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Η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία αποτελεί σήμερα

μια καλά εμπεδωμένη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, φέ-

ρουσα στη βιβλιοθήκη της ένα πλούσιο σώμα ερευνητικής

τεκμηρίωσης και ένα εκτεταμένο φάσμα θεραπευτικών εν-

δείξεων. Η αποτελεσματικότητά της στις ψυχοπαθολογικές

καταστάσεις του άξονα Ι είναι αδιαμφισβήτητη ενώ η συ-

νεχής θεωρητική εξέλιξη και οι νέες τεχνικές εμπλουτίζουν

την πρακτική της και επεκτείνουν τις εφαρμογές της. 

Κάποιες φορές χαρακτηριστικά της θεραπείας όπως η

χρήση συγκεκριμένων τεχνικών, η βραχύτητα των θερα-

πευτικών πρωτοκόλλων και η χρήση μετρήσεων, έχουν δη-

μιουργήσει τη σύγχυση (και έχουν προκαλέσει σχολια-

σμούς) ότι η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία είναι

α-θεωρητική και αποτελείται αποκλειστικά από τεχνικές

που εφαρμόζονται με μηχανιστικό τρόπο. Μια τέτοια θέ-

ση σφάλει σαφώς. Οι απαρχές της γνωσιακής σκέψης ξε-

κινούν από την αρχαιότητα με την διαλεκτική μέθοδο του

Σωκράτη, βρίσκουν συνεχιστή τον Αριστοτέλη, κυρίως στη

"Ρητορική" του με τις αναφορές στην ανάγκη του λόγου

(επιχειρημάτων), συνεχίζονται με τους Στωικούς και τον

Επίκτητο και τον ύστερο στωικισμό της Ρωμαϊκής Αυτο-

κρατορίας με τους Σενέκα και Μάρκο Αυρήλιο, για να

φτάσουμε βέβαια στην Καντιανή σκέψη και στην έννοια

των φαινομένων και των κατηγοριών αντίληψης που συνο-

μιλούν με αντίστοιχες έννοιες της σύγχρονης γνωσιακής

σκέψης. Και βέβαια στον 20ο αιώνα ένας ολόκληρος χώ-

ρος θεωρητικής, επιστημονικής και κλινικής σκέψης ξεκι-

νάει από τον συμπεριφορισμό και τον Skinner, προχωράει

στο έργο του Wolpe στη δεκαετία του ‘50 και βρίσκει τον

ιδρυτή και θεμελιωτή της γνωσιακής θεραπείας στο πρό-

σωπο του Beck στη δεκαετία του ‘60 και του ‘70, με τη συ-

νεχή παραγωγή πλούσιου έργου από τον ίδιο μέχρι σήμε-

ρα. Παράλληλα ένας μακρύς κατάλογος σημαντικών επι-

γόνων προσφέρει διαρκώς στην ανάπτυξη και εξέλιξη της

θεραπείας, επεκτείνοντας τους ορίζοντές της και βαθαί-

νοντας τους προβληματισμούς και τις αναζητήσεις της. 

Στην εκπαίδευση και μόρφωση των νέων συναδέλφων, εί-

ναι απολύτως απαραίτητος ο εστιασμός στην εμπέδωση

αυτής της θεωρητικής βάσης της γνωσιακής συμπεριφορι-

στικής θεραπείας και αυτό είναι ένα από τα σημαντικά

επιτεύγματα του έργου των D. Westbrook, H. Kennerley

και J. Kirk. Το βιβλίο αποτελεί σταθμό στη σύγχρονη βι-

βλιογραφία της γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπεί-

ας. Στα κεφάλαιά του παρουσιάζεται όλη η βασική εισα-

γωγική γνώση που είναι απαραίτητη για τον νέο θερα-

πευτή και που περιλαμβάνει το θεωρητικό μοντέλο, τις

τεχνικές του, τις εφαρμογές του καθώς και τις εξελίξεις

και προοπτικές αυτού. Παράλληλα όμως υφαίνεται και ο

πλούσιος ιστός θεωρητικής γνώσης, ο οποίος αποτελεί το

ουσιαστικό έρεισμα όλης της θεραπευτικής κατεύθυνσης.

Αυτό είναι που κάνει το βιβλίο πολύτιμη πηγή γνώσης για

τον εκπαιδευόμενο και αξιόλογη βιβλιογραφική αναφο-

ρά για τον έμπειρο θεραπευτή. Με εξαιρετικό τρόπο

αναπτύσσεται η φιλοσοφία της παρέμβασης (κεφάλαιο

6), συνεχίζοντας στις βαθιές φιλοσοφικές ρίζες της διαλε-

κτικής σωκρατικής μεθόδου που χρησιμοποιεί η γνωσια-

κή συμπεριφοριστική θεραπεία (κεφάλαιο 7), ενώ έχει

προηγηθεί στην ίδια κατεύθυνση η ενδελεχής συζήτηση

για τη θεραπευτική σχέση (κεφάλαιο 3) και την πολύτιμη

διατύπωση περίπτωσης όπως αυτή χαρακτηρίζει τη γνω-

σιακή συμπεριφοριστική θεραπεία (κεφάλαιο 4). 

Το βιβλίο ευτύχησε στην εξαιρετική επιστημονική επιμέ-

λεια δύο σημαντικών επιστημόνων στον χώρο της Γνω-

σιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας. Πρόκειται για την

Ομότιμη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπι-

στημίου Αθηνών και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Ινστι-

τούτου Έρευνας και Θεραπείας Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ)

κυρία Αναστασία Καλαντζή Αζίζι και τον Διδάκτορα

Κλινικής Ψυχολογίας και Επιστημονικά Υπεύθυνο του

Τμήματος Θεραπείας Ενηλίκων του ΙΕΘΣ κύριο Κων-

σταντίνο Ευθυμίου. Η μακρόχρονη εμπειρία τους και η

βαθιά γνώση τους πρόσφερε μια εξαιρετική ρέουσα με-

ταφορά στα ελληνικά.
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