεδο. 

Παρεμβάσεις στο πέμπτο και στο έκτο επίπεδο
Στο πέμπτο και στο έκτο επίπεδο οι παρεμβάσεις προσα-

νατολίζονται στη βοήθεια των ανθρώπων να εξασκήσουν

την ικανότητά τους στο να αμφισβητούν τις σκέψεις τους

και να ξεχωρίζουν τις επιθυμίες και τις προσδοκίες τους

από την πραγματικότητα. Μπορεί να αποτελούνται από

παρεμβάσεις όπως “Ήσουν βέβαιος πριν για αυτό, αλλά

τώρα το αμφισβητείς”, “Άλλαξες γνώμη σχετικά με …”,

“Είναι δύσκολο να καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν

είναι έτσι όπως ήλπιζες”, “Ανακαλύπτεις ότι τα πράγμα-

τα είναι διαφορετικά από ό,τι θα ήθελες”. Εδώ, όπως και

στα προηγούμενα επίπεδα, δεν αντιμετωπίζεται μια συγ-

κεκριμένη γνωστική κατασκευή, αλλά η ικανότητα για

σκέψη επί των ίδιων των νοητικών καταστάσεων ως μια

συναισθηματική και γνωσιακή διεργασία. Ο στόχος δεν

είναι η απόρριψη μεμονωμένων δυσλειτουργικών πεποι-

θήσεων, αλλά η εξάσκηση του σκέπτεσθαι επί του σκέ-

πτεσθαι με έναν ολοκληρωμένο συναισθηματικό και ου-

σιαστικό τρόπο που έχει νόημα και η ικανότητα της κριτι-

κής αποστασιοποίησης από σταθερά κραταιές ιδέες. Οι

θεραπευτές δουλεύουν μαζί με τους θεραπευόμενους, κα-

θώς εκείνοι αρχίσουν να αναγνωρίζουν ότι η σκέψη τους

μπορεί να υπόκειται σε σφάλματα, ώστε εκείνοι να αρχί-

σουν να νοηματοδοτούν το γιατί πράττουν, νιώθουν και

συμπεριφέρονται με τον τρόπο που το κάνουν. 

Παρεμβάσεις στο έβδομο επίπεδο και πάνω
Παραπάνω παρουσιάστηκε σύντομα ένα περίγραμμα των

κεντρικών διαδικασιών μιας ψυχοθεραπευτικής παρέμ-

βασης που εστιάζεται στην ενίσχυση της ικανότητας των

ανθρώπων που πάσχουν από σχιζοφρένεια να σκέφτον-

ται επί των σκέψεων και των συναισθημάτων τους. Περι-

γράφηκαν συνοπτικά τα πρώτα έξι επίπεδα, καθώς η επί-

τευξη του έκτου επιπέδου ακολουθείται από μια διαφο-

ρετική φάση, όπως προτείνεται από τους συγγραφείς [9].

Η φάση που έπεται περιλαμβάνει τις εξερευνήσεις των

συνδέσεων μεταξύ των σκέψεων και των συναισθημάτων.

Αυτή η δεύτερη φάση είναι πιθανό να μοιάζει με την ψυ-

χοθεραπεία των ανθρώπων χωρίς ψύχωση και εμπεριέχει

την εμφάνιση της κατανόησης του εαυτού ως έχοντα ελπί-

δες και όνειρα μέσα στη διάρκεια της ζωής, ενώ προσπα-

θεί να φτιάξει νόημα μέσα από τις δικές του εσωτερικές

καταστάσεις και από τους περιορισμούς που επιβάλλον-

ται στη ζωή του από την ασθένεια. 

Συζήτηση
Η βιβλιογραφία αναφορικά με τη μεταγνωσιακή σκέψη

των ανθρώπων που πάσχουν από σχιζοφρένεια και τη δυ-

νατότητα βελτίωσης αυτής μέσα από κατάλληλα σχεδια-

σμένες παρεμβάσεις στρέφει την έρευνα σε μια ευρεία

σειρά κατευθύνσεων. Οι κατευθύνσεις αυτές συμπερι-

λαμβάνουν τη διερεύνηση του κατά πόσο βελτιώσεις στην

ικανότητα μεταγνωσιακής σκέψης μπορεί να επιφέρουν

βελτίωση στην ποιότητα της ζωής, στην κοινωνική λει-

τουργικότητα, στην καταθλιπτική συμπτωματολογία, στην

ευαισθησία στο στίγμα, καθώς και στην ετοιμότητα για

εργασία. Σημαντική φαίνεται να είναι, επιπλέον, η διε-

ρεύνηση της διασύνδεσης ανάμεσα στις διαφορετικές

πτυχές της μεταγνωσιακής σκέψης. Για παράδειγμα, το

πώς η βελτίωση στην ικανότητα του σκέπτεσθαι επί των

ίδιων των σκέψεων και των συναισθημάτων μπορεί να

συνδέεται με βελτίωση στην ικανότητα θεωρίας του νου

και στην ικανότητα της χρήσης αυτής της γνώσης για την

αντιμετώπιση των προκλήσεων της καθημερινής ζωής.

Η συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία είναι μια στο-

χοκατευθυνόμενη διαδικασία και όχι ένα βήμα προς βή-

μα πρόγραμμα. Ο θεραπευτής εκμαιεύει μια αφήγηση,

την προσωπική ιστορία, στην οποία αναζητά σημάδια με-

ταγνωσιακής σκέψης. Οι παρεμβάσεις προσαρμόζονται

ώστε να ανταποκρίνονται στην ικανότητα του θεραπευό-

μενου, όπως αυτή διαφαίνεται μέσα από την αφήγησή του,

με στόχο την εξάσκηση του στην εκτέλεση όλο και περισ-

σότερο σύνθετων μεταγνωσιακών ενεργειών. Τα θραύ-

σματα της προσωπικής εμπειρίας αναδύονται και συντί-

θενται σε επεισόδια ζωής με προσδεδεμένη συναισθημα-

τική σημασία τα οποία στη συνέχεια σχηματίζουν το πορ-

τραίτο του αφηγητή ως κάποιου που στοχάζεται τις αντι-

δράσεις του στα γεγονότα, καθώς προσπαθεί να ενστερνι-

στεί άλλους τρόπους για να κατανοεί αυτά τα γεγονότα. 

5_Bandouna_Layout 1  7/16/15  4:23 PM  Page 100



Γνωσιακη - συμπεριφοριστικη ερευνα & Θεραπεια Tομ. 1, TευΧ. 2, σεΛ. 95-103, 2015

101© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί δομημένες πα-

ρεμβάσεις, των οποίων η αποτελεσματικότητα έχει αξιο-

λογηθεί και αξιολογείται, με σκοπό τη βελτίωση της μετα-

γνωσιακής δεξιότητας. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν

εφαρμοστεί κυρίως ως ατομικές παρεμβάσεις, αλλά προ-

τείνονται να εφαρμοστούν και ως ομαδικές παρεμβάσεις

[9, 19, 58].

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται να ανοίγεται η προ-

οπτική της ανάπτυξης μιας ψυχοθεραπευτικής παρέμβα-

σης εστιασμένης, επιπλέον, και στις άλλες πτυχές της με-

ταγνωσιακής σκέψης, όπως είναι η ικανότητα της κατα-

νόησης των σκέψεων και των συναισθημάτων των άλλων

και η ικανότητα της χρήσης αυτής της γνώσης. Μια τέτοια

ψυχοθεραπευτική διαδικασία θα μπορούσε να αποτελεί-

ται, κατά παρόμοιο τρόπο, από την αξιολόγηση των μετα-

γνωσιακών ικανοτήτων των θεραπευόμενων μέσα από τις

προσωπικές αφηγήσεις και από παρεμβάσεις ανταποκρι-

νόμενες στις τρέχουσες κάθε φορά ικανότητες. Παρά-

δειγμα προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί η Metacog-

nitive Reflection and Insight Therapy – MERIT [57], μια

πρόσφατα σχεδιασμένη θεραπευτική παρέμβαση βασιζό-

μενη στο μοντέλο που περιγράφηκε παραπάνω. Η παρέμ-

βαση αυτή διαμορφώθηκε ώστε να συμπεριλαμβάνει και

τις τέσσερις πτυχές της μεταγνωσιακής σκέψης, όπως

έχουν προταθεί από τους αρχικούς συγγραφείς [13,14]. Η

εκτίμηση των διαφορετικών επιπέδων της μεταγνωσιακής

δραστηριότητας γίνεται και εδώ με τη χρήση των τεσσά-

ρων υποκλιμάκων της κλίμακας MAS-A.

Σημαντική είναι, ακόμα, και η διερεύνηση των διαφορετι-

κών αναγκών που έχουν οι νέοι και οι χρόνιοι ασθενείς

με σχιζοφρένεια. Οι νέοι ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι

με μια καινούρια πραγματικότητα και καλούνται να πά-

ρουν σημαντικές αποφάσεις. Το νόημα που αποδίδουν

στην ασθένεια για τη ζωή τους, το κατά πόσο αυτή βιώνε-

ται ως ένα εμπόδιο που μπορεί να ξεπεραστεί ή ως ένδει-

ξη αναπόφευκτης έκπτωσης, το εάν τα όνειρα που έχουν

θα τα ακολουθήσουν ή θα εγκαταλείψουν είναι κάποια

από τα ουσιαστικά ζητήματα που θα τους απασχολήσουν.

Αντίστοιχα, οι χρόνιοι ασθενείς έχουν διαφορετικές

ανάγκες, όπως το πένθος για όσα χάθηκαν στη ζωή τους

εξαιτίας της παρατεταμένης διάρκειας της ασθένειας και

το τι μπορεί να ειδωθεί ως πιθανό για το υπόλοιπο της

ζωής. Όλα αυτά είναι ζητήματα που τυγχάνουν επεξερ-

γασίας μέσα στη θεραπεία. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η

περαιτέρω έρευνα η οποία θα μπορούσε να υποδείξει

τρόπους ώστε οι παρεμβάσεις να ανταποκρίνονται καλύ-

τερα στις διαφορετικές αυτές απαιτήσεις.

Επιπλέον, φαίνεται πως κάποιοι ασθενείς ωφελούνται λι-

γότερο από τις συνήθεις ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις

όπως είναι η ψυχοεκπαίδευση και η γνωσιακή συμπερι-

φοριστική θεραπεία για την ψύχωση. Μια ενδιαφέρουσα

υπόθεση είναι ότι αυτοί οι ασθενείς μπορεί να βιώνουν

μεγαλύτερα ελλείμματα στο σχηματισμό σύνθετων ανα-

παραστάσεων για τον εαυτό και τους άλλους, κάτι που

ενδεχομένως καθιστά δυσκολότερη τη θεραπεία. Ωστό-

σο, ο συνδυασμός των εμπειρικά τεκμηριωμένων παρεμ-

βάσεων με μια τέτοιου είδους παρέμβαση αποτελεί κα-

τεύθυνση προς διερεύνηση.

Δημιουργείται λοιπόν, με βάση τα παραπάνω, η προοπτι-

κή για τη δημιουργία ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών

που απευθύνονται τόσο στα μεταγνωσιακά ελλείμματα

όσο και στα ελλείμματα της προσωπικής αφήγησης, τα

οποία γίνονται αντιληπτά ως αλληλοεξαρτώμενα. Χωρίς

τη μεταγνωσιακή σκέψη θα είναι δύσκολο να συντεθεί η

κατανόηση της ιστορίας της ζωής μέσα σε μια εξελισσό-

μενη προσωπική αφήγηση και χωρίς την αίσθηση ότι η

ζωή κάποιου αξίζει να γίνει αφήγηση δεν θα υπάρχει

ανάγκη για σύνθετη μεταγνωσιακή σκέψη [3]. Η ανάπτυ-

ξη μίας εμπλουτισμένης αυτο-αφήγησης για κάποιον εί-

ναι διαφορετική διαδικασία από ότι από κάποιον άλλον,

αλλά σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει την ταυτόχρονη

δόμηση ημιανεξάρτητων ιστοριών. Σε αυτές συμπεριλαμ-

βάνονται, για παράδειγμα, ιστορίες προσωπικής αλλα-

γής, εκφάνσεις της ζωής όπου ο ασθενής υπήρξε επαρ-

κής, το πένθος και οι απώλειες, η ελπίδα για το μέλλον

και ιστορίες που περιγράφουν πως το παρόν μπορεί να

εξελιχθεί στο προσδοκώμενο μέλλον. Είναι σημαντικό οι

προκλήσεις και τα συμπτώματα να συνδεθούν στην προ-

σωπική εμπειρία της ζωής με έναν τρόπο που προφυλάσ-

σει την αυτοεκτίμηση, αντί να τα αποδίδει αποκλειστικά

σε μία ασθένεια ή σε εγκεφαλική διαταραχή [3].

Θεωρητικά λοιπόν, βελτίωση σε αυτήν την κατεύθυνση θα

μπορούσε να επιφέρει βελτίωση σε άλλους τομείς της

αποκατάστασης. Η διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα

στις αλλαγές στην ικανότητα για μεταγνωσιακή σκέψη και

στον εμπλουτισμό της προσωπικής αφήγησης από τη μια

και στην αποτελεσματικότητα στην εργασία, στις διαπρο-

σωπικές σχέσεις και στην κοινωνική λειτουργικότητα από

την άλλη είναι σημαντική. Μια τέτοια σχέση θα αποτελού-

σε σημαντική ένδειξη ότι οι παραπάνω ψυχοθεραπευτικές

μέθοδοι έχουν επίδραση σε πιο εσωτερικά και υποκειμε-

νικά οικοδομήματα που συνδέονται με την αποκατάστα-

ση: στο βαθμό που κάποιος νιώθει ότι έχει περισσότερο

έλεγχο επάνω στις επιλογές του, στην αυτοεκτίμηση, στην

προσωπική εμπλοκή στην ίδια τη διαδικασία της αποκατά-

στασης και τελικά στο αίσθημα ότι η ζωή του έχει νόημα. 

New psychotherapeutic approaches to schizophre-

nia: Enhancing metacognitive capacities.
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Summary
Deficits in metacognition, that is, in the ability to think

about one's own thinking and the thinking of others, have

been widely recognized as a feature of schizophrenia. Re-

search has suggested that many people who suffer from

schizophrenia experience deficits in the ability to form

complex representations about their own mental states

and those of others and to use them to respond to the

challenges of everyday life and the illness itself. The ques-

tion is raised whether psychotherapy can target these

deficits by systematically enhancing metacognition in peo-

ple who suffer from schizophrenia, assisting them to be-

come able to think about themselves and others in a more

complex and flexible manner. The aim of the current pa-

per is to present a model of how psychotherapy might ad-

dress metacognitive capacities, especially one specific ele-

ment of metacognition, namely self-reflectivity, the capac-

ity to think about one’s own thoughts and emotions, as it is

proposed by the works of Lysaker et al. Procedures for as-

sessing the capacity for self-reflectivity within a personal

narrative during psychotherapy are presented. Next, there

is an outline of the key tasks and processes for addressing

this capacity. Targeted interventions are identified and

presented which should be appropriate and tailored to a

person's current capacity in the moment. The purpose of

these interventions is to assist persons to think about their

own thinking at the level to which they are capable. The

main target is the practice of the capacity within a narra-

tive, not the content of the narrative or problem solving.

Improvement happens along a spectrum and is not cate-

gorical. Psychotherapy could offer a place where someone

could practice and develop the capacity for increasingly

complex acts of metacognition. The need for future re-

search includes many aspects. Some of them are at which

extent improvement in metacognitive capacity relates to

improvement in daily functioning, depressive symptoms,

stigma and occupational rehabilitation, the investigation

of the interconnection among different aspects of

metacognition and the development of manualized treat-

ments.  Future research is also needed to address for

whom such forms of psychotherapy might be most useful.

Psychotherapy modified to assist persons to develop their

capacity for self-reflectivity may lead to subjective changes

in how persons appraise their lives and a fuller experience

of themselves as meaningful agents in the world.

Key words: schizophrenia, metacognition, self-reflectivity, psy-

chotherapy
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Εισαγωγή
1. Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας
Η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας (ΟΔΠ) είναι η

πιο συχνή διαταραχή προσωπικότητας που συναντάται σε

κλινικούς πληθυσμούς[1]. Έρευνες υποστηρίζουν ότι έως

και το 6% του γενικού πληθυσμού πληροί τα διαγνωστικά

κριτήρια της ΟΔΠ, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται ση-

μαντικά στους κλινικούς πληθυσμούς που λαμβάνουν

υπηρεσίες ψυχικής υγείας: 8 έως 11% των εξωτερικών

ασθενών πληρούν τα κριτήρια της ΟΔΠ, ενώ για τους

εσωτερικούς ψυχιατρικούς ασθενείς το ποσοστό αυτό

φτάνει το 20%[2]. 

Οι ασθενείς με ΟΔΠ παρουσιάζουν σημαντική αστάθεια

στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, στην εικόνα εαυτού και

στο συναίσθημα, ενώ διακρίνονται από έντονο παρορμη-

τισμό σε αρκετούς τομείς[3]. Οι ασθενείς με ΟΔΠ παρου-

σιάζουν σημαντική δυσλειτουργία στην καθημερινότητά

τους και συχνά επιβαρύνουν τους συγγενείς, τους φίλους

ή τους συναδέλφους[4]. Αναφορικά με τις συμπεριφορές

που θέτουν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα και τη

ζωή του ατόμου, εκτιμάται ότι τα ποσοστά μη αυτοκτονι-

κών αυτοτραυματισμών κυμαίνονται από 69% έως 80%,

το 75% των ασθενών κάνουν τουλάχιστον μία απόπειρα

Η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία για την θεραπεία των

Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής
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Περίληψη

Η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (ΔΣΘ) είναι μία ερευνητικά τεκμηριωμένη θεραπευτική προσέγγιση που στοχεύει

στην αντιμετώπιση της απορρύθμισης του συναισθήματος. Υπάγεται στις γνωσιακές συμπεριφορικές θεραπείες και βασίζεται

α) στην επιστήμη του συμπεριφορισμού και τις θεωρίες της μάθησης για την επίτευξη των συμπεριφορικών αλλαγών, β) στη

φιλοσοφία του Ζεν για την εκμάθηση δεξιοτήτων ενσυνειδητότητας και αποδοχής του θεραπευτή και του θεραπευόμενου και

γ) στη διαλεκτική για την επίτευξη της σύνθεσης των αντιθέτων όπως αυτά εκφράζονται από τα διαλεκτικά διλήμματα και ευ-

ρύτερα ανάμεσα στην έννοια της αλλαγής και την έννοια της αποδοχής. Αρχικά διαμορφωμένη για τους ασθενείς με Οριακή

Διαταραχή Προσωπικότητας (ΟΔΠ), η ΔΣΘ αργότερα προσαρμόστηκε ώστε να εφαρμοστεί και σε άλλους κλινικούς πληθυ-

σμούς που παρουσιάζουν δυσκολίες στη ρύθμιση συναισθήματος, όπως στις περιπτώσεις Ψυχογενούς Βουλιμίας (ΨΒ) και

Διαταραχής Υπερφαγίας (ΔΥ). Η θεώρηση της ΔΣΘ για τις διαταραχές αυτές περιλαμβάνει την εξήγηση των διατροφικών

συμπεριφορών (π.χ. επεισόδια υπερφαγίας, πρόκληση εμετού) ως ένα δυσλειτουργικό τρόπο των ασθενών να ρυθμίσουν το δύ-

σκολο συναίσθημα. Η ρύθμιση του συναισθήματος περιλαμβάνει την προσπάθεια των ασθενών να επηρεάσουν, να αλλάξουν ή

να ελέγξουν το συναίσθημα που βιώνουν. Στην παρούσα ανασκόπηση μελετήθηκαν τρία θέματα: πρώτον, η προσαρμογή της

ΔΣΘ για την ΨΒ και ΔΥ καθώς και τα ευρήματα ερευνών για την αποτελεσματικότητά της. Δεύτερον, η προσαρμογή του αρχι-

κού μοντέλου της ΔΣΘ για την Ψυχογενή Ανορεξία η οποία εξηγείται ως μία διαταραχή υπερβολικής άσκησης ελέγχου. Τέλος,

η προσαρμογή της ΔΣΘ για εφήβους που εμφανίζουν συμπτωματολογία ΟΔΠ και ΔΠΤ. Τα ευρήματα μελετών που συζητούν-

ται στην παρούσα ανασκόπηση είναι ενθαρρυντικά για την αποτελεσματικότητα της ΔΣΘ στους πληθυσμούς αυτούς, αν και

είναι αναγκαίες περισσότερες έρευνες.

Λέξεις κλειδιά: διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία, οριακή διαταραχή προσωπικότητας, διαταραχές πρόσληψης τροφής, ψυχο-

γενής βουλιμία, ψυχογενής ανορεξία, διαταραχή υπερφαγίας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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αυτοκτονίας, ενώ περίπου 8-10% αυτοκτονούν[2]. Αυτά τα

ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συμπεριφορών επικίνδυνων για

τη ζωή τους, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες στις διαπρο-

σωπικές σχέσεις, τα ιδιαίτερα οδυνηρά συναισθήματα που

δεν ρυθμίζονται εύκολα και τη δυσκολία παραμονής σε μια

μακροχρόνια θεραπευτική σχέση κάνουν τους ασθενείς με

ΟΔΠ να χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης. 

2. Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας και Διαταραχές
Πρόσληψης Τροφής
Η ΟΔΠ  συχνά παρουσιάζει συννοσηρότητα με διάφορες

ψυχικές παθήσεις περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο την

ήδη δύσκολη αντιμετώπισή της. Τα ευρήματα μελετών

σχετίζουν την ΟΔΠ με διαταραχές της διάθεσης, αγχώ-

δεις διαταραχές (ιδίως διαταραχή μετατραυματικού

στρες), κατάχρηση ή εξάρτηση από ουσίες, ψυχώσεις και

άλλες διαταραχές προσωπικότητας[5,6]. Συννοσηρότητα

εντοπίζεται επίσης μεταξύ της ΟΔΠ και των Διαταραχών

Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ). Μάλιστα, οι οδηγίες για τη

θεραπεία ασθενών με ΔΠΤ της Αμερικανικής Ψυχιατρι-

κής Εταιρείας (2006)[7] συμπεριλαμβάνουν την αξιολό-

γηση των ασθενών και για διαταραχές προσωπικότητας.

Έρευνες στις οποίες ασθενείς αξιολογήθηκαν μέσω δια-

γνωστικών συνεντεύξεων, αναφέρουν ότι 3% των ασθε-

νών με ΟΔΠ παρουσιάζουν συννοσηρότητα με Ψυχογενή

Ανορεξία (ΨΑ) περιοριστικού τύπου, ενώ τα ποσοστά

αυτά για την Ψυχογενή Βουλιμία (ΨΒ) βρίσκονται στο

21% και για τη Διαταραχή Υπερφαγίας (ΔΥ) στο 9%[8].

Περίπου οι μισές από τις γυναίκες που θα αποταθούν για

θεραπεία λόγω ΟΔΠ, αναφέρουν και κάποια διάγνωση

ΔΠΤ (στο παρελθόν ή και στο παρόν)[9]. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα που προαναφέρθηκαν

σχετικά με τη συννοσηρότητα μεταξύ ΟΔΠ και ΔΠΤ, αξί-

ζει να αναφερθούν τα δεδομένα για τον τρόπο με τον

οποίο σχετίζονται. Εφόσον η κλινική εικόνα ασθενών με

ΟΔΠ και ΔΠΤ φαίνεται να είναι γενικά πιο επιβαρυμένη,

καθώς η απουσία ΔΠΤ αυξάνει τις πιθανότητες ύφεσης

της ΟΔΠ[9], η κατανόηση του συνδετικού κρίκου για τη

συνύπαρξη των διαταραχών αυτών κρίνεται απαραίτητη. 

Οι αυτοτραυματισμοί και η αυτοκτονική συμπεριφορά εί-

ναι μία από τις παραμέτρους που φαίνεται να είναι κοινή

τόσο στην ΟΔΠ όσο και στις ΔΠΤ, όπως προκύπτει από

σχετικές μελέτες[10,11]. Αντίστοιχα είναι τα ευρήματα

και για ασθενείς με συννοσηρότητα ΟΔΠ και ΔΠΤ. Η

έρευνα των Chen και συν. (2009)[9] υποστηρίζει ότι

ασθενείς με ΟΔΠ και ΨΒ έχουν αυξημένες πιθανότητες

να προβούν σε επαναλαμβανόμενες αυτοκτονικές συμπε-

ριφορές, ενώ ασθενείς με ΟΔΠ και ΨΑ παρουσιάζουν

αυξημένες πιθανότητες για επαναλαμβανόμενους μη αυ-

τοκτονικούς αυτοτραυματισμούς. Συγκεκριμένα για τη

συννοσηρότητα ΟΔΠ και ΨΒ, οι έρευνες δείχνουν ότι

σχετίζεται με συχνότερες νοσηλείες, σοβαρότερη ψυχο-

παθολογία, μειωμένη ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα

και περισσότερες διαπροσωπικές δυσκολίες[12]. 

Σε μία διαχρονική μελέτη όπου ασθενείς με ΟΔΠ και

ΔΠΤ παρακολουθήθηκαν επί 10 έτη[13] παρατηρήθηκε,

ότι η επικράτηση των ΔΠΤ ήταν αυξημένη σε ασθενείς με

ΟΔΠ σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, αλλά μειώθηκε με

την πάροδο του χρόνου. Στην ίδια μελέτη φάνηκε ότι η

ΔΠΤ-μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (σύμφωνα με το DSM-

III-R) ήταν η συχνότερη διατροφική διαταραχή σε ορια-

κούς ασθενείς. 

Συμπερασματικά, οι μέχρι τώρα έρευνες επισημαίνουν

ότι οι ΔΠΤ (κυρίως ΨΒ και ΔΥ) και η ΟΔΠ συχνά συνδέ-

ονται, αν και με έναν αρκετά πολύπλοκο τρόπο. Όπως

παρατηρούν οι Franko & Keel (2006)[11] πιθανοί κοινοί

παράγοντες που μπορεί να εμφανίζονται στην ΟΔΠ και

τις ΔΠΤ και να εξηγούν την εμφάνιση αυτοκτονικότητας

και αυτοτραυματισμών στον πληθυσμό αυτό, είναι – μετα-

ξύ άλλων - οι ελλιπείς δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων,

η απορρύθμιση του συναισθήματος, η παρορμητικότητα,

η ανάγκη για αυτοέλεγχο και το τραύμα κατά την παιδική

ηλικία. Τα κοινά χαρακτηριστικά που μοιράζονται οι δύο

αυτές διαταραχές διαφαίνονται και από μελέτες όπως

αυτή  των Dyer και συν. (2013)[14] όπου τα ευρήματα

υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς με ΟΔΠ έχουν μια πιο δια-

ταραγμένη εικόνα σώματος σε σχέση με τον υγιή πληθυ-

σμό, ενώ επίσης η διάγνωση ΔΠΤ επιβαρύνει τη διαστρε-

βλωμένη εικόνα σώματος. 

H απορρύθμιση του συναισθήματος (κυρίως του αρνητι-

κού συναισθήματος) έχει εξεταστεί ως ένας από τους

συνδετικούς μηχανισμούς μεταξύ της ΟΔΠ και των ΔΠΤ

(ή των ακανόνιστων διατροφικών συμπεριφορών ακόμα

και σε απουσία διάγνωσης ΔΠΤ, όπως υπερφαγία ή κα-

θαρτικές συμπεριφορές). Ο όρος συναισθηματική απορ-

ρύθμιση αναφέρεται στη δυσκολία του ατόμου να ελέγξει

και να ρυθμίσει τη συναισθηματική του κατάσταση σε τέ-

τοιο βαθμό ώστε τα συναισθήματα να βιώνονται ως μη

ελεγχόμενα[15]. Στην έρευνα των Selby και συν.

(2010)[16] μελετήθηκε ο ρόλος της ευαισθησίας στην

απόρριψη σε σχέση με την απορρύθμιση του συναισθήμα-

τος, την ΟΔΠ και τις διαταραγμένες διατροφικές συμπε-

ριφορές. Ένα άτομο με έντονη ευαισθησία στην απόρρι-

ψη αναμένει συνεχώς την απόρριψη και εμφανίζει ιδιαί-

τερα χαμηλή ουδό στην αναγνώριση ενδείξεων (αντιλη-

πτών ή πραγματικών) απόρριψης. Συνήθως το άτομο αν-

τιδρά έντονα σε καταστάσεις όπου η απόρριψη είναι πι-

θανή[17]. Αναφορικά με τη σχέση μεταξύ των χαρακτηρι-

στικών αυτών, φαίνεται πως τα άτομα με ΟΔΠ είναι πιο

ευαίσθητα στην απόρριψη. Ο φόβος αυτός της απόρριψης

οδηγεί στην απορρύθμιση του συναισθήματος, το οποίο

κατά συνέπεια μπορεί να συνδεθεί με την εμφάνιση δυσ-

λειτουργικών διατροφικών συμπεριφορών[16]. 

Ένα είδος συναισθηματικής απορρύθμισης είναι και η

συναισθηματική μεταβλητότητα, όπου το άτομο βιώνει

συχνές συναισθηματικές διακυμάνσεις τόσο για τα θετικά

όσο και για τα αρνητικά συναισθήματα, σε αντίθεση με

το να βρίσκεται σε μία σταθερή, μέση συναισθηματική
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κατάσταση. Στην έρευνα των Selby και συν. (2012)[18]

εξετάστηκε η συναισθηματική μεταβλητότητα σε ασθε-

νείς με ΨΒ συγκριτικά με ασθενείς που εμφάνιζαν συννο-

σηρότητα ΟΔΠ και ΨΒ. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι οι

δύο αυτές διαταραχές λειτουργούν προσθετικά, καθώς οι

ασθενείς με ΟΔΠ  και ΨΒ παρουσιάζουν συχνότερα και

εντονότερα βιώματα θετικών και αρνητικών συναισθημά-

των, ως συνέπεια του συνδυασμού των προβλημάτων στη

ρύθμιση του συναισθήματος και της συμπεριφοράς, των

ανησυχιών σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις και του

άγχους σχετικά με θέματα σωματικού βάρους ή σχήμα-

τος. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας υποστήριξαν

την παραπάνω υπόθεση. Η προσθετική επίδραση των δύο

διαταραχών ήταν εμφανής καθώς οι ασθενείς αυτοί επέ-

δειξαν εντονότερη μεταβλητότητα στο αρνητικό συναί-

σθημα τις ημέρες όπου έγιναν βουλιμικά επεισόδια, ενώ

είχαν και υψηλότερα επίπεδα αρνητικών συναισθημάτων

πριν και μετά τα επεισόδια υπερφαγίας. 

Στην ΔΥ το στρες και η αρνητική διάθεση φαίνεται να εί-

ναι από τους συχνότερους παράγοντες που πυροδοτούν

ένα υπερφαγικό επεισόδιο. Ο ρόλος της συναισθηματικής

απορρύθμισης στην ΔΥ υποστηρίζεται από τα ευρήματα

ερευνών που αναφέρουν ότι η ΔΥ σχετίζεται άμεσα με τη

δυσκολία στην αναγνώριση και κατανόηση των συναι-

σθηματικών καταστάσεων, σε συνδυασμό με την περιορι-

σμένη ικανότητα χρήσης στρατηγικών ρύθμισης του συ-

ναισθήματος[19,20]. Στην ΨΒ τα αρνητικά συναισθήματα

διαδραματίζουν επίσης κυρίαρχο ρόλο. Η αρνητική διά-

θεση φαίνεται να προηγείται ενός επεισοδίου υπερφα-

γίας, ακολουθούμενο από την αντισταθμιστική συμπερι-

φορά (πρόκληση εμετού), ενώ μετά το επεισόδιο η διάθε-

ση βελτιώνεται[21]. Γενικότερα, οι ασθενείς με ΨΒ πα-

ρουσιάζουν περισσότερες δυσκολίες στην αυτεπίγνωση

των συναισθημάτων τους και χαμηλότερη ανοχή στα δύ-

σκολα συναισθήματα σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό.[20]    

3. Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία για την Οριακή
Διαταραχή Προσωπικότητας 
Λόγω των ειδικών αναγκών των ασθενών με ΟΔΠ, ανα-

πτύχθηκε από την Marsha Linehan (1993a, 1993b)[22,23]

η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (ΔΣΘ). Πρόκει-

ται για μία ερευνητικά τεκμηριωμένη θεραπεία για τη

ρύθμιση του συναισθήματος, η οποία στοχεύει αποκλει-

στικά στη θεραπεία της ΟΔΠ και βασίζεται στη διαλεκτι-

κή ισορροπία ανάμεσα στις συμπεριφορικές τεχνικές της

αλλαγής και στη φιλοσοφία ζεν της αποδοχής. Η ΔΣΘ

βασίζεται στην θεώρηση ότι η ΟΔΠ επεξηγείται καλύτε-

ρα ως μια δυσλειτουργία του συστήματος για τη ρύθμιση

του συναισθήματος με αποτέλεσμα πολλές παρορμητικές

συμπεριφορές (π.χ. αυτοκτονική συμπεριφορά και αυτο-

τραυματισμοί) να αποτελούν δυσπροσαρμοστικές προ-

σπάθειες ρύθμισης επώδυνων συναισθημάτων. Σύμφωνα

με το μοντέλο της ΔΣΘ, η ρύθμιση του συναισθήματος πε-

ριλαμβάνει τις προσπάθειες του ατόμου να επηρεάσει, να

αλλάξει ή να ελέγξει το συναίσθημα, είτε εμποδίζοντας

το συναίσθημα να εμφανιστεί (αποφεύγοντας μία δύσκο-

λη κατάσταση) είτε προσπαθώντας να αλλάξει το συναί-

σθημα όταν έχει αρχίσει ήδη να γίνεται αισθητό (ξεφεύ-

γοντας από μία δύσκολη κατάσταση). Η λειτουργική ρύθ-

μιση του συναισθήματος προϋποθέτει ότι το άτομο μπορεί

να ονομάσει, να παρακολουθήσει και να τροποποιήσει

τις συναισθηματικές του αντιδράσεις, καθώς και να απο-

δέχεται και να ανέχεται μία συναισθηματική εμπειρία

όταν τα συναισθήματα δεν είναι εφικτό – προσωρινά–  να

αλλάξουν.[20]

Η ΔΣΘ αποτελείται από τέσσερα μέρη: ατομική θερα-

πεία, ομαδική εκπαίδευση δεξιοτήτων, τηλεφωνική επι-

κοινωνία όποτε χρειαστεί ο θεραπευόμενος για παρέμ-

βαση στην κρίση και ομαδικές συναντήσεις μεταξύ των

θεραπευτών για τη συζήτηση των περιστατικών. Η ΔΣΘ

αποσκοπεί επίσης σε 5 βασικές λειτουργίες: να αυξήσει

το κίνητρο του ασθενούς για αλλαγή, να βελτιώσει τις δε-

ξιότητες του ασθενή, να γενικεύσει τις δεξιότητες που θα

μάθει ο ασθενής στο ευρύτερο καθημερινό του περιβάλ-

λον, να δομήσει ένα περιβάλλον το οποίο να ενισχύει τις

νέες δεξιότητες του ασθενή και να αυξάνει το κίνητρο και

την επάρκεια του θεραπευτή. Στην πλειοψηφία τους, οι

έρευνες εφαρμόζουν στο σύνολό τους και τους 4 βασικούς

τρόπους της ΔΣΘ για την ΟΔΠ[2].  Συγκεκριμένα, οι τέσ-

σερις ενότητες δεξιοτήτων στις οποίες εκπαιδεύονται οι

ασθενείς είναι η ενσυνειδητότητα (mindfulness), η ρύθμι-

ση του συναισθήματος, η ανοχή στα δύσκολα συναισθήμα-

τα και η διαπροσωπική αποτελεσματικότητα[22,23].

Η  ανάπτυξη της ΟΔΠ στη ΔΣΘ εξηγείται με βάση το βιο-

κοινωνικό μοντέλο[22], το οποίο προτείνει ότι η εκτετα-

μένη απορρύθμιση του συναισθήματος που κατά κύριο

λόγο χαρακτηρίζει την ΟΔΠ, προέρχεται από την αλλη-

λεπίδραση μέσα στο χρόνο μιας βιολογικής δυσλειτουρ-

γίας στο σύστημα της ρύθμισης του συναισθήματος και

ενός απαξιωτικού περιβάλλοντος. Η βιολογική δυσλει-

τουργία αφορά στην αυξημένη ευαισθησία στο συναίσθη-

μα, στην εντονότερη συναισθηματική αντιδραστικότητα

και στην επιβραδυμένη επαναφορά του συναισθήματος

στην αρχική κατάσταση. Το απαξιωτικό περιβάλλον περι-

γράφεται ως ένα περιβάλλον το οποίο απαξιώνει την επι-

κοινωνία των εσωτερικών βιωμάτων του ατόμου, συμπε-

ριλαμβανομένων και των συναισθημάτων του. Η έκφρα-

ση των συναισθημάτων δεν επικυρώνεται όταν δεν γίνε-

ται αποδεκτή από τα σημαντικά πρόσωπα στο περιβάλ-

λον του ατόμου (π.χ. γονείς). Διαφορετικά, υπάρχει το

ενδεχόμενο η έκφραση των συναισθημάτων του ατόμου

να αγνοείται ή να ακυρώνεται έως ότου η έκφραση συμβεί

με τέτοια ένταση όπου κάποιος από το περιβάλλον τελικά

δώσει προσοχή στο άτομο. Στην περίπτωση αυτή, το άτομο

μαθαίνει (συνήθως ασυνείδητα) ότι προκειμένου να επι-

κοινωνήσει αποτελεσματικά η έντονη έκφραση των συναι-

σθημάτων είναι απαραίτητη. Επίσης, το απαξιωτικό περι-

βάλλον δεν μαθαίνει στο άτομο αποτελεσματικούς τρό-
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πους ρύθμισης του συναισθήματος και έτσι δεν μαθαίνει

να κατανοεί, να ονομάζει, να ανέχεται ή να ρυθμίζει τα

συναισθήματά του. 

Η ΔΣΘ δανείζεται τεχνικές από τη φιλοσοφία του Ζεν

(π.χ. στην εκμάθηση της ενσυνειδητότητας ως ενότητα δε-

ξιοτήτων) ενώ το θεωρητικό υπόβαθρο της θεραπείας βα-

σίζεται κυρίως στη συμπεριφορική θεωρία και τη διαλε-

κτική φιλοσοφία. Συνολικά, ο σκοπός της ΔΣΘ είναι να

αυξήσει τη συχνότητα των διαλεκτικών συμπεριφορών και

του διαλεκτικού τρόπου σκέψης του θεραπευόμενου. Στη

ΔΣΘ ακολουθείται μία σαφής ιεράρχηση επτά στόχων οι

οποίοι με σειρά προτεραιότητας είναι: μείωση αυτοκτονι-

κών συμπεριφορών, μείωση συμπεριφορών που παρεμβαί-

νουν στη θεραπεία, μείωση συμπεριφορών που παρεμβαί-

νουν στην ποιότητα ζωής του ασθενούς, αύξηση των συμ-

περιφορικών δεξιοτήτων (βασικές δεξιότητες ενσυνειδη-

τότητας, διαπροσωπική αποτελεσματικότητα,  ρύθμιση συ-

ναισθήματος, ανοχή στο δύσκολο συναίσθημα, αυτο-δια-

χείρηση), μείωση μετατραυματικού στρες, αύξηση αυτο-

σεβασμού και τέλος επίτευξη προσωπικών στόχων[2,22]. 

Η συμπεριφορική θεωρία επηρεάζει κάθε διάσταση της

ΔΣΘ[2], όπως ο τρόπος που αυτή ορίζεται, ο τρόπος που

αξιολογούνται οι συμπεριφορές (αυτές ορίζονται ως ο,τι-

δήποτε κάνει το άτομο συμπεριλαμβανομένων των σκέ-

ψεων, των συναισθημάτων και των πράξεων), ποιες πα-

ρεμβάσεις θα επιλεχθούν αλλά και πώς διατυπώνεται το

κάθε περιστατικό. Ο σκοπός των παρεμβάσεων είναι να

μειώσουν τη συχνότητα δυσπροσαρμοστικών και δυσλει-

τουργικών συμπεριφορών (π.χ. αυτοτραυματισμοί) και να

αυξήσουν τη συχνότητα προσαρμοστικών συμπεριφορών.

Η συμπεριφορική θεωρία (βασισμένη στις αρχές τις κλα-

σικής και συντελεστικής μάθησης και στη μάθηση μέσω

παρατήρησης) υποστηρίζει ότι η διατήρηση των δυσλει-

τουργικών συμπεριφορών οφείλεται σε έλλειψη δεξιοτή-

των, σε προβληματικές συγκυρίες, σε ανεπαρκή επεξερ-

γασία του συναισθήματος και σε γνωστικούς παράγοντες.

Με βάση τα παραπάνω, οι συμπεριφορικές παρεμβάσεις

της ΔΣΘ επικεντρώνονται στην εκμάθηση δεξιοτήτων,

στην ενσυνειδητότητα, στη διαχείριση απρόοπτων συγκυ-

ριών, στην έκθεση και στη γνωσιακή αναδόμηση. 

Η κεντρική ιδέα της διαλεκτικής θεωρίας δηλώνει ότι η

πραγματικότητα δεν είναι στατική και απόλυτη, ανακατα-

σκευάζεται συνεχώς και αποτελείται από αντίθετες δυνά-

μεις, τη θέση και την αντίθεση. Ο θεραπευτής έχει μια

διαλεκτική στάση απέναντι στα θέματα που δυσκολεύουν

τον ασθενή, κατά την οποία κρατά ταυτόχρονα δύο αντί-

θετες θέσεις και ψάχνει την αλήθεια και στις δύο θέσεις.

Σύμφωνα με τη διαλεκτική, αντίθετες απόψεις μπορούν

να συνυπάρχουν σε έναν άνθρωπο (πχ «Θέλω να πεθά-

νω» και «Θέλω να ζήσω»). Αυτές οι αντίθετες θέσεις

μπορούν να προκαλέσουν ένταση και σύγκρουση, η

οποία όμως είναι απαραίτητη προκειμένου να έρθει και η

αλλαγή. Το βασικό διαλεκτικό δίλημμα του ασθενούς εί-

ναι μεταξύ της αποδοχής του εαυτού όπως είναι και της

ανάγκης για αλλαγή των δυσλειτουργικών συμπεριφο-

ρών. Ο θεραπευτής βοηθά τον ασθενή να δεχθεί το γεγο-

νός ότι δύο αντίθετες θέσεις μπορούν να συνυπάρχουν,

να δεχθεί τον εαυτό του όπως ακριβώς είναι και στη συ-

νέχεια να προχωρήσει στην αλλαγή των δυσλειτουργικών

συμπεριφορών. Τα διαλεκτικά διλήμματα των ασθενών

με ΟΔΠ είναι κυρίως τρία και σε αυτά εστιάζεται η δια-

λεκτική. Το πρώτο είναι μεταξύ συναισθηματικής ευαλω-

τότητας και αυτό-υποτίμησης, όπου ο ασθενής αμφιτα-

λαντεύεται μεταξύ έντονου συναισθηματικού πόνου και

της αυτό-υποτίμησης του πόνου του. Το δεύτερο δίλημμα

είναι αυτό της ενεργούς παθητικότητας (παθητικότητα

απέναντι στην επίλυση των προβλημάτων του από τον

ίδιο ενώ την ίδια στιγμή πολύ ενεργητικά αναζητά από

τους άλλους να επιλύσουν τα δικά του προβλήματα), σε

αντιδιαστολή με την προφανή ικανότητα (τάση των ασθε-

νών να φαίνονται επαρκείς και ορισμένες φορές να συμ-

περιφέρονται σαν να διαθέτουν κάποιες ικανότητες και

άλλες φορές, ή σε άλλα πλαίσια, αυτές οι ικανότητες να

απουσιάζουν πλήρως από το συμπεριφορικό τους ρεπερ-

τόριο). Τέλος αμφιταλαντεύονται μεταξύ αδιάκοπων κρί-

σεων (η τάση να βιώνουν τη ζωή ως μία σειρά από

ακραία προβλήματα) και καταπιεσμένης θλίψης (δυσκο-

λία στο να βιώσουν το συναίσθημα που σχετίζεται με κά-

ποιο τραύμα ή απώλεια)[2,22]. 

Η αποτελεσματικότητα της ΔΣΘ έχει μελετηθεί και όπως

φαίνεται από την ανασκόπηση των Bloom και συν

(2012)[24] στις έρευνες έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες

παραλλαγές της (π.χ. διάρκεια θεραπείας από δύο εβδο-

μάδες ως τρεις μήνες, μόνο ομαδική θεραπεία ή απουσία

τηλεφωνικής συμβουλευτικής). Στην πλειοψηφία των

ερευνών τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι μετά τη ΔΣΘ

υπήρξε μείωση του αυτοκτονικού ιδεασμού, των αυτο-

τραυματισμών, και των συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγ-

χους. Τα αποτελέσματα σχετικά με τη μείωση του θυμού

και των επιθετικών συμπεριφορών διέφεραν μεταξύ των

ερευνών που αναλύθηκαν. 

Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία και Διατα-

ραχές Πρόσληψης Τροφής
Οι κυριότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις που στοχεύουν

στην αντιμετώπιση των ΔΠΤ περιλαμβάνουν τη Γνωσιακή

Συμπεριφοριστική Θεραπεία[25], τη Συστημική Θερα-

πεία Οικογένειας και την Ψυχοδυναμική Θεραπεία.

Έχει παρατηρηθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ασθε-

νών με ΨΒ ή ΔΥ που ακολουθούν μία από τις παραπάνω

θεραπείες, συνεχίζει να παρουσιάζει διαταραγμένες δια-

τροφικές συμπεριφορές μετά το τέλος της θεραπείας. Πιο

πάνω, παρουσιάστηκαν έρευνες οι οποίες σχετίζουν τις

ΔΠΤ με την αρνητική διάθεση και συνδέουν τις ΔΠΤ με

την ΟΔΠ. Συμπερασματικά, είναι αναμενόμενο να μελε-

τήσει κανείς κατά πόσο μία προσέγγιση που εστιάζει στη

ρύθμιση του συναισθήματος θα μπορούσε να βοηθήσει
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τους ασθενείς που δεν έχουν ανταποκριθεί επαρκώς στις

παραπάνω θεραπείες. Το μοντέλο της ρύθμισης του συ-

ναισθήματος της ΔΣΘ παρουσιάζει τις διαταραγμένες

διατροφικές συμπεριφορές των ασθενών (π.χ. επεισόδια

υπερφαγίας, πρόκληση εμετού, διατροφικός περιορι-

σμός) ως συμπεριφορικές προσπάθειες να επηρεάσουν,

να αλλάξουν ή να ελέγξουν επώδυνες συναισθηματικές

καταστάσεις. Όπως η ΔΣΘ διατυπώνει τον αυτοτραυμα-

τισμό ως δυσλειτουργική συμπεριφορά ρύθμισης του συ-

ναισθήματος στην ΟΔΠ, αντίστοιχα στις ΔΠΤ τα επεισό-

δια υπερφαγίας ή η πρόκληση εμετού αποτελούν επίσης

δυσλειτουργικές συμπεριφορές για τη ρύθμιση του συναι-

σθήματος. Εφόσον η ΔΣΘ στοχεύει στην εκμάθηση προ-

σαρμοστικών δεξιοτήτων για τη ρύθμιση του συναισθήμα-

τος και εστιάζει στις συμπεριφορές που παρουσιάζονται

ως συνέπεια της συναισθηματικής απορρύθμισης, υπάρ-

χει το θεωρητικό υπόβαθρο για την εφαρμογή της θερα-

πείας αυτής σε ασθενείς με ΔΠΤ[20].

Η προσαρμογή της βασικής ΔΣΘ για τις διατροφικές δια-

ταραχές (κυρίως ΨΒ και ΔΥ) περιγράφεται στο βιβλίο

των Safer, Telch και Chen (2009)[20]. Οι έρευνες που

έχουν διεξαχθεί για την αποτελεσματικότητα της προ-

σαρμοσμένης ΔΣΘ στις ΔΠΤ δείχνουν θετικά ευρήματα,

επιβεβαιώνοντας τη σημαντικότητα της συναισθηματικής

απορρύθμισης στις διαταραχές αυτές. Στην έρευνα των

Telch και συν. (2001)[26] σε ασθενείς με ΔΥ, βρέθηκε ότι

σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (ασθενείς σε λίστα

αναμονής), μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών από αυτούς

που ολοκλήρωσαν τις 20 εβδομάδες ΔΣΘ απείχαν από

επεισόδια υπερφαγίας στο τέλος της θεραπείας, παρου-

σίασαν μείωση στην ανησυχία τους για το βάρος και το

σώμα τους, ενώ επίσης είχαν μειωμένη επιθυμία να στρα-

φούν στο φαγητό όταν ένιωθαν θυμό. Στις επαναληπτικές

συνεντεύξεις που έγιναν 3 και 6 μήνες μετά το τέλος της

θεραπείας το 67% και το 56% των ασθενών αντίστοιχα

που έλαβαν ΔΣΘ απείχαν από τα επεισόδια υπερφαγίας.

Σε αντίστοιχη έρευνα για την ΨΒ[27] βρέθηκε ότι το

28,6% των ασθενών που έλαβαν ΔΣΘ απείχαν από επεισό-

δια υπερφαγίας και αυτοπροκαλούμενου εμετού σε αντί-

θεση με το 0% για του ασθενείς στη λίστα αναμονής. Επί-

σης, η σύνδεση της διατροφικής διαταραχής με το μηχανι-

σμό της ρύθμισης του συναισθήματος επιβεβαιώθηκε κα-

θώς οι ασθενείς που έλαβαν ΔΣΘ ανέφεραν μειωμένη επι-

θυμία για υπερφαγικό επεισόδιο όταν ένιωθαν θυμό, άγ-

χος ή θλίψη. Και στις δύο έρευνες το ποσοστό των ασθε-

νών που αποσύρθηκαν από την έρευνα ήταν πολύ χαμηλό. 

1. Η προσαρμογή της  ΔΣΘ για την Ψυχογενή Βουλιμία
και τη Διαταραχή Υπερφαγίας.
Η προσαρμογή της ΔΣΘ για την ΨΒ και την ΔΥ των

Safer, Telch και Chen[20] περιλαμβάνει ένα συνδυασμό

από δύο μέρη της βασικής ΔΣΘ: ατομική ψυχοθεραπεία

(που στοχεύει στην ενίσχυση των κινήτρων των ασθενών)

και ομαδική εκπαίδευση δεξιοτήτων (στις οποίες οι ασθε-

νείς εκπαιδεύονται και ενδυναμώνουν τις νέες δεξιότη-

τες). Τα παραπάνω καλύπτονται σε 20 εβδομαδιαίες συ-

νεδρίες: δίωρες ομαδικές συνεδρίες για τους ασθενείς με

ΔΥ ή ωριαίες ατομικές συνεδρίες για τους ασθενείς με

ΨΒ. Σχετικά με τις δεξιότητες που μαθαίνονται, στην

προσαρμογή αυτή συμπεριλαμβάνονται η ενσυνειδητότη-

τα, η ρύθμιση του συναισθήματος και η ανοχή στο δύσκο-

λο συναίσθημα. Η εκπαίδευση στη διαπροσωπική αποτε-

λεσματικότητα δεν συμπεριλαμβάνεται καθώς ενδεχομέ-

νως να αλληλεπικαλύπτεται με άλλες θεραπευτικές προ-

σεγγίσεις που εστιάζουν συγκεκριμένα στην αντιμετώπι-

ση των διαπροσωπικών δυσκολιών.

Βασικός στόχος της θεραπείας είναι να σταματήσουν οι

δυσλειτουργικές διατροφικές συμπεριφορές. Το μοντέλο

της συναισθηματικής απορρύθμισης περιγράφει τις δυσ-

λειτουργικές διατροφικές συμπεριφορές με τον εξής τρό-

πο: κάποιο γεγονός προκαλεί θετικά ή αρνητικά συναι-

σθήματα, οπότε παρουσιάζεται η ανάγκη για τη ρύθμιση

του συναισθήματος που βιώνεται. Λόγω των ελλείψεων

σε δεξιότητες ρύθμισης του συναισθήματος, υπάρχει χα-

μηλή προσδοκία για ρύθμιση της διάθεσης, κάτι που αυ-

ξάνει το άγχος. Το άτομο αισθάνεται ότι κατακλύζεται

από το συναίσθημα και έχει επείγουσα ανάγκη να σταμα-

τήσει την κλιμάκωση του συναισθήματος. Αυτό οδηγεί

στην μαθημένη, παρορμητική και δυσπροσαρμοστική

συμπεριφορά για τη ρύθμιση του συναισθήματος, που

στην περίπτωση των ΔΠΤ είναι το υπερφαγικό επεισόδιο

και/ή η πρόκληση εμετού. Στο στάδιο αυτό μπορεί να έρ-

χεται μία παροδική μείωση της δυσφορίας, αλλά το άτομο

έχει ταυτόχρονα και μειωμένη αυτοεκτίμηση, αρνητική

εικόνα εαυτού και αισθήματα ενοχής και ντροπής λόγω

της δυσλειτουργικής διατροφικής συμπεριφοράς στην

οποία μόλις στράφηκε. Συνέπεια αυτών είναι το άτομο να

νιώθει ότι η ρύθμιση του συναισθήματος δεν είναι εφικτή,

βάζοντας έτσι αυτό το φαύλο κύκλο και πάλι σε κίνηση. 

Η δομή των 20 συνεδριών όπως αναφέρεται από τους

συγγραφείς, περιλαμβάνει δύο συνεδρίες για τον προσα-

νατολισμό των ασθενών στη ΔΣΘ πριν ξεκινήσει η θερα-

πεία. Κατά τις συνεδρίες αυτές, οι ασθενείς βοηθούνται

μέσω της διαλεκτικής, ώστε να δεσμευτούν προφορικά

για την πλήρη αποχή τους από τις δυσλειτουργικές δια-

τροφικές συμπεριφορές. Στη συνέχεια, γίνονται τρεις συ-

νεδρίες για την εκπαίδευση στις δεξιότητες της ενσυνει-

δητότητας, οκτώ συνεδρίες εκπαίδευσης και ασκήσεων

για τις δεξιότητες στη ρύθμιση του συναισθήματος, πέντε

συνεδρίες για την εκμάθηση δεξιοτήτων στην ανοχή των

δύσκολων συναισθημάτων, μία συνεδρία ανασκόπησης

των τεχνικών που δουλεύτηκαν και η τελευταία συνεδρία

αφιερώνεται στη συζήτηση των μελλοντικών σχεδίων και

στον αποχαιρετισμό από τη θεραπεία. 

Ο σκοπός της θεραπείας είναι το άτομο να καταναλώνει

φαγητό συνειδητά, άρα όχι με την αίσθηση της απώλειας

ελέγχου που χαρακτηρίζει την ΨΒ και τη ΔΥ. Συγκεκρι-

μένα, οι επιμέρους στόχοι είναι να σταματήσουν συμπερι-
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φορές που μπορεί να παρεμβαίνουν στη θεραπεία (π.χ.

απουσία από συνεδρίες), να σταματήσουν οι δυσλειτουρ-

γικές διατροφικές συμπεριφορές, να εξαλειφθεί η κατα-

νάλωση φαγητού χωρίς τη συνειδητή προσοχή του ατό-

μου, να μειωθούν οι έντονες επιθυμίες για φαγητό και η

εμμονή με το φαγητό, να μειωθεί το φαινόμενο όπου το

άτομο παραδίνεται στο φαγητό και αποκλείει άλλες

εναλλακτικές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε να

μην στραφεί στο επεισόδιο υπερφαγίας και τέλος να μει-

ωθούν συμπεριφορές που μπορεί να φαίνονται ασύνδετες

με τις δυσλειτουργικές διατροφικές συμπεριφορές αλλά

στην πραγματικότητα τις επηρεάζουν (π.χ. να αγοράζει

κανείς φαγητά με τα οποία συνήθως συμβαίνουν τα υπερ-

φαγικά επεισόδια με κάποιο πρόσχημα). 

Μέσα από τη ΔΣΘ, λοιπόν, οι ασθενείς κατανοούν πώς οι

δυσλειτουργικές τους συμπεριφορές διατηρούνται και

πώς πυροδοτούνται, ενώ μέσα από τις τεχνικές μαθαί-

νουν να ρυθμίζουν και να αναγνωρίζουν τα συναισθήμα-

τά τους, να τα αλλάζουν όπου αυτό απαιτείται ή να έχουν

περισσότερη ανοχή στο συναίσθημά τους.

2. Η ΔΣΘ σε ασθενείς με συννοσηρότητα: ΟΔΠ και ΔΠΤ
Οι ασθενείς που παρουσιάζουν συννοσηρότητα  ΔΠΤ και

ΟΔΠ παρουσιάζουν ειδικές δυσκολίες στη θεραπεία. Αν

και δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός ερευνών που να μελε-

τούν την αποτελεσματικότητα στοχευμένων θεραπειών για

τον πληθυσμό αυτό, οι έρευνες που βρέθηκαν αξιολογούν

την εφαρμογή της ΔΣΘ για τους ασθενείς που παρουσιά-

ζουν αυτή την κλινική εικόνα. Οι Palmer και συν.

(2003)[28] στη μελέτη τους εξέτασαν την αποτελεσματικό-

τητα της ΔΣΘ σε επτά ασθενείς με ΟΔΠ και μία διατροφι-

κή διαταραχή (όχι όμως ΨΑ). Παρόλο που το δείγμα της

έρευνας ήταν αρκετά περιορισμένο, οι ασθενείς αυτές

δέχθηκαν 18 μήνες ΔΣΘ. Στο θεραπευτικό τους πρόγραμ-

μα προστέθηκαν και 5-6 ψυχοεκπαιδευτικές συνεδρίες

σχετικά με το βάρος, όπου εντάχθηκε το βιοκοινωνικό μον-

τέλο της ΔΣΘ προσαρμοσμένο για διατροφικά θέματα. Οι

ασθενείς έμαθαν συμπεριφορικές τεχνικές για την αντιμε-

τώπιση των δυσλειτουργικών διατροφικών συμπεριφορών

τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μετά την

εφαρμογή αυτής της προσαρμογής της ΔΣΘ, οι ασθενείς

χρειάζονται λιγότερες ημέρες νοσηλείας, εμφάνιζαν λιγό-

τερα συμπτώματα διατροφικής διαταραχής, ενώ παρουσία-

ζαν και λιγότερες περιπτώσεις αυτοτραυματισμών. 

Η ΔΣΘ μελετήθηκε και από τους Chen και συν.

(2008)[29] σε οκτώ ασθενείς που είχαν διαγνωσθεί με

ΟΔΠ και ΨΒ ή ΔΥ. Η θεραπεία διήρκησε 6 μήνες και οι

προσαρμογές που έγιναν αφορούσαν στην περιγραφή

των επεισοδίων υπερφαγίας ως ένας τρόπος να γίνουν

ανεκτές οι δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις. Στην

αρχή κάθε ατομικής συνεδρίας γινόταν έλεγχος βάρους

των ασθενών, ενώ ο θεραπευτής δεν είχε επαφή με την

ασθενή για 24 ώρες μετά από κάποια επικίνδυνη συμπε-

ριφορά προκειμένου να αποφευχθεί η ενίσχυση της συμ-

περιφοράς από την προσοχή που θα έδινε ο θεραπευτής.

Ο κανόνας αυτός προσαρμόστηκε για συμπεριφορές

υπερφαγίας. Τα ευρήματα έδειξαν ότι μισοί ασθενείς

απείχαν από επεισόδια υπερφαγίας με το τέλος της θερα-

πείας και στην επαναξιολόγηση 6 μήνες αργότερα. Βελ-

τίωση παρατηρήθηκε και αναφορικά με τη μείωση των

αυτοκτονικών συμπεριφορών και των αυτοτραυματισμών.

Στους περιορισμούς της έρευνας, συγκαταλέγονται ο μι-

κρός αριθμός δείγματος, η σύντομη διάρκεια της θερα-

πείας και η ανομοιογένεια του δείγματος ως προς τη

φαρμακευτική αγωγή (κάποιοι ασθενείς λάμβαναν αγω-

γή ενώ κάποιοι όχι).

Σε συγκριτική μελέτη των Ben-Porath και συν (2009)[30]

το δείγμα αποτελούνταν από ασθενείς με ΔΠΤ και ασθε-

νείς με συννοσηρότητα ΔΠΤ και ΟΔΠ. Το θεραπευτικό

πρόγραμμα που εφαρμόστηκε περιελάμβανε την εκμάθη-

ση στις τέσσερις ενότητες δεξιοτήτων της βασικής ΔΣΘ

(ενσυνειδητότητα, ρύθμιση συναισθήματος, ανοχή στο

δύσκολο συναίσθημα και διαπροσωπική αποτελεσματικό-

τητα). Οι τεχνικές αυτές δουλεύονταν σε ομαδικές συνε-

δρίες δύο φορές την εβδομάδα. Επιπρόσθετες ομάδες

έγιναν σε εβδομαδιαία βάση για την ενίσχυση των κινή-

τρων και της δέσμευσης των ασθενών στη θεραπεία, για

τη θέσπιση στόχων και για την συμπεριφορική ανάλυση

γύρω από τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές (διατροφι-

κές συμπεριφορές, αυτοτραυματισμοί, αυτοκτονικές συμ-

περιφορές). Οι ασθενείς συμμετείχαν επίσης σε μία ομά-

δα σκοπός της οποίας ήταν η εξάσκηση των τεχνικών για

τη γενίκευση της χρήσης τους και εκτός θεραπείας, ενώ

παρακολουθούσαν και εβδομαδιαίο πρόγραμμα yoga στο

οποίο είχαν ενσωματωθεί τα στοιχεία της ενσυνειδητότη-

τας μέσα από την κίνηση. Οι ασθενείς έλαβαν ενημέρωση

πάνω στην υγιεινή διατροφή και στον προγραμματισμό

των γευμάτων, ενώ χρησιμοποιήθηκε και η έκθεση καθώς

οι ασθενείς γευμάτιζαν μαζί. Σύμφωνα με τη βασική ΔΣΘ

οι ασθενείς είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τους θερα-

πευτές όποτε αυτό κρινόταν αναγκαίο, για τη μείωση των

αυτοτραυματισμών και των αυτοκτονικών συμπεριφορών

αλλά και για βοήθεια στο να αντισταθούν στην επιθυμία

για δυσλειτουργικές διατροφικές συμπεριφορές. Αν και

δεν είχαν ατομικές συνεδρίες όπως ορίζει η βασική ΔΣΘ,

οι ασθενείς είχαν ατομικές εβδομαδιαίες συναντήσεις με

θεραπευτή διάρκειας 30 λεπτών. 

Τα ευρήματα της έρευνας υποστηρίζουν ότι η συννοσηρό-

τητα ΟΔΠ δεν επηρέασε το αποτέλεσμα για τις ΔΠΤ.

Παρόλα αυτά, οι ασθενείς με συννοσηρότητα εμφάνιζαν

υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους. Οι ασθενείς

αυτοί παρουσίαζαν εντονότερη παθολογία πριν αλλά και

μετά τη θεραπεία, συγκριτικά με ασθενείς που είχαν διά-

γνωση ΔΠΤ μόνο. Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας

έδειξαν ότι η ΔΣΘ φαίνεται να βοηθά στην αύξηση των

προσδοκιών για τη ρύθμιση της διάθεσης σε ασθενείς με

συννοσηρότητα ΔΠΤ και ΟΔΠ. Συνεπώς, σύμφωνα με το

μοντέλο της ΔΣΘ, εφόσον ένας ασθενής έχει θετικότερη
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προσδοκία σχετικά με την ικανότητά του να ρυθμίσει το

συναίσθημα και τη διάθεσή του, οι πιθανότητες να ακο-

λουθήσει η προβληματική συμπεριφορά μειώνονται. Επι-

προσθέτως, οι ερευνητές σημειώνουν ότι προκειμένου να

μάθει κανείς τις δεξιότητες της ΔΣΘ, θα πρέπει να επε-

ξεργαστεί αποτελεσματικά τις πληροφορίες που δίνονται.

Αυτό γίνεται πολύ δύσκολο όταν το συναίσθημα είναι

απορρυθμισμένο και το άτομο βρίσκεται σε έντονη συ-

ναισθηματική διέγερση, καθώς τότε η μνήμη εργασίας

διακόπτεται με αποτέλεσμα να μειώνεται η ικανότητα

επεξεργασίας του έργου που εκτελείται[31]. Σύμφωνα με

την παραπάνω θεώρηση, η διαδικασία αυτή θα μπορούσε

να παρεμβάλλεται και στη θεραπεία, καθιστώντας τη

χρήση των δεξιοτήτων που μαθαίνονται δύσκολη εκτός

συνεδριών, αν το συναίσθημα του ασθενή είναι απορρυθ-

μισμένο. Εφόσον η ΔΣΘ έχει ως πρωταρχικό στόχο τη

ρύθμιση του συναισθήματος, είναι κατάλληλη για τους

ασθενείς με διαγνώσεις ΔΠΤ και ΟΔΠ.

Κοντά στη θεραπευτική προσέγγιση που περιγράφεται

στην προηγούμενη έρευνα είναι και η προσέγγιση που

αναλύεται στο άρθρο των Federici και συν (2012)[32].

Πρόκειται για το σχεδιασμό μίας θεραπευτικής παρέμβα-

σης σε ασθενείς με πολλαπλές διαγνώσεις ανάμεσα στις

οποίες και οι ΔΠΤ (ΔΠΤ και συννοσηρότητα διαταραχών

άξονα Ι ή/και ΙΙ). Το πρόγραμμα αυτό ακολουθεί τις βα-

σικές αρχές της ΔΣΘ και εκπαιδεύει τους θεραπευόμε-

νους στις δεξιότητες της ΔΣΘ, συμπεριλαμβάνοντας όμως

στοιχεία και από τη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θερα-

πεία (π.χ. ψυχοεκπαίδευση γύρω από τη διατροφή, προ-

γραμματισμός γευμάτων, αυτοπαρατήρηση διατροφικών

συνηθειών και βάρους, διαχείριση σκέψεων γύρω από τη

διατροφή, κλπ). Η προσαρμογή αυτή της ΔΣΘ εξετάστη-

κε αργότερα ως προς την αποτελεσματικότητά της με θε-

τικά αποτελέσματα[33]. Οι ασθενείς έδειξαν βελτίωση

σχετικά με τα διατροφικά τους συμπτώματα, τις αυτοκτο-

νικές συμπεριφορές, τους αυτοτραυματισμούς και τη στα-

θερότητα της υγείας τους γενικά.

Γενικότερα, τα αποτελέσματα των ερευνών που παρουσιά-

στηκαν τείνουν να συμφωνήσουν προς τη χρήση της βασι-

κής ΔΣΘ με παρόμοιες προσαρμογές για τους ασθενείς με

ΔΠΤ και μία δεύτερη διάγνωση, είτε αυτή είναι η ΟΔΠ είτε

κάποια άλλη διαταραχή. Σημαντικές προσθήκες στην εφαρ-

μογή της ΔΣΘ φαίνεται να είναι ομαδικές συνεδρίες Γνω-

σιακής Συμπεριφοριστικής προσέγγισης ή επιπλέον συνε-

δρίες για την ενίσχυση της κινητοποίησης των ασθενών και

της γενίκευσης των δεξιοτήτων εκτός της θεραπείας. 

3. Η προσαρμογή της ΔΣΘ για την Ψυχογενή Ανορεξία
Έως τώρα, έχουν συζητηθεί κυρίως η ΨΒ και η ΔΥ κα-

θώς και η αντιμετώπισή τους (είτε με συνοσσηρότητα

ΟΔΠ είτε χωρίς) από τη ΔΣΘ και τις προσαρμογές της. Η

ΨΑ σπανίως αναφέρεται σε σχετικές μελέτες ενώ φαίνε-

ται να αποτελεί μία ποιοτικά διαφορετική διατροφική

διαταραχή. Οι Safer και συν (2009)[20] στο βιβλίο τους

για τη ΔΣΘ στις διατροφικές διαταραχές, αναφέρουν

εξαρχής ότι το πρόγραμμα ΔΣΘ που περιγράφεται αφο-

ρά ασθενείς με ΨΒ ή ΔΥ και όχι ΨΑ καθώς δεν υπάρχει

ακόμη υποστήριξη από επαρκή αριθμό ερευνών. Για τη

θεραπεία της ΨΑ δεν φαίνεται να ξεχωρίζει κάποια θε-

ραπευτική προσέγγιση μεταξύ των υπολοίπων ως προς

την αποτελεσματικότητά τους, πιθανώς λόγω της δυσκο-

λίας να αντιμετωπίσουν τα κύρια συμπτώματα της ασθέ-

νειας[34]. Οι Lynch και συν. (2013)[35] περιγράφουν την

ΨΑ περιοριστικού τύπου (ΨΑ-ΠΤ) ως μία διαταραχή

υπερβολικής άσκησης ελέγχου της ασθενούς, η οποία

συγγενεύει με τις διαταραχές του ιδεοψυχαναγκαστικού

φάσματος. Οι συμπεριφορές που παρουσιάζονται στις

διαταραχές υπερβολικού ελέγχου είναι παρόμοιες με τις

συμπεριφορές που παρατηρούνται στην ΨΑ περιοριστι-

κού τύπου: κοινωνική απόσυρση, γνωστική ακαμψία και

εμμονή στην επαναληπτικότητα, χαμηλή αναζήτηση πρω-

τοτυπίας/μειωμένη ευαισθησία στην επιβράβευση, έντονη

ανάγκη για δομή και συμμετρία, έντονη ευαισθησία στην

απειλή, τελειοθηρία και απαξιωτικά ή επικριτικά περι-

βάλλοντα κατά την παιδική ηλικία. Συναισθηματικά ελ-

λείμματα στους ασθενείς με ΨΑ-ΠΤ αποτελούν η δυσκο-

λία στην αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων και

η μειωμένη έκφραση των δικών τους συναισθημάτων, κυ-

ρίως των αρνητικών. 

Η προσαρμογή της ΔΣΘ για τις διαταραχές οι οποίες χα-

ρακτηρίζονται από υπερβολικό έλεγχο όπως η ΨΑ καλεί-

ται «Ριζοσπαστικά Ανοιχτή» ΔΣΘ (Radically Open –

DBT) [35,36]. Ο βασικός στόχος της εν λόγω προσαρμο-

γής της ΔΣΘ για τις ασθενείς με ΨΑ είναι η μείωση του

υπερβολικού ελέγχου της συμπεριφοράς και όχι η μείωση

της υπερβολικής έλλειψης ελέγχου που χαρακτηρίζει τη

βασική μορφή της ΔΣΘ (και τις διαταραχές της ΨΒ και

ΔΥ). Αν και πολλές από τις αρχές της ΔΣΘ διατηρούνται

στην προσαρμογή αυτή, μία δομική διαφορά είναι ότι η

ΡΑ-ΔΣΘ θεωρεί ότι η συναισθηματική μοναξιά είναι το

πρόβλημα για τις διαταραχές αυτές και όχι η απορρύθμι-

ση του συναισθήματος. Οι θεραπευτικές τεχνικές, λοιπόν,

εστιάζουν στη μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση των

ασθενών, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών

και όχι στην άμεση αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της

διατροφικής διαταραχής. Ακολουθούνται τα ίδια τέσσερα

θεραπευτικά μέρη και μαθαίνονται οι τέσσερις ενότητες

τεχνικών όπως και στη βασική ΔΣΘ με την προθήκη της

τεχνικής που αφορά στο «radical openness» το οποίο συ-

νεπάγεται ότι η ασθενής εγκαταλείπει προηγούμενες αυ-

στηρές προκαταλήψεις για το πώς θα έπρεπε να είναι ο

κόσμος και προσαρμόζεται σε ένα περιβάλλον που διαρ-

κώς αλλάζει. Η διαδικασία αυτή είναι μία πρόκληση για

την αντίληψη της πραγματικότητας της ασθενούς. 

Η θεραπευτική προσέγγιση αυτή φαίνεται να έχει ενθαρ-

ρυντικά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση της ΨΑ-ΠΤ.

Στην πρώτη έρευνα που διεξήχθη για να εξεταστεί η απο-

τελεσματικότητα της ΡΑ-ΔΣΘ στην ΨΑ-ΠΤ[35], τα απο-
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τελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς σημείωσαν αύξηση

βάρους και βελτίωση στην ποιότητα ζωής. 

4.  Η εφαρμογή της ΔΣΘ για εφήβους με ΔΠΤ
Οι έρευνες που μελετούν την αποτελεσματικότητα της

ΔΣΘ στους εφήβους, αφορούν κυρίως εφήβους που πα-

ρουσιάζουν συμπτωματολογία ΟΔΠ. Εφόσον, όμως, η

ΔΣΘ σχεδιάστηκε αρχικά για την αντιμετώπιση ασθενών

με δυσκολίες στη ρύθμιση του συναισθήματος, μπορεί να

εφαρμοστεί σε εφήβους που εμφανίζουν παρόμοιες δυ-

σκολίες ακόμη και αν δεν έχουν λάβει διάγνωση ΟΔΠ

(π.χ. αυτοκτονικός ιδεασμός, αυτοκτονική συμπεριφορά,

αυτοτραυματισμοί). Αντίστοιχα, έρευνες έχουν διεξαχθεί

για την προσαρμογή της ΔΣΘ για εφήβους με εναντιωμα-

τική συμπεριφορά, διπολική διαταραχή και διαταραχές

πρόσληψης τροφής (ΨΒ, ΔΥ, ΨΑ). Σε όλες τις διαταρα-

χές αυτές, η απορρύθμιση του συναισθήματος φαίνεται

να παίζει σημαντικό ρόλο[37].

Μία βασική διαφοροποίηση από την αρχική μορφή της

ΔΣΘ είναι και η ένταξη των γονέων στις ομάδες εκμάθη-

σης δεξιοτήτων ώστε να μπορούν να διευκολυνθούν οι

έφηβοι ώστε να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και εκτός

θεραπείας. Επίσης, όποτε κρίνεται απαραίτητο γίνονται

οικογενειακές συνεδρίες, ενώ η ΔΣΘ επικεντρώνεται σε

διλήμματα μεταξύ εφήβου και οικογένειας (επιείκεια –

αυταρχικότητα, η ερμηνεία φυσιολογικών εξελικτικών

συμπεριφορών του εφήβου ως αποκλίνουσες – αποτυχία

να εντοπιστούν αποκλίνουσες συμπεριφορές, εξαναγκα-

στική αυτονομία – ενθάρρυνση εξάρτησης). Η θεραπεία

για τους εφήβους διαρκεί 16 εβδομάδες (σε αντίθεση με

τον 1 χρόνο της βασικής μορφής της ΔΣΘ), αλλά παρέχε-

ται η δυνατότητα συμμετοχής σε ένα επιπλέον πρόγραμμα

θεραπείας 16 εβδομάδων σε περίπτωση που τα συμπτώ-

ματα δεν έχουν παρουσιάσει επαρκή ύφεση. Οι βασικές

δεξιότητες της ΔΣΘ μαθαίνονται, με την προσθήκη μίας

δεξιότητας για τους εφήβους και τις οικογένειές τους, που

εστιάζει στην επικύρωση των συναισθημάτων των άλλων.

Τέλος, τα φυλλάδια δίνονται σε πιο απλοποιημένη μορφή

για να είναι πιο κατανοητά και ελκυστικά για τους εφή-

βους. Σε γενικές γραμμές, από τις έρευνες που έχουν διε-

ξαχθεί για τη ΔΣΘ στους εφήβους προκύπτουν ευοίωνα

αποτελέσματα για την αποτελεσματικότητά της[37,38].  

Επίλογος
Η ΟΔΠ και οι ΔΠΤ (ΨΒ, ΔΥ, ΨΑ) παρουσιάζουν μία πο-

λύπλοκη κλινική εικόνα, ιδίως όταν παρουσιάζονται ταυ-

τόχρονα. Η ΔΣΘ φαίνεται να είναι μια θεραπεία στην

οποία οι ασθενείς αυτοί ανταποκρίνονται αρκετά καλά,

γεγονός που σημαίνει ότι η θεώρηση της προσέγγισης αυ-

τής για τις εν λόγω διαταραχές είναι βάσιμη. Οι διαφορε-

τικές προσαρμογές από το αρχικό μοντέλο της ΔΣΘ για

την ΟΔΠ σχεδιάστηκαν για ασθενείς με ΨΒ ή ΔΥ, για

ασθενείς με συννοσηρότητα ΔΠΤ και ΟΔΠ, για ασθενείς

με ΨΑ-ΠΤ αλλά και για εφήβους που παρουσιάζουν τις

προαναφερθείσες διαταραχές. Τα ευρήματα των ερευνών

είναι έως τώρα ενθαρρυντικά για την αποτελεσματικότητα

της ΔΣΘ, αν και είναι απαραίτητες περαιτέρω μελέτες.
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Summary
Borderline Personality Disorder (BPD) patients are more

often women, experiencing extreme painful emotions that

make them so desperate that they are willing to try any

kind of behavior, no matter how harmful this is, in order

to attenuate the strength of these emotions. Drug abuse,

binge eating, compulsive buying, violence, self-mutilation

are just a short list of these behaviors. Unfortunately, a

large number of these people reach a point where they can

find no other way out of their suffering than to commit

suicide. Moreover, BPD exhibits quite high comorbidity

with other mental health disorders such as mood disor-

ders, both unipolar and bipolar, anxiety disorders, eating

disorders and substance abuse. This fact complicates even

further the therapeutical intervention. 

Dialectical Behavior Therapy (DBT) is a treatment specifi-

cally designed to treat patients suffering from BPD and is

based on behavioral theory and the philosophy of Zen with

some elements of the cognitive model. Although it is basi-

cally an individual therapy, it is delivered by a team of ther-

apists with the individual therapist serving as the primary

therapist. Skills training is an important component of the

therapeutic intervention. The therapy has been found to be

significantly effective in reducing borderline symptomatol-

ogy and specifically suicidality and self harming behaviors. 

Although DBT has been developed as a treatment for BPD

it has also been studied and found effective for the treat-

ment of other mental disorders such as depression, sub-

stance dependence and eating disorders, especially bulimia

and binge eating. It must be noted that DBT was effective

for these disorders even when there was no comorbidity

with BPD. Furthermore, elements of DBT such as skills

training have been adapted to be used in various multidis-

ciplinary intensive therapeutic interventions, although

these interventions should not be labeled as DBT. Accord-

ing to the DBT model of understanding, eating disorders

(ED) symptomatology such as bingeing and purging are
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treated as a pathological way to achieve emotional regula-

tion. Emotional regulation is defined as the effort made by

the patient to influence, alter or control her/his emotions.

This review focuses on three areas: firstly, on the adapta-

tion of DBT for BN and BED and the findings from the

studies on its efficacy. Secondly, on the adaptation of DBT

for Anorexia Nervosa, which is treated as a disorder of ex-

cessive control. And finally, on the adaptation of DBT for

adolescents with BPD and ED. The research findings are

rather encouraging for the efficacy of DBT for the treat-

ment of ED but further research is certainly needed. 

Key words: dialectical behavioral therapy, borderline personali-

ty disorder, eating disorders, bulimia nervosa, anorexia nervosa,

binge eating disorder
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Ένα καλά δομημένο βιβλίο 301 σελίδων που έρχεται να

καλύψει μια σειρά από κενά στην ελληνική βιβλιογραφία

για την ΓΣΘ. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι: α) ένα

εγχειρίδιο για τις διαταραχές προσωπικότητας οι οποίες

είναι πολύ πιο δύσκολες στην θεραπευτική αντιμετώπισή

τους  από  τις  διαταραχές  συμπτωμάτων  προβάλλοντας

δαιδαλώδεις προκλήσεις τόσο για τον θεραπευτή όσο και

για τον θεραπευόμενο  β) η μελέτη ατομικών  περιπτώσε-

ων, κάτι που αποτελεί πάγιο αίτημα των εκπαιδευόμενων

θεραπευτών  (αλλά και  των πιο  έμπειρων) οι  οποίοι  δεν

αρκούνται μοναχά στο θεωρητικό κομμάτι  γ) η ανάδειξη

της δυναμικής που δύνανται να έχουν οι πρωτόπειροι θε-

ραπευτές με την αρωγή έμπειρων εποπτών.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο με

έναν  αρκετά  αναλυτικό,  βιβλιογραφικά  τεκμηριωμένο

και  μεθοδικό  τρόπο.  Γίνεται  αναφορά  στην  γνωσιακή-

συμπεριφοριστική  ψυχοθεραπεία  των  διαταραχών  προ-

σωπικότητας,  στην  φαρμακοθεραπεία  των  διαταραχών

προσωπικότητας και στην θεραπεία σχημάτων στις διατα-

ραχές προσωπικότητας. Ταυτόχρονα παρατίθεται μια με-

τριοπαθής αξιολόγηση και κριτική της θεραπείας σχημά-

των  χωρίς  βερμπαλισμούς,  αξιώματα  και  αφορισμούς.

Αντίθετα  γίνεται  μια  σύνθεση  των  σημαντικότερων  βι-

βλιογραφικών πηγών για ένα ζήτημα που έχει την αφετη-

ρία  του  στο  1980  και  την  αμφίθυμη  αντιμετώπιση  του

Young από τους πιο «ορθόδοξους» γνωσιακούς θεραπευ-

τές.  Το  εισαγωγικό  κομμάτι  του  βιβλίου  κλείνει  με  μια

ιστορική αναδρομή στις θεωρίες της μάθησης όσον αφο-

ρά στην συμπεριφορά και στην προσωπικότητα.

Το δεύτερο κομμάτι θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο

συγγραφής  περιστατικών  για  τους  εκπαιδευόμενους  θε-

ραπευτές  και  περιλαμβάνει  τις  παρακάτω  περιγραφές

ατομικών περιπτώσεων :   ενήλικος άνδρας με παρανοει-

δή διαταραχή προσωπικότητας, νεαρή γυναίκα με σχιζό-

τυπη  διαταραχή  προσωπικότητας  με  συνοδό  ιδεοψυχα-

ναγκαστική  συμπτωματολογία,  ενήλικη  γυναίκα  με

ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας, ενήλικος άνδρας

με  ναρκισσιστική  διαταραχή  προσωπικότητας,  ενήλικη

γυναίκα  με  αποφευκτική  διαταραχή  προσωπικότητας,

ενήλικη γυναίκα με εξαρτητική  διαταραχή προσωπικότη-

τας με ιστορικό πολλαπλών διαταραχών στον άξονα Ι, νε-

αρή γυναίκα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσω-

πικότητας, ενήλικος άνδρας με παθητικοεπιθετική διατα-

ραχή προσωπικότητας, ενήλικη γυναίκα με καταθλιπτική

διαταραχή επί εδάφους καταθλιπτικής διαταραχή προσω-

πικότητας.

Ένα από τα δυνατά σημεία του βιβλίου είναι η παρουσία

ένθετων  κειμένων  που  φωτίζουν  και  διευκολύνουν  την

μελέτη  των  ατομικών  περιπτώσεων.  Τα  κείμενα  αυτά

πραγματεύονται εξειδικευμένα κλινικά κι ερευνητικά ζη-

τήματα με διαχρονικό ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα μα-

θαίνουμε περισσότερα για τους μηχανισμούς διατήρησης

και τα επίπεδα θεραπευτικής αλλαγής των δυσλειτουργι-

κών σχημάτων, την θεραπεία σχημάτων στην ναρκισσιστι-

κή  διαταραχή  προσωπικότητας,  τις  τεχνικές  αναβίωσης

στη  γνωσιακή  θεραπεία  των  διαταραχών  προσωπικότη-

τας,  τα συμπεριφορικά πειράματα, την τεχνική του κάθε-

του τόξου, την ιστορική αναδρομή των αλλαγών στις δια-

γνωστικές  κατηγορίες,  την    διαφοροδιάγνωση  καταθλι-

πτικής διαταραχής προσωπικότητας και δυσθυμικής δια-

ταραχής, Επίσης εξετάζεται περιστατικό συννοσηρότητας

με σημαντικό βαθμό δυσκολίας (περιγραφή ατομικής πε-

ρίπτωσης φοιτητή με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότη-

τας, διαταραχή στύσης και ανεσταλμένο οργασμό).

Ένας από τους πιο διαδεδομένους μύθος για την γνωσια-

κή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία  είναι ότι  δεν ασχο-

λείται με το παρελθόν και τα παιδικά βιώματα και μένει

στην «επιφάνεια». Οι ενορατικές κι εκτενείς περιγραφές

της θεραπευτικής πορείας των συνεδριών στις εννιά πα-

ρουσιάσεις  των  περιπτώσεων  καταρρίπτουν  και  συνθλί-

βουν τον παραπάνω μύθο. Το σύνολο της ζωής των θερα-

πευόμενων (όχι μονάχα η παιδική ηλικία) συνδέονται με

τις πυρηνικές πεποιθήσεις οι οποίες μπαίνουν στο στόχα-

στρο του θεραπευτικού σχεδιασμού.

Τέλος, πολύ θετικό στοιχείο επίσης αποτελεί το γεγονός

ότι  το βιβλίο δεν  είναι μια απλή μετάφραση ενός  ξένου

εγχειριδίου  θεραπείας  αλλά  δρα  συμπληρωματικά  στην

υπάρχουσα βιβλιογραφία ακολουθώντας την δική του λο-

γική όντας διανθισμένο με παραδείγματα από την ελληνι-

κή κλινική πραγματικότητα.

Πολύβιος Παραράς

Ψυχολόγος
Ιδιωτική άσκηση

Γνωσιακή - συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία διαταραχών 

προσωπικότητας.

Θεωρία και ανάλυση κλινικών περιπτώσεων

Γ. Ευσταθίου, Κ. Ευθυμίου, Ντ. Χαρίλα
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Περιεχόμενο 

Το περιοδικό «Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Έρευνα & Θε-

ραπεία» (ΓΣΕ&Θ) αποτελεί το ειδικό επιστημονικό περιοδικό

της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής θεραπείας στην Ελλάδα.

Στο περιοδικό δημοσιεύονται, σε τακτικά διαστήματα, μεταξύ

άλλων: θεωρητικά, ερευνητικά, εφαρμοσμένα και προσανατο-

λισμένα στην πράξη πρωτότυπα άρθρα, καθώς και μελέτες πε-

ριπτώσεων. Τα λεπτομερή Abstracts που γράφονται στην αγ-

γλική γλώσσα συμβάλλουν στη προώθηση της διεθνούς αποδο-

χής της ελληνικής  έρευνας στην γνωσιακή-συμπεριφοριστική

θεραπεία. Επιπλέον το περιοδικό αποτελεί την επίσημη έκδο-

ση για το κλινικό τμήμα εκπαίδευσης και κατάρτισης

(Ι.Ε.Θ.Σ.), καθώς και για την επιστημονική εταιρία (Ε.Ε.Ε.Σ)

στον τομέα της έρευνας και θεραπείας της συμπεριφοράς. Το

περιοδικό έτσι αποτελεί πλέον ένα σημαντικό φόρουμ για την

περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης ψυχοθεραπευτικής

κατεύθυνσης και ανήκει στις σταθερές βιβλιογραφικές πηγές

που χρησιμοποιούν οι έλληνες ειδικοί που εργάζονται σε αυτή

την ψυχοθεραπευτική κατεύθυνση. 

Το ΓΣΕ&Θ εκδίδει: 

1. Άρθρα σύνταξης: Σύντομα  άρθρα ανασκόπησης σε επίκαι-

ρα και αμφιλεγόμενα θέματα, που γράφονται με προτροπή της

συντακτικής επιτροπής. Όταν εκφράζουν συλλογικά τη σύντα-

ξη του περιοδικού είναι ανυπόγραφα. Στις άλλες περιπτώσεις

είναι ενυπόγραφα.

2. Ανασκοπήσεις: Ολοκληρωμένες αναλύσεις θεμάτων, στις

οποίες υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.

3. Ερευνητικές εργασίες: από τον χώρο της γνωσιακής – συμ-

περιφοριστικής θεραπείας και των συγγενών της πεδίων. 

4. Σύντομες αναφορές: μια σύντομη αναφορά σε μια καινοτό-

μο τεχνική ή παρέμβαση που μπορεί να είναι λιγότερο επακρι-

βής από μια ερευνητική αναφορά.

5. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case studies): Γίνονται δεκτά

άρθρα εφ' όσον αφορούν περιπτώσεις θεραπειών στις οποίες

έχει ακολουθηθεί μια νέα θεραπευτική μέθοδος με τεκμηριω-

μένο αποτέλεσμα. Επίσης γίνονται δεκτές αναφορές σε γενι-

κές κλινικές εμπειρίες.

6. Επίκαιρα θέματα: Σύντομη περιγραφή των τελευταίων από-

ψεων σε συγκεκριμένο θέμα.

7. Πρακτικά: Σεμιναρίων, στρογγυλών τραπεζών, συμποσίων,

συνεδρίων, από όλους τους τομείς της Κλινικής Ψυχολογίας,

της Ψυχιατρικής και των συγγενών πεδίων. Μονογραφίες με

θέματα από τους ίδιους τομείς θα δημοσιεύονται σαν επιφυλ-

λίδες, αφού επιλεγούν από επιτροπή ειδικών για το θέμα.

8. Γράμματα προς της σύνταξη - Αλληλογραφία: Το ΓΣΘ&Ε

ενθαρρύνει την υποβολή επώνυμων αναλύσεων και περιλήψε-

ων, επίκαιρων ανασκοπήσεων συγγραμμάτων και άρθρων από

συζητήσεις, και ανασκοπήσεις βιβλίων, παρατηρήσεων και

προτάσεων σχετικά με την ύλη του, πληροφορίες και εμπειρίες

από κέντρα εκπαίδευσης και γενικά από την άσκηση της ΓΣΘ.

Ηθική δεοντολογία

Η έρευνα που πραγματοποιείται στον άνθρωπο ή στα ζώα

πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της διακήρυξης του Ελσίνκι,

ενώ για την κλινική έρευνα θα πρέπει να αναφέρεται ότι έχει

εγκριθεί από την αντίστοιχη επιτροπή του Νοσοκομείου και

έχει υπάρξει έγγραφη συγκατάθεση των εθελοντών. Για δεδο-

μένα που έχουν δημοσιευθεί προηγουμένως με οποιοδήποτε

τρόπο, θα πρέπει να υπάρχει η έγγραφη άδεια του εκδότη,

προκειμένου να αναδημοσιευθούν. Αντίγραφα των επιστολών

της αλληλογραφίας θα πρέπει να επισυνάπτονται. Στην περί-

πτωση που αυτό δεν γίνει, τότε θα θεωρηθεί ότι πρόκειται για

διπλή δημοσίευση. Το ίδιο συμβαίνει και σε περίπτωση που

δημοσιευθούν έστω και μικρά μέρη προηγούμενης δημοσιευ-

μένης εργασίας από άλλους συγγραφείς, χωρίς να αναφέρεται

η δημοσίευση αυτή.  Η κλοπή δεδομένων από άλλους συγγρα-

φείς θεωρείται παράπτωμα.  

Υποβολή των άρθρων

Η υποβολή των άρθρων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά

ηλεκτρονικά προς τη βοηθό σύνταξης του περιοδικού «Γνω-

σιακή - Συμπεριφοριστική Έρευνα & Θεραπεία» Αναστασία

Σοφιανοπούλου, στη διεύθυνση cbrt@ibrt.gr .

Προτιμάται η συγγραφή του κειμένου στο πρόγραμμα Microsoft

Word. Οι γραφικές παραστάσεις, φωτογραφίες και οι έγχρωμες

εικόνες θα πρέπει να αποστέλλονται μαζί με το άρθρο σε ξεχω-

ριστά αρχεία. Σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής εργασιών, θα

πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένη μία συνοδευτική επιστολή, η

οποία βρίσκεται στην ιστοθέση http://ibrt.gr/edu/cbrt στην οποία

αναγράφονται λεπτομέρειες σχετικά με το όνομα, τη διεύθυνση,

το τηλέφωνο, το fax και το  e-mail, του συγγραφέα με τον οποίο

θα γίνεται η αλληλογραφία.

Προετοιμασία του χειρογράφου

Τα άρθρα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 3000 λέξεις, πλην

των ανασκοπήσεων (6000 λέξεις), των ενδιαφερουσών περιπτώ-

σεων (2000 λέξεις) και των επιστολών προς τη σύνταξη (400 λέ-

ξεις). Στον μέγιστο αριθμό λέξεων δεν συμπεριλαμβάνονται η

βιβλιογραφία, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 60 παραπομ-

πές, και οι πίνακες. Τα άρθρα πρέπει να δακτυλογραφούνται σε

γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος χαρακτήρων 12,

και διπλό διάστημα, με περιθώρια δεξιά και αριστερά 2,5 cm.

Κάθε άρθρο πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους τμήμα-

τα: σελίδα τίτλου, ελληνική περίληψη, εισαγωγή, υλικό και μέ-

θοδοι, ευρήματα, συζήτηση, ευχαριστίες, κατάλογος με τις βι-

βλιογραφικές παραπομπές, πίνακες, λεζάντες των εικόνων και

αγγλική περίληψη. Οι συγγραφείς οφείλουν να κρατούν αντί-

γραφο ολόκληρου του άρθρου, το οποίο υποβάλλουν. 

Σελίδα τίτλου

Ο κύριος τίτλος του άρθρου πρέπει να είναι σύντομος. Ακο-

λουθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο των συγγραφέων, η κλινική

Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική 

Έρευνα & Θεραπεία Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Γ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ

Οι παρακάτω οδηγίες πρέπει να εφαρμόζονται επακριβώς από τους συγγραφείς πριν από την υποβολή των άρθρων. Σε αντίθετη
περίπτωση, τα άρθρα θα επιστρέφονται στους συγγραφείς χωρίς να κριθούν. Όλα τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση
υπόκεινται σε κρίση από δύο ανεξάρτητους κριτές. Η τελική κρίση για τη δημοσίευση των άρθρων εναπόκειται στο Διευθυντή
Σύνταξης. Τα άρθρα πρέπει να είναι γραμμένα σε σωστή ελληνική γλώσσα, όπως αυτή χρησιμοποιείται σήμερα στο γραπτό λόγο.
Όλα τα άρθρα, τα οποία υποβάλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό, δεν θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ταυτόχρονα και σε άλ-
λο περιοδικό για κρίση, ενώ δεν θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί προηγουμένως, εκτός με τη μορφή περίληψης (Abstract). Ιδιαί-
τερη προσοχή θα δίδεται στην πρωτοτυπία της έρευνας και την πρακτική εφαρμογή των ευρημάτων.
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ή το εργαστήριο από όπου προέρχεται η εργασία, το ίδρυμα, η

πόλη, ο ταχυδρομικός κώδικας, το τηλέφωνο, το fax και το e-

mail, καθώς και το όνομα με τα στοιχεία επικοινωνίας του συγ-

γραφέα με τον οποίο θα γίνεται η αλληλογραφία.

Ελληνική – Αγγλική περίληψη

Η περίληψη πρέπει να είναι γραμμένη με τη μορφή μιας παρα-

γράφου και να μην υπερβαίνει τις 200 - 250 λέξεις.  Θα πρέπει

να είναι περιεκτική και να αναφέρει τους κύριους σκοπούς της

εργασίας, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα κύρια συμ-

περάσματα.  Η περίληψη αναγράφεται σε χωριστή σελίδα και

στο κάτω μέρος της σελίδας, χωριστά από την περίληψη, ανα-

γράφονται 3-5 λέξεις κλειδιά. Η αγγλική περίληψη έκτασης

400 λέξεων υποβάλλεται επίσης σε ξεχωριστή σελίδα και ακο-

λουθεί τις οδηγίες που αναφέρθηκαν πιο πάνω για την ελληνι-

κή περίληψη. Στο κάτω μέρος της σελίδας αναφέρονται στην

Αγγλική, οι λέξεις κλειδιά, τα ονόματα των συγγραφέων, ο

υπεύθυνος συγγραφέας για την αλληλογραφία και το κέντρο

από όπου προέρχεται η εργασία.

Υλικό και μέθοδοι

Περιγράφονται ευκρινώς οι ομάδες ατόμων ή πειραματόζωων

που μελετήθηκαν και τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Αναλύε-

ται, επίσης, με λεπτομέρειες ο σχεδιασμός της μελέτης και τυ-

χόν πρωτόκολλα που εφαρμόσθηκαν. Περιγράφεται, ακόμη, η

κύρια μεθοδολογία στην οποία βασίσθηκε η εξαγωγή των απο-

τελεσμάτων.

Ευρήματα

Τα ευρήματα αναφέρονται αναλυτικά με τη μορφή κειμένου

και συνοδεύονται, εάν κρίνεται αναγκαίο, από πίνακες ή/και

εικόνες.  Εάν τα αποτελέσματα αναφέρονται σε πίνακες με τη

μορφή αριθμών, να αποφεύγεται η επανάληψη των αριθμών

στο κείμενο, εκτός εάν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο.

Συζήτηση

Η συζήτηση πρέπει να είναι περιεκτική και να περιορίζεται

στην αξιολόγηση της σημασίας των ευρημάτων. Οι βιβλιογρα-

φικές αναφορές θα πρέπει να είναι σχετικές, και χρησιμοποι-

ούνται προκειμένου να υποβοηθήσουν στην αξιολόγηση των

ευρημάτων και στη στήριξη των συμπερασμάτων.

Βιβλιογραφικές παραπομπές

Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των βιβλιο-

γραφικών παραπομπών.  Όλες οι βιβλιογραφικές παραπομπές

του κειμένου πρέπει να αναγράφονται στον κατάλογο των βι-

βλιογραφικών παραπομπών στο τέλος του άρθρου. Ακολου-

θείται το βιβλιογραφικό σύστημα vancouver, http://www.libra-

ry.uq.edu.au/training/citation/vancouv.pdf. 

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές πρέπει να είναι αριθμημένες,

όπως ακριβώς και στο κείμενο, ενώ οι τίτλοι των περιοδικών

θα πρέπει να αναγράφονται  χρησιμοποιώντας τις συντμήσεις

από το Index Medicus (ftp://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/jour-

nals/ljiweb.pdf). 

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές αριθμούνται με αύξοντα αριθ-

μό, ανάλογα με τη σειρά εμφάνισής τους στο κείμενο. Αναφέ-

ρονται τα ονόματα όλων των συγγραφέων. Στο βιβλιογραφικό

πίνακα περιλαμβάνονται μόνον οι βιβλιογραφικές παραπομ-

πές που υπάρχουν στο κείμενο. Ο βιβλιογραφικός κατάλογος

συντάσσεται με αύξοντα αριθμό, όπως στα ακόλουθα παρα-
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Στην περίπτωση που αναφέρονται μη δημοσιευμένα δεδομένα,

θα πρέπει αυτό να αναγράφεται σε παρένθεση (αδημοσίευτα

δεδομένα).  Επίσης, σε περιπτώσεις που οι συγγραφείς αναφέ-

ρονται σε προσωπικές επικοινωνίες με άλλους ερευνητές, αυτό

θα αναγράφεται σε παρένθεση (R.G. Edwards, προσωπική επι-

κοινωνία). Οι παραπάνω περιπτώσεις θα αναφέρονται στο κεί-

μενο και όχι στον κατάλογο των βιβλιογραφικών αναφορών.

Πίνακες και εικόνες

Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σε χωριστή σελίδα σε διπλό

διάστημα όπως και το κείμενο και αριθμούνται κατά σειρά με

αραβικούς αριθμούς. Οι πίνακες πρέπει να είναι αρκετά επε-

ξηγηματικοί, ούτως ώστε να μπορούν να δώσουν πληροφορίες

χωρίς να είναι απαραίτητο να ανατρέξει κανείς στο κείμενο.

Σπανιότερα χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες και  σύμβολα

χρειάζεται να επεξηγούνται. Επίσης, οι εικόνες, είτε πρόκει-

ται για διαγράμματα είτε για φωτογραφίες, υποβάλλονται σε

ξεχωριστή σελίδα και πρέπει να έχουν απόλυτη ευκρίνεια.

Όλα τα σύμβολα που υπάρχουν στις εικόνες πρέπει να εξη-

γούνται στις λεζάντες. Οι εικόνες και οι πίνακες πρέπει να

αριθμούνται με τη σειρά που τοποθετούνται στο κείμενο.

Ευχαριστίες 

Οι ευχαριστίες παρατίθενται σε ξεχωριστό τμήμα στο τέλος

του άρθρου και δεν συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη σελίδα

του τίτλου ως υποσημείωση στον τίτλο ή οπουδήποτε αλλού.

Εάν έχει υπάρξει επιχορήγηση, να αναφέρεται το όνομα οποι-

ουδήποτε χορηγού της έρευνας που περιέχεται στην εργασία,

μαζί με το ποσό της επιχορήγησης.

Copyright

Για άρθρα που θα δημοσιευθούν στο περιοδικό, είναι υποχρε-

ωτική η από τους συγγραφείς μεταφορά των δικαιωμάτων στο

περιοδικό «Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Έρευνα & Θερα-

πεία». Το έγγραφο συγκατάθεσης βρίσκεται στον ιστότοπο
http://ibrt.gr/edu/cbrt.
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