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Σημείωμα 
της έκδοσης

Editorial

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Αυτό το τεύχος (5) του 4 τόμου του Ελληνικού Περιοδικού Γνωσιακής – Συμπεριφοριστικής Έρευνας & 
Θεραπείας κυκλοφορεί με μια βαριά σκιά να πέφτει επάνω του. Αυτός που εμπνεύστηκε και υλοποίησε 

την έκδοσή του, ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Κώστας Ευθυμίου δεν είναι πια μαζί μας. Πρόφτασε όμως 
να επιμεληθεί τέσσερα τεύχη, ανοίγοντας νέες δυνατότητες επικοινωνίας του επιστημονικού λόγου στη γνω-
σιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία. 

Η διαδοχή σε ένα πρωτοποριακό εγχείρημα είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε 
να ανταποκριθούμε στο όραμα του Κώστα Ευθυμίου και έτσι το Ελληνικό Περιοδικό Γνωσιακής – Συμπεριφο-
ριστικής Έρευνας & Θεραπείας να συνεχίσει να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της επιστημονικά 
τεκμηριωμένης γνώσης στο χώρο της ψυχοθεραπείας γενικότερα. 

Το τεύχος αυτό ξεκινά με ένα άρθρο που αφορά στις εμπειρικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στο πλαίσιο της 
γνωσιακής – συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια. Οι συγγραφείς του, που εκ-
φράζουν την επιθυμία να αφιερώσουν το άρθρο αυτό στον Κώστα Ευθυμίου, υπήρξαν στενοί του συνεργάτες, 
κυρίως στο πλαίσιο της προσαρμογής, της εμπειρικής τεκμυρίωσης και εκπαίδευσης του Ομαδικού Γνωσιακού 
– Συμπεριφοριστικού Προγράμματος IPT (Integrated Psychological Therapy).  

Ακολουθεί ένα άρθρο βιβλιογραφικής ανασκόπησης που σχετίζεται με τον καταθλιπτικό μηρυκασμό. Πα-
ρουσιάζονται τα ερμηνευτικά πρότυπα αυτής της διαταραχής σύμφωνα με τη γνωσιακή – συμπεριφοριστική 
προσέγγιση και οι κατάλληλες γνωσιακές – συμπεριφοριστικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις με κυριότερη 
την εστιασμένη στο μηρυκασμό γνωσιακή – συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία. Τα επόμενα δύο άρθρα είναι 
επίσης βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και διαπραγματεύονται θέματα που αφορούν τη Διαταραχή Μετατραυ-
ματικού Στρες. Το πρώτο αφορά τη Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες μετά από σεξουαλική κακοποίηση 
και αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα των θεραπειών αυτών τόσο για την πρόσφατα εγκατεστημένη όσο 
και για τη χρόνια Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες. Στο δεύτερο γίνεται σύγκριση της γνωσιακής – συμπε-
ριφοριστικής ψυχοθεραπείας με τη Θεραπεία του Συμπονετικού Νου και ολοκληρώνεται με συζήτηση σχετικά 
με τα θετικά αποτελέσματα καθεμίας από αυτές. 

Αυτό το τεύχος περιλαμβάνει τρεις βιβλιοπαρουσιάσεις και μία παρουσίαση ενός διαδικτυακού παιγνιδιού, 
που απευθύνονται σε ψυχοθεραπευτές γνωσιακής – συμπεριφοριστικής προσέγγισης παιδιών και εφήβων. Το 
βιβλίο «Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Θεραπεία παιδιών και εφήβων: Θεωρία και Πράξη» αποτελεί βασικό 
εισαγωγικό εγχειρίδιο για τους ψυχοθεραπευτές παιδιών και εφήβων γνωσιακής – συμπεριφοριστικής κατεύ-
θυνσης. Το διαδικτυακό παιχνίδι «Ο Άρης και η Αράχνη» προϊόν συνεργασίας του ΙΕΣΘ και της Παιδοψυχι-
ατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, όπως και η ιστορία «Χωρίς αμφιβολία» αφορούν στην Ιδε-
οψυχαναγκαστική Διαταραχή και υποστηρίζουν ουσιαστικά το ψυχοθεραπευτικό έργο. Το εικονογραφημένο 
παιδικό βιβλίο «Το μικρό Εγώ είμαι Εγώ», εκδοτικό προϊόν της συνεργασίας του ΙΕΣΘ και των εκδόσεων 
ΤΟΠΟΣ, δεν στοχεύει σε μια συγκεκριμένη διαταραχή, αλλά υποστηρίζει βασικές αναπτυξιακές διαστάσεις, 
όπως είναι η έννοια του εαυτού, η αυτοπεποίθηση και η αυτεπάρκεια / αυτοαποτελεσματικότητα.   

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά συγγραφείς και κριτές για την άριστη συνεργασία. Παρά το γε-
γονός ότι οι βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και μελέτες περιπτώσεων είναι πολύ σημαντικές, ευελπιστούμε να 
υπάρξουν σε επόμενα τεύχη άρθρα με ερευνητικές εργασίες. Θερμή παράκληση λοιπόν να υποβάλονται και 
εργασίες ερευνητικού περιεχομένου.

Ευχόμαστε να συνεχίσει το Ελληνικό Περιοδικό Γνωσιακής – Συμπεριφοριστικής Έρευνας & Θεραπείας την 
ελπιδοφόρα πορεία του και να αποτελεί βασικό μέσο ενημέρωσης και προβολής της δουλειάς των γνωσιακών 
– συμπεριφοριστικών ψυχοθεραπευτών και όχι μόνο. 

  
Αναστασία Καλαντζή – Αζίζι 

Δεκέμβριος 2018
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Εισαγωγή    
Η επιλογή εμπειρικά τεκμηριωμένων βιολογικών και ψυχοθερα-
πευτικών παρεμβάσεων στην ψυχική υγεία, πρέπει να αποτελεί 
βασική προτεραιότητα για κάθε ειδικό ψυχικής υγείας. Τα κριτή-
ρια για μία εμπειρικά τεκμηριωμένη ψυχοθεραπεία είναι τα εξής 
[1]: Η απόδειξη για την αποτελεσματικότητα σε αυστηρά ελεγχό-
μενες συνθήκες και κάτω από συνθήκες κλινικής πράξης, η αξιο-
λόγηση του σκοπού της θεραπείας και η ύπαρξη εγχειριδίου για 
την ψυχοθεραπεία.

Οι βιολογικές παρεμβάσεις αποτελούν τη βασική θεραπεία στους 
ασθενείς με σχιζοφρένεια. Η γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυ-
χοθεραπεία αποτελεί μία θεραπεία εκλογής για τους ασθενείς 
αυτούς και μία καθιερωμένη θεραπευτική επιλογή στην πλειονό-
τητα των ευρωπαϊκών χωρών και στις ΗΠΑ. Το βρετανικό εθνι-
κό ίδρυμα για την ορθή κλινική πρακτική περιέλαβε τη γνωσια-
κή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία, ως συνιστώμενη θεραπεία 
για τη σχιζοφρένεια [2].
Παρακάτω, θα παρουσιαστούν αρχικά οι θεραπευτικοί στόχοι 

Οι εμπειρικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στα πλαί-
σια της γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθερα-
πείας στους ασθενείς με σχιζοφρένεια. Το παράδειγ-
μα προώθησης ενός προγράμματος αποκατάστασης 
στην Ελλάδα 

Ρακιτζή Σταυρούλα1, Γεωργιλά Πολυξένη2 
1 Dipl.- Psychologin, με επάρκεια στη γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία (ΕΑΒCT) -Ιδιωτικό γραφείο
2 Διευθύντρια στο ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων του ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς Αθηνών, Μεσογείων 154 11527 Αθήνα

Αλληλογραφία: Ρακιτζή Σταυρούλα, Ιλισίων 34 15771 Αθήνα, e-mail: srakitzi@gmail.com, τηλ. 210 3824669

 

Περίληψη
Η Σχιζοφρένεια αποτελεί μία σοβαρή χρόνια ψυχική διαταραχή. Ο συνδυασμός εμπειρικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων-βι-
ολογικές παρεμβάσεις σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία-αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για όλους τους κλινικούς ψυχιάτρους 
και κλινικούς ψυχολόγους. Οι βιολογικές παρεμβάσεις αποτελούν τη βάση της περίθαλψης ασθενών με σχιζοφρένεια για τη 
διαχείριση των θετικών, των αρνητικών συμπτωμάτων και την πρόληψη υποτροπής. Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία 
για τη σχιζοφρένεια αναπτύχθηκε ως προσθήκη στις καθιερωμένες πρακτικές. Ο παραπάνω συνδυασμός παρεμβάσεων εστι-
άζει σε συγκεκριμένους θεραπευτικούς στόχους. Η σημασία της αύξησης κινήτρου των ασθενών θα αναδειχθεί μέσα από την 
ανασκόπηση, ως βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μιας θεραπείας. Θα παρουσιαστούν οι εμπειρικά τεκμηριωμένες 
παρεμβάσεις: Η πρώιμη παρέμβαση στην ψύχωση, οι παρεμβάσεις στην οξεία φάση, η ψυχοεκπαίδευση μετά την οξεία φάση, η 
ατομική γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία στα επίμονα θετικά και αρνητικά συμπτώματα, η συμπεριφοριστική θερα-
πεία της οικογένειας και διάφορα προγράμματα αποκατάστασης. Η μεταγνωσιακή διαδικασία στους ασθενείς με σχιζοφρένεια 
αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικείμενο παρέμβασης στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση. Στη συνέχεια, θα οριστεί 
η έννοια της αποκατάστασης (Recovery), η οποία αποτελεί και τελικό στόχο των παρεμβάσεων. Θα γίνει σύντομη αναφορά στο 
ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα IPT (Integrated Psychological Therapy), στην εμπειρία από την εφαρμογή του 
στην Ελλάδα και την εκπαίδευση σε αυτό. Τέλος, η ανασκόπηση οδηγεί στα εξής συμπεράσματα: Οι ποικιλία των παρεμβάσεων 
στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία για τους ασθενείς με σχιζοφρένεια είναι δεδομένη. Η ψυχοθεραπεία αυξάνει 
την εναισθησία στη νόσο, κάτι το οποίο έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τέλος, προτείνεται η εφαρμογή του συνδυασμού 
των παρεμβάσεων και η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του.

Λέξεις κλειδιά: σχιζοφρένεια, γνωσιακή-συμπεριφοριστική αποκατάσταση, ΙΡΤ
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στην ψυχοθεραπεία της σχιζοφρένειας. Στη συνέχεια, θα γίνει 
μία ανασκόπηση των παρεμβάσεων στα πλαίσια της γνωσιακής 
συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας και των προγραμμάτων απο-
κατάστασης. Η ύπαρξη εμπειρικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων 
στους ασθενείς αυτής της διαγνωστικής κατηγορίας, αποτελεί 
σήμερα μία πραγματικότητα για όλους. Θα παρουσιαστούν οι 
εξής παρεμβάσεις: Η πρώιμη παρέμβαση στην ψύχωση, οι πα-
ρεμβάσεις στην οξεία φάση, η ψυχοεκπαίδευση μετά την οξεία 
φάση, η ατομική γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία στα 
επίμονα θετικά και αρνητικά συμπτώματα, η συμπεριφοριστική 
θεραπεία της οικογένειας και διάφορα προγράμματα αποκατά-
στασης. Η μεταγνωσιακή διαδικασία στους ασθενείς με σχιζο-
φρένεια αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικείμενο παρέμβασης 
στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση. Στη συνέχεια, θα 
οριστεί η έννοια της αποκατάστασης (Recovery), η οποία απο-
τελεί και τον τελικό στόχο όλων των παρεμβάσεων. Θα γίνει μία 
σύντομη αναφορά στην απαρτιωτική θεραπεία ΙΡΤ (Ιntegrated 
Psychological Program) και την εκπαίδευση σε αυτή. Τέλος, ακο-
λουθεί η συζήτηση των δεδομένων της ανασκόπησης.

2. Οι θεραπευτικοί στόχοι στα πλαίσια της γνωσιακής-συμπε-
ριφοριστικής ψυχοθεραπείας στους ασθενείς με σχιζοφρένεια

2.1. Εισαγωγή
Ο βασικός στόχος του συνδυασμού φαρμακοθεραπείας και ψυ-
χοθεραπείας στους ασθενείς με σχιζοφρένεια, είναι οι ασθενείς 
να έρθουν αντιμέτωποι με τη διαταραχή τους, να κάνουν μία νέα 
επανεκκίνηση στη ζωή τους, να απαλλαχτούν από το στίγμα και 
να προσπαθήσουν να χτίσουν μία θετική εικόνα για τον εαυτό 
τους. Οι ειδικοί ψυχικής υγείας από την άλλη μεριά, οφείλουν να 
δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο, προκειμένου να επιτευ-
χθούν οι παραπάνω στόχοι [3].

2.2. Η σημασία της αύξησης κινήτρου στους ασθενείς με σχιζοφρέ-
νεια
Οι επτά φάσεις του μοντέλου αυτοδιαχείρισης στη γνωσιακή-συ-
μπεριφοριστική ψυχοθεραπεία είναι οι εξής: 1. Eισαγωγική 
φάση: δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, 2. Διαμόρφωση κινή-
τρων για αλλαγή, 3. Ανάλυση της συμπεριφοράς και το λειτουρ-
γικό μοντέλο συσχετίσεων, 4. Συμφωνία για τους θεραπευτικούς 
στόχους, 5. Σχεδιασμός, επιλογή και εφαρμογή ειδικών μεθόδων, 
6. Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής προόδου, 
7. Τελική φάση: μεγιστοποίηση και ολοκλήρωση της θεραπείας 
[4, 5]. Η δεύτερη φάση, η διαμόρφωση κινήτρων για αλλαγή, απο-
τελεί μία ιδιαίτερα σημαντική φάση, η οποία αυξάνει τις πιθανό-
τητες για τη συμμετοχή των ασθενών σε ένα πρόγραμμα αποκα-
τάστασης και αποασυλοποίησης.
Το μειωμένο κίνητρο των ασθενών αυτών αποτελεί ένα βασικό 
πυρήνα της κλινικής τους εικόνας και βασικό θεραπευτικό στόχο 
στο συνδυασμό φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας [6]. H 
εφαρμογή της παρέμβασης, η εκπαίδευση των θεραπευτών, ο τύ-
πος του προγράμματος αποκατάστασης και το εσωτερικό κίνητρο 
των ασθενών για την οικειοθελή συμμετοχή τους στη θεραπεία, 
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν θετι-
κά το αποτέλεσμα της θεραπείας. Ειδικότερα, η εκπαίδευση των 
θεραπευτών έχει θετική επίδραση, τόσο στο αποτέλεσμα της θε-
ραπείας όσο και στην αύξηση κινήτρου των ασθενών για την οι-
κειοθελή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αποκατάστασης [7, 8]. 
Η αύξηση κινήτρου αποτελεί μία μεμονωμένη παρέμβαση, η 

οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί, ως μία διαδικασία επίλυσης 
προβλημάτων. Η διαδικασία αυτή, οδηγεί στην εφαρμογή ενός 
συνδυασμού εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες συσχετίζονται με 
την αύξηση κινήτρου στους ασθενείς και την κινητοποίηση της 
οικογένειας. Η παρέμβαση αυτή οδηγεί στη συνολική αύξηση του 
κινήτρου και τη συμμετοχή των ασθενών με σχιζοφρένεια σε ένα 
πρόγραμμα αποκατάστασης και αποασυλοποίησης [9].

2.3. Οι θεραπευτικοί στόχοι: τα θετικά συμπτώματα, τα αρνητικά 
συμπτώματα, ο νευρογνωστικός και ο κοινωνικογνωστικός τομέας
Τα θετικά και τα αρνητικά συμπτώματα αποτελούν πρώτη προτε-
ραιότητα για τους κλινικούς ψυχιάτρους και ψυχολόγους. Έτσι, 
εξασφαλίζεται η ανακούφιση στους ασθενείς όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα και μειώνεται ο κίνδυνος της αυτοκτονικότητας.
Ο νευρογνωστικός τομέας περιλαμβάνει όλους τους τομείς μά-
θησης, κατανόησης και γνώσης του κόσμου: προσοχή, αντίληψη, 
μνήμη, γλωσσική επεξεργασία, οπτικοακουστική ικανότητα και 
εκτελεστικές λειτουργίες. Η έρευνα έχει αναδείξει επτά κατηγο-
ρίες/μεταβλητές του νευρογνωστικού τομέα, οι οποίες παρουσι-
άζουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον και αποτελούν και στό-
χους στην παρέμβαση με τους ασθενείς με σχιζοφρένεια: 
Η προσοχή/αγρύπνηση, η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, 
η μνήμη εργασίας, η προφορική μνήμη, η οπτική μνήμη, οι εκτελε-
στικές λειτουργίες και ο κοινωνικογνωστικός τομέας, ο οποίος θα 
αναλυθεί παρακάτω [10].
Τα νευρογνωστικά ελλείμματα αποτελούν ένα κύριο χαρακτηρι-
στικό στη σχιζοφρένεια, είναι ανεξάρτητα από τα συμπτώματα 
της σχιζοφρένειας και από τις παρενέργειες των φαρμάκων. Τα 
γνωσιακά ελλείμματα συσχετίζονται στενά με τα αρνητικά και 
αποδιοργανωτικά συμπτώματα (π.χ. αβουλία, απάθεια, ανηδο-
νία, αλογία), ενώ δεν παρουσιάζουν καμία συσχέτιση με τα θε-
τικά συμπτώματα. Οι νευρογνωστικές λειτουργίες συσχετίζονται 
στενά με τη λειτουργικότητα του ατόμου στη ζωή, όπως για παρά-
δειγμα, η λειτουργικότητα στον επαγγελματικό και τον κοινωνικό 
τομέα και η ικανότητα του να αναλαμβάνει κοινωνικούς ρόλους. 
Η επιστημονική κοινότητα έχει στη διάθεσή της αρκετά ψυχομε-
τρικά εργαλεία για την αξιολόγηση των νευρογνωστικών λειτουρ-
γιών [10].
Ο κοινωνικογνωστικός τομέας αναφέρεται σε όλες τις πνευμα-
τικές διεργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται στα πλαίσια των 
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Πρόκειται για την ικανότητα του 
ατόμου να φτιάχνει αναπαραστάσεις των σχέσεων, ανάμεσα στο 
ίδιο και τους άλλους και να χρησιμοποιεί αυτές τις αναπαραστά-
σεις ως οδηγό για την κοινωνική του συμπεριφορά. Οι διεργασίες 
στον κοινωνικογνωστικό τομέα περιλαμβάνουν την αντίληψη, την 
ερμηνεία, τη γενίκευση των αντιδράσεων σε συναισθήματα και 
στους σκοπούς των άλλων. Έτσι, το άτομο κατανοεί καλύτερα τις 
σχέσεις και αλληλεπιδρά πιο αποτελεσματικά με τους άλλους αν-
θρώπους. Οι βασικές κατηγορίες του κοινωνικογνωστικού τομέα 
θα παρουσιαστούν παρακάτω [10].
Η επεξεργασία του συναισθήματος αναφέρεται στην ικανότητα 
του ατόμου να αντιλαμβάνεται και να χρησιμοποιεί το συναίσθη-
μα, προκειμένου να προσαρμοστεί καλύτερα στην καθημερινότη-
τα του. Ένα γνωστό μοντέλο της επεξεργασίας του συναισθήμα-
τος, είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, η οποία περιγράφεται ως 
ένα σύνολο από δεξιότητες, οι οποίες συνδυάζουν συναισθήματα 
και γνωσίες. Το μοντέλο περιλαμβάνει τέσσερις παράγοντες: 
Αναγνώριση, διευκόλυνση, κατανόηση και διαχείριση των συναι-
σθημάτων. Η αντίληψη συναισθημάτων, η οποία ανήκει στη κατη-
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γορία «αναγνώριση των συναισθημάτων», έχει μελετηθεί ευρέως. 
H κοινωνική αντίληψη αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να 
αξιολογεί κοινωνικά ενδείξεις από τις πληροφορίες της κατάστα-
σης και λεκτικά στοιχεία, όπως η αναγνώριση ρόλων, κανόνων 
και στόχων, τα οποία χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές καταστάσεις 
και καθοδηγούν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η κοινωνική 
γνώση αναφέρεται στην αναγνώριση των ρόλων, κανόνων και 
στόχων, τα οποία χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές καταστάσεις και 
καθοδηγούν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η απόδοση αιτιών 
αναφέρεται στο πώς τα άτομα εξηγούν τις αιτίες για τα θετικά 
και αρνητικά γεγονότα στη ζωή τους. Η θεωρία του νου, τέλος, 
εστιάζει στην ικανότητα του ατόμου να κατανοήσει λαθεμένες 
αντιλήψεις, σκοπούς, χιούμορ, μεταφορές και ειρωνεία [10]. Οι 
γνωσιακές δυσλειτουργίες είναι προγνωστικοί παράγοντες για 
την αυτοφροντίδα, την κοινωνική λειτουργικότητα και τις δεξι-
ότητες για την επαγγελματική αποκατάσταση και την αυτόνομη 
διαβίωση. Αυτά τα ελλείμματα μπορούν να προγνώσουν καλύ-
τερα την κοινωνική λειτουργικότητα και τα θετικά συμπτώμα-
τα. Η προσοχή και η αγρύπνηση συσχετίζεται με την κοινωνική 
λειτουργικότητα, η προφορική μνήμη με την αποκατάσταση στο 
κοινωνικό, στον επαγγελματικό τομέα και στην αυτόνομη διαβί-
ωση, οι εκτελεστικές λειτουργίες με την αυτόνομη διαβίωση και 
η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών με την επαγγελματική 
αποκατάσταση [11].
Οι έρευνες [12] ανέδειξαν μία συσχέτιση, ανάμεσα στο νευρο-
γνωστικό και τον κοινωνικογνωστικό τομέα, καθώς και στη σχέση 
ανάμεσα στον κοινωνικό τομέα και την κοινωνική λειτουργικότη-
τα. Διάφοροι τομείς του νευρογνωστικού τομέα, όπως η οπτική 
επεξεργασία πληροφοριών, η προφορική μνήμη αναγνώρισης, η 
οπτική προσοχή και οι εκτελεστικές λειτουργίες, συσχετίζονται 
με την αντίληψη του συναισθήματος και την κοινωνική αντίλη-
ψη. Η κοινωνική αντίληψη, συσχετίζεται με διάφορες πλευρές 
της κοινωνικής λειτουργικότητας, όπως: η επίλυση διαπροσωπι-
κών προβλημάτων, η κοινωνική συμπεριφορά και η κοινωνική 
λειτουργικότητα. O νευρογνωστικός και ο κοινωνικογνωστικός 
τομέας μπορούν επομένως να λειτουργήσουν ως προγνωστικοί 
παράγοντες ή διαμεσολαβητές της λειτουργικότητας κάτω από 
διαφορετικές συνθήκες [11]. 
Συμπερασματικά, τα νευρογνωστικά ελλείμματα αποτελούν ένα 
κύριο πρόβλημα στους ασθενείς με σχιζοφρένεια. Εμφανίζονται 
στην αρχή της νόσου, παραμένουν κατά τη διάρκεια όλης της 
ζωής του ατόμου και συσχετίζονται με τη λειτουργικότητα του 
στην καθημερινότητα. Τα ελλείμματα στον κοινωνικογνωστικό 
τομέα συσχετίζονται με τη διεκδικητική συμπεριφορά και την 
κοινωνική λειτουργικότητα. Ο κοινωνικογνωστικός τομέας είναι 
ανεξάρτητος από το νευρογνωστικό τομέα, συσχετίζεται άμεσα 
με τη λειτουργικότητα του ατόμου σε διάφορους τομείς και μεσο-
λαβεί στη σχέση ανάμεσα στο νευρογνωστικό τομέα και τη λει-
τουργικότητα στην καθημερινότητα του ατόμου [10].

3. Οι εμπειρικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στους ασθενείς με 
σχιζοφρένεια
3.1. Η πρώιμη παρέμβαση στην ψύχωση
Η πρώιμη παρέμβαση στην ψύχωση έχει κερδίσει το παγκόσμιο 
ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια (www.iepa.org.au) [13-17]. Η 
παρέμβαση αυτή αποτελεί μία δευτερογενή πρόληψη και εστιά-
ζεται σε τρία στάδια. Το πρώτο επίπεδο εστιάζει στην πρόδρομη 
φάση, το δεύτερο στην αντιμετώπιση του πρώτου οξέος ψυχωσι-
κού επεισοδίου και το τρίτο στάδιο εστιάζει στην κριτική περίοδο 

των πέντε ετών μετά το πρώτο οξύ ψυχωσικό επεισόδιο. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι, το 30-40% των ατόμων με ένα πρώτο οξύ ψυχωσι-
κό επεισόδιο παρουσιάζει σχιζοφρένεια [13]. Τα νευρογνωστικά 
και κοινωνικογνωστικά ελλείμματα, καθώς και τα μεταγνωσιακά 
ελλείμματα, έχουν καταγραφεί σε ασθενείς με πρώτο οξύ ψυ-
χωσικό επεισόδιο [18, 19]. Ακόμα και πολύ πρόσφατες έρευνες, 
αναδεικνύουν συνολικά τη σημασία των παρεμβάσεων στα πρώι-
μα στάδια της ψύχωσης [20-22].
Ο συνδυασμός εμπειρικά τεκμηριωμένων βιολογικών παρεμβά-
σεων και παρεμβάσεων στα πλαίσια της γνωσιακής-συμπεριφο-
ριστικής ψυχοθεραπείας σε όλα τα παραπάνω στάδια, αποσκοπεί 
στην ύφεση των συμπτωμάτων, στη γενικότερη αποκατάσταση 
του ατόμου και στην καθυστέρηση της εξέλιξης της διαταραχής. H 
ψυχοεκπαίδευση στο άτομο και την οικογένεια του, η αντιμετώπι-
ση των θετικών συμπτωμάτων και της συννοσηρότητας, όπως του 
άγχους και της κατάθλιψης, οι παρεμβάσεις στην οικογένεια και 
η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες, αποτελούν τις βασικές 
προσεγγίσεις της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 
στην πρώιμη παρέμβαση στην ψύχωση. Η πρόληψη υποτροπής θα 
πρέπει, τέλος, να αποτελεί ένα πολύ βασικό στόχο. Ο παραπάνω 
συνδυασμός παρεμβάσεων, είναι αποτελεσματικότερος σε σχέση 
με παρεμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο τη φαρμακοθε-
ραπεία, όσον αφορά στη βελτίωση των συμπτωμάτων και της λει-
τουργικότητας καθώς και τις μελλοντικές υποτροπές [13, 14, 20].

3.2. Παρεμβάσεις στην οξεία φάση 
Οι βιολογικές παρεμβάσεις αποτελούν τη βασική θεραπευτική 
προσέγγιση στην οξεία φάση. Οι τελευταίες μπορούν να συν-
δυαστούν μετά από κάποιες μέρες, με παρεμβάσεις γνωσιακής 
συμπεριφοριστικής προσέγγισης, οι οποίες ενισχύουν θετικά την 
αποκατάσταση. Η ψυχοεκπαίδευση στους ασθενείς και τις οικο-
γένειες τους, η αντιμετώπιση των θετικών συμπτωμάτων και της 
συννοσηρότητας, όπως του άγχους και της κατάθλιψης, η ενίσχυ-
ση της συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή και οι πρώτες πα-
ρεμβάσεις στη γνωσιακή αναδόμηση κάποιων διαστρεβλώσεων, 
αποτελούν τις παρεμβάσεις στην οξεία φάση [13, 14, 23, 24]. Η 
πρόληψη υποτροπής, τέλος, θα πρέπει να αποτελεί ένα σημαντικό 
θεραπευτικό στόχο στην παραπάνω πολυπαραγοντική αντιμετώ-
πιση ενός οξέος ψυχωσικού επεισοδίου [24]. 
Ο συνδυασμός φαρμακοθεραπείας και παρεμβάσεων της γνω-
σιακής-συμπεριφοριστικής προσέγγισης, θα πρέπει να συνεχι-
στεί και μετά το οξύ ψυχωσικό επεισόδιο, με πιο δομημένες και 
εκτεταμένες παρεμβάσεις (ατομικά ή ομαδικά προγράμματα), 
προκειμένου το θεραπευτικό αποτέλεσμα να διατηρηθεί και να 
βελτιωθεί.

3.3. Η ψυχοεκπαίδευση μετά την οξεία φάση
Η ψυχοεκπαίδευση αποτελεί μία δομημένη παρέμβαση, η οποία 
μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στους ασθενείς (ατομικό ή ομαδικό 
επίπεδο), όσο και στις οικογένειες τους και να ολοκληρωθεί σε 
μερικές συνεδρίες. Η θεραπευτική αυτή παρέμβαση περιλαμ-
βάνει την παρουσίαση του μοντέλου στρες ευαλωτότητας, των 
βιολογικών μοντέλων, των συμπτωμάτων και της σημασίας των 
θεραπευτικών παρεμβάσεων. Ο στόχος είναι η αύξηση της εναι-
σθησίας και η βελτίωση της συμμόρφωσης στη φαρμακευτική 
αγωγή [25, 26].
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3.4. Η ατομική γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία στα 
επίμονα θετικά και αρνητικά συμπτώματα
Η ατομική γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία προ-
σφέρει στους ασθενείς με σχιζοφρένεια ένα ατομικό δομημένο 
πρόγραμμα, μέσα από το οποίο εστιάζει κανείς αρχικά στη δι-
αχείριση του άγχους, της κατάθλιψης και της αυτοκτονικότητας, 
στη βελτίωση των αρνητικών συμπτωμάτων και στη συνέχεια στη 
βελτίωση των θετικών συμπτωμάτων. 
Τα αρνητικά συμπτώματα βελτιώνονται με το σταδιακό και μα-
κροπρόθεσμο πρόγραμμα δημιουργίας ευχάριστων δραστηριο-
τήτων, ενώ τα θετικά συμπτώματα με τη σταδιακή και μακροπρό-
θεσμη αναδόμηση του παραληρήματος, καθώς και την καλύτερη 
διαχείριση των ψευδαισθήσεων. Το παραπάνω πρόγραμμα είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό στους ασθενείς με ανθεκτική σχιζο-
φρένεια [27].
Οι βιολογικές παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις 
της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής προσέγγισης, οδηγούν στην 
αποκατάσταση των ασθενών σε βιολογικό επίπεδο, με την κα-
τάλληλη ισορροπία των νευροδιαβιβαστών και σε ψυχολογικό 
επίπεδο, με την καλύτερη διαχείριση των ψυχωσικών συμπτωμά-
των (παραλήρημα και ψευδαισθήσεις) [28]. Το μοντέλο του Beck 
αποτελεί μία δομημένη και αποτελεσματική στρατηγική στην 
αντιμετώπιση αυτών [29]. H αποτελεσματικότητα της γνωσιακής 
συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας στα θετικά συμπτώματα έχει 
αναδειχθεί σε πολλές έρευνες [30-37]. Η γνωσιακή συμπεριφο-
ριστική προσέγγιση εκπαιδεύει τους ασθενείς να διαχειρίζονται 
καλύτερα τις ψευδαισθήσεις και να αναδομήσουν τις πεποιθήσεις 
τους, σε σχέση με τις ψευδαισθήσεις, κάτι το οποίο οδηγεί σε μεί-
ωση του άγχους. Η ψυχοθεραπεία αυτή δεν μειώνει, από την άλλη 
πλευρά, τη συχνότητα των ψευδαισθήσεων [35, 36]. 
Οι παραπάνω παρεμβάσεις οδηγούν στην αποστιγματοποίηση 
και στη σταδιακή μείωση της αίσθησης της παντοδυναμίας των 
ψευδαισθήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζονται ως ένα σύμπτωμα 
άγχους. Τα άτομα με παραλήρημα παρουσιάζουν μεγάλα πο-
σοστά άγχους και κατάθλιψης. Η παρανοϊκή σκέψη αποτελεί 
μία προέκταση αρνητικών πεποιθήσεων για το ίδιο το άτομο, το 
οποίο αναγνωρίζει την ευαλωτότητα του [38]. Οι παρεμβάσεις 
δεύτερης γενιάς της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής ψυχοθερα-
πείας στο παραλήρημα, στοχεύουν στη καλύτερη διαχείριση της 
γενικευμένης ανησυχίας, στις διαταραχές ύπνου, καθώς και στην 
αναδόμηση των αυθαίρετων συμπερασμάτων. Οι τρεις τελευταίοι 
παράγοντες αποτελούν συνέπειες της παρανοϊκής σκέψης [34]. 

3. 5. Η συμπεριφοριστική θεραπεία της οικογένειας 
Οι οικογένειες, των οποίων ένα μέλος πάσχει από σχιζοφρένεια 
και καλούνται να το υποστηρίξουν, διακρίνονται από τα εξής χα-
ρακτηριστικά [39]:
-Έλλειψη κατανόησης της νόσου και των επιπτώσεων της.
-Έλλειψη δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
της οξείας φάσης και των χρόνιων συμπτωμάτων της νόσου.
-Δυσκολίες στην έκφραση αρνητικών και θετικών συμπτωμάτων 
απέναντι στον ασθενή.
-Δυσκολίες στην αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων.
-Στίγμα και οι συνέπειες του.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται με την οικογένεια και σε κά-
ποιες από αυτές συμμετέχει και ο ασθενής. Οι βασικοί στόχοι 
είναι, η εκπαίδευση στην επικοινωνία και στην ενεργητική ακρό-
αση, στις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, στην αναγνώριση 

των δυσκολιών της διαταραχής, στη διαχείριση του στρες και στην 
πρόληψη υποτροπών. Οι οικογένειες με υψηλό εκφραζόμενο 
συναίσθημα (επικριτική στάση, υπερεμπλοκή), το οποίο οδηγεί 
πολλές φορές σε υποτροπές, μπορούν να ωφεληθούν ιδιαίτερα 
από αυτή την παρέμβαση. Η αποτελεσματικότητα της συμπεριφο-
ριστικής θεραπείας οικογένειας έχει τεκμηριωθεί [40-43].

3.6. Θεραπευτικά προγράμματα, με σκοπό τη βελτίωση των δια-
φόρων λειτουργιών 
Η επιστημονική κοινότητα έχει στη διάθεση της μία πληθώρα 
προγραμμάτων αποκατάστασης. Τα προγράμματα αυτά στοχεύ-
ουν μεμονωμένα, είτε στη βελτίωση των νευρογνωστικών λει-
τουργιών [44], όπως για παράδειγμα οι θεραπείες Cogpack και 
CT (Compensatory Cognitive Training) [45], είτε στη βελτίωση 
των κοινωνικογνωστικών λειτουργιών [46], όπως για παράδειγ-
μα η θεραπεία TAR (Training of Affect Recognition) και SCIT 
(Social Cognition and Interaction Training) [46]. 

3.7. Τα απαρτιωτικά προγράμματα αποκατάστασης για τους 
ασθενείς με σχιζοφρένεια 
Τα απαρτιωτικά προγράμματα στοχεύουν στη βελτίωση των 
νευρογνωστικών και κοινωνικογνωστικών λειτουργιών, των κοι-
νωνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημά-
των, όπως η θεραπεία ΙΡΤ (Integrated Psychological Therapy), 
η ΙΝΤ (Integrated Neurocognitive Therapy), η CEΤ (Cognitive 
Enhancement Therapy), η NET (Neurocognitive Enhancement 
Therapy) και το πρόγραμμα NEAR (Neuropsychological 
Educational Approach to Cognitive Remediation) [47]. Tα απαρ-
τιωτικά προγράμματα βελτιώνουν σημαντικά, όχι μόνο τις γνωσι-
ακές λειτουργίες, αλλά και τους τομείς της ψυχοπαθολογίας και 
της κοινωνικής λειτουργικότητας [47]. 
Η συμμετοχή των ασθενών σε ένα απαρτιωτικό πρόγραμμα απο-
κατάστασης, οδηγεί στη βελτίωση πολλών λειτουργιών συγχρό-
νως και είναι προτιμότερη και αποτελεσματικότερη, σε σύγκριση 
με τη συμμετοχή των ασθενών σε προγράμματα, τα οποία βελτι-
ώνουν μόνο τις νευρογνωστικές ή μόνο τις κοινωνικογνωστικές 
λειτουργίες ή μόνο τις κοινωνικές δεξιότητες.

4. Η μεταγνωσιακή διαδικασία στους ασθενείς με σχιζοφρένεια
Η ατομική παρέμβαση στους ασθενείς με σχιζοφρένεια, μπορεί 
να ενισχύσει τη διαδικασία αποκατάστασης ενεργοποιώντας τη 
μεταγνωσιακή διαδικασία. Η τελευταία αναφέρεται στη σκέψη, 
την οποία κάνει το άτομο για τις σκέψεις του, δηλαδή στην επιρ-
ροή που έχει ο τρόπος σκέψης του στο ίδιο. Ένα χαρακτηριστικό 
της μεταγνωσιακής διαδικασίας είναι η λεγόμενη αυτό-ανακλα-
στικότητα, η οποία σχετίζεται με τις γνωσιακές και συναισθημα-
τικές εμπειρίες, όπως η χρησιμοποίηση γνώσεων για την επίλυση 
των κοινωνικών διλημμάτων. Η αυτό-ανακλαστικότητα εμπεριέ-
χει εννέα βήματα: 1. Η συνειδητοποίηση του ατόμου, ότι κατέχει 
νοητικές λειτουργίες, 2. Η αναγνώριση, ότι οι σκέψεις είναι προ-
ϊόν δικό του. 3. Η ικανότητα να διακρίνει γνωσιακές λειτουργί-
ες, όπως η μνήμη, το όνειρο και η επιθυμία. 4. Η ικανότητα του 
ατόμου να διακρίνει ανάμεσα σε συναισθηματικές καταστάσεις 
ή συναισθήματα. 5. Τα άτομα αναγνωρίζουν, ότι οι ιδέες για τον 
εαυτό τους και τον κόσμο μπορεί να είναι εσφαλμένες. 6. Η ανα-
γνώριση, ότι οι προσδοκίες, οι σκέψεις και οι επιθυμίες, μπορεί 
να έχουν περιορισμένη επίδραση στην πραγματικότητα. 7. Η ανα-
γνώριση ότι, η συμπεριφορά επηρεάζεται από γνωσιακούς και 
συναισθηματικούς παράγοντες και από τις κοινωνικές σχέσεις. 
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8. Η περιγραφή της συνολικής τους νοητικής κατάστασης και 
των διαπροσωπικών διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται. 9. Η 
ικανότητα των ατόμων να εντάξουν σε ένα συνθετικό μοντέλο τις 
λειτουργίες σε συναισθηματικό και γνωσιακό επίπεδο [48].
Η ενεργοποίηση της παραπάνω διαδικασίας, μπορεί να οδηγή-
σει τους ασθενείς με σχιζοφρένεια σε καλύτερη εναισθησία και 
αυτογνωσία. Αυτό μπορεί να αυξήσει σταδιακά την αίσθηση του 
ελέγχου στη διαταραχή και στη ζωή τους.

5. Η αποτελεσματικότητα της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής 
ψυχοθεραπείας στους ασθενείς με σχιζοφρένεια
H αποτελεσματικότητα της γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχο-
θεραπείας στη σχιζοφρένεια έχει τεκμηριωθεί συστηματικά μέ-
χρι σήμερα [30-37, 49-53] και η αξιολόγησή της συνεχίζεται. Η 
γνωσιακή συμπεριφοριστική προσέγγιση θεωρείται μία αποτελε-
σματική μέθοδος για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και έχει θε-
τική επίδραση σε διάφορους τομείς. Ο μέσος όρος του μεγέθους 
επίδρασης της (effect size) στα θετικά συμπτώματα είναι ES=0, 
37. H θεραπεία αυτή είναι αποτελεσματικότερη στην αντιμετώ-
πιση των θετικών συμπτωμάτων σε οξέα ψυχωσικά επεισόδια, 
σε σύγκριση με την αντιμετώπιση των θετικών συμπτωμάτων 
σε χρόνιους σχιζοφρενείς [32]. Παλιότερες έρευνες, ανέδειξαν 

μεγαλύτερο μέγεθος επίδρασης της γνωσιακής συμπεριφοριστι-
κής ψυχοθεραπείας στα θετικά συμπτώματα [50, 53], οι οποίες 
όμως παρουσίαζαν κάποια μεθοδολογικά μειονεκτήματα [32]. Η 
αποτελεσματικότητα της στα θετικά συμπτώματα έχει τεκμηριω-
θεί επαρκώς [30, 32, 34, 35-37]. Η γνωσιακή συμπεριφοριστική 
ψυχοθεραπεία έχει θετική επίδραση και σε άλλους τομείς και 
συγκεκριμένα: στην αρνητική συμπτωματολογία (ES=0, 43), στη 
λειτουργικότητα (ES=0, 37), στη διάθεση (ES=0, 36) και στην 
κοινωνική φοβία (ES=0, 35). Η προσέγγιση αυτή δεν βελτίωσε 
καθόλου την έλλειψη ελπίδας. Η έρευνα ανέδειξε παράλληλα και 
τις παρακάτω συσχετίσεις: υπήρξε συσχέτιση ανάμεσα στη βελτί-
ωση των θετικών συμπτωμάτων και στη χειροτέρευση της διάθε-
σης, στη βελτίωση των αρνητικών συμπτωμάτων και στη βελτίωση 
της λειτουργικότητας και τέλος, μία συσχέτιση ανάμεσα στη βελ-
τίωση της λειτουργικότητας και στη βελτίωση της διάθεσης. Δεν 
υπάρχει καμία διαφορά στο μέγεθος επίδρασης ανάμεσα στην 
ατομική και την ομαδική γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθερα-
πεία [32].
Η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες, η γνωσιακή αποκατά-
σταση, η συμπεριφοριστική θεραπεία οικογένειας και η ατομική 
θεραπεία γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας για τα 
επίμονα θετικά συμπτώματα, θεωρούνται οι πιο αποτελεσματικές 

Εικόνα Ι: Σχηματική αναπαράσταση της απαρτιωτικής θεραπείας ΙΡΤ (Integrated Psychological Therapy)
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ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις για τους ασθενείς με σχιζοφρέ-
νεια σε συνδυασμό με τις βιολογικές παρεμβάσεις [51]. 
Οι μελλοντικές έρευνες για την αποτελεσματικότητα των ψυχο-
θεραπειών θα πρέπει να στηρίζονται σε πιο σύνθετα μοντέλα, 
τα οποία λαμβάνουν υπόψη, τα χαρακτηριστικά των ασθενών, τη 
δομή και τη μεθοδολογία της έρευνας, καθώς και τις ειδικές και 
τις μη ειδικές μεταβλητές, οι οποίες έχουν επίδραση στην έρευνα 
[33].

6. Η διαδικασία της αποκατάστασης (Recovery)
Η βελτίωση των νευρογνωστικών και κοινωνικογνωστικών λει-
τουργιών, των κοινωνικών δεξιοτήτων, των θετικών και αρνητι-
κών συμπτωμάτων, συμβάλλουν συνολικά στην αποκατάσταση 
των ασθενών με σχιζοφρένεια. Οι παρεμβάσεις στις παραπάνω 
κατηγορίες οδηγούν στη βελτίωση της λειτουργικότητας τους.
Υπάρχουν τρεις οπτικές γωνίες στη λειτουργικότητα στη σχιζο-
φρένεια: η λειτουργική χωρητικότητα, η λειτουργική επίδοση και 
το αποτέλεσμα. Η χωρητικότητα αναφέρεται στην ικανότητα του 
ατόμου να ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα του σε συγκε-
κριμένες διεργασίες, όπως να κάνει μία συζήτηση, να προετοιμά-
σει το γεύμα, να πάρει μέσα μεταφοράς. Είναι σταθερή κατά τη 
διάρκεια του χρόνου. Η λειτουργική επίδοση, αναφέρεται στην 
ικανότητα του ατόμου να ανταποκρίνεται σε δραστηριότητες του 
ατόμου, όπως αυτές περιγράφηκαν πιο πάνω. Η ικανότητα του 
ατόμου μπορεί να αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου και ειδικό-
τερα μετά από ένα οξύ ψυχωσικό επεισόδιο. 
Το λειτουργικό αποτέλεσμα είναι το αποτέλεσμα της δυνατότη-
τας και ικανότητας του ατόμου και αξιολογείται με το επίπεδο 
επίτευξης στόχων στις κοινωνικές δραστηριότητες και την αυτό-
νομη διαβίωση. Η λειτουργική χωρητικότητα επηρεάζεται από τις 
γνωσιακές λειτουργίες, ενώ η επίδοση και το αποτέλεσμα επη-
ρεάζονται περισσότερο από περιβαλλοντικούς παράγοντες [11].
Η αποκατάσταση, ως έννοια μέσα από την οπτική γωνία των μη 
ειδικών, θεωρείται μία ολιστική προσέγγιση της προσαρμογής 
του ατόμου στη διαταραχή, δίνοντας ένα νέο νόημα στη ζωή του, 
το οποίο περιέχει ελπίδα, κίνητρο, προσωπική ευθύνη και νέους 
στόχους στα νέα δεδομένα της ζωής. Η έννοια της αποκατάστα-
σης δίνει τη δυνατότητα στο άτομο και την οικογένεια του, να 
έχουν τον έλεγχο στη ζωής τους και να συμμετέχουν ενεργά στη 
θεραπεία. Οι ειδικοί ψυχικής υγείας από τη πλευρά τους εστιά-
ζουν, όχι μόνο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά και 
στην ενεργοποίηση των δυνατών-υγιών στοιχείων του ατόμου, 
τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη αποκατάσταση 
του. Η διαδικασία αυτή είναι δυναμική και πρέπει να προσαρμό-
ζεται στις ανάγκες του ατόμου [54].

7. Το απαρτιωτικό θεραπευτικό πρόγραμμα IPT (Ιntegrated 
Psychological Program). Η ελληνική εμπειρία με αυτό
Η θεραπεία IPT αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ομαδικό 
γνωσιακό-συμπεριφοριστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι εμπειρι-
κά τεκμηριωμένο [55-57]. Αποτελείται από πέντε υποπρογράμ-
ματα: 
Το ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων του ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς», φι-
λοξένησε την πρώτη έρευνα για την αποτελεσματικότητα της 
θεραπείας ΙΡΤ σε ελληνικό πληθυσμό [9, 58], τα αποτελέσματα 
της οποίας δημοσιεύτηκαν [59]. Η εμπειρία της προώθησης και 
εφαρμογής ενός προγράμματος αποκατάστασης, ανέδειξε τη ση-
μασία της διεπιστημονικής συνεργασίας ανάμεσα σε έναν εκπαι-
δευτικό και έναν κλινικό φορέα. Ένα ψυχιατρικό τμήμα ενηλί-

κων ενός γενικού νοσοκομείου, προσφέρει πλούσιο υλικό για την 
εφαρμογή ενός προγράμματος αποκατάστασης για ασθενείς με 
σχιζοφρένεια. Η αρχική εκούσια ή ακούσια νοσηλεία, οδηγείται 
σταδιακά στη συμμετοχή των ασθενών σε ένα πρόγραμμα απο-
κατάστασης. Αυτός ο παράγοντας συμβάλλει στη βελτίωση της 
συμμόρφωσης στις ιατρικές οδηγίες και της εμπιστοσύνης των 
ασθενών με το πλαίσιο ενός γενικού νοσοκομείου [58]. 
Υπάρχει μία στενή διαχρονική συνεργασία των εκπαιδευτών 
της ελληνικής μορφής του ΙΡΤ με τους δημιουργούς του προ-
γράμματος στην πανεπιστημιακή ψυχιατρική κλινική της Βέρ-
νης στην Ελβετία. Η συνεργασία αποσκοπεί στην προώθηση και 
την εφαρμογή της θεραπείας ΙΡΤ σε ελληνικό πληθυσμό και την 
εκπαίδευση ψυχολόγων και ψυχιάτρων. Το πρώτο πρόγραμμα 
μετεκπαίδευσης στη θεραπεία ΙΡΤ, διοργανώθηκε και ολοκλη-
ρώθηκε από το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπε-
ριφοράς και την Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Θεραπείας της 
Συμπεριφοράς στην Αθήνα, με εκπαιδευτές τους κ. Ευθυμίου, κ. 
Ρακιτζή και κ. Γεωργιλά. To πρόγραμμα διαρκεί ένα έτος (150 
ώρες). Στο πρώτο μέρος (30 ώρες) προσφέρεται κατάρτιση στο 
θεωρητικό υπόβαθρο του προγράμματος και ευαισθητοποίηση 
στα υποπρογράμματα αποκατάστασης γνωσιακών ελλειμμάτων. 
Στο δεύτερο μέρος (120 ώρες) συνεχίζεται η ευαισθητοποίηση 
στα υποπρογράμματα αποκατάστασης των γνωσιακών και κοι-
νωνικών ελλειμμάτων και προσφέρεται εποπτεία στους εκπαι-
δευόμενους στην εφαρμογή του προγράμματος (http://cbt.edu.gr/
erg/node/168) [58]. 
Η μετεκπαίδευση στη θεραπεία ΙΡΤ προσφέρεται κάθε χρόνο για 
ψυχολόγους και ψυχιάτρους, οι οποίοι εκπαιδεύονται ή εκπαιδεύ-
τηκαν στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία [58]. 

8. Συζήτηση
Η σχιζοφρένεια αποτελεί μία σοβαρή χρόνια ψυχική διαταραχή, 
η οποία οδηγεί σε σημαντικές δυσλειτουργίες. Οι ειδικοί ψυχικής 
υγείας έχουν πλέον στη διάθεσή τους αποτελεσματικά εργαλεία, 
με τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση και απο-
ασυλοποίηση των ασθενών με σχιζοφρένεια. Η γνωσιακή-συμπε-
ριφοριστική ψυχοθεραπεία ενισχύει και συμπληρώνει θετικά τις 
βιολογικές παρεμβάσεις.
Η συμμετοχή των ασθενών με σχιζοφρένεια σε ένα πολυπαρα-
γοντικό θεραπευτικό πλαίσιο, προϋποθέτει την αύξηση του εσω-
τερικού τους κινήτρου. Η τελευταία μπορεί να αντιμετωπιστεί ως 
μία μεμονωμένη θεραπευτική παρέμβαση, η οποία προηγείται 
οποιασδήποτε ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης και στην οποία, 
η οικογένεια κινητοποιείται παράλληλα. Ο συνδυασμός των πα-
ρεμβάσεων εστιάζεται σε συγκεκριμένους θεραπευτικούς στό-
χους, δηλαδή στα θετικά και αρνητικά συμπτώματα, στα νευρο-
γνωστικά και κοινωνικογνωστικά ελλείμματα, στις κοινωνικές 
δεξιότητες και στην επίλυση προβλημάτων. Οι παραπάνω στόχοι 
συμβάλλουν στη γενικότερη βελτίωση της λειτουργικότητας των 
ασθενών.
Οι παρεμβάσεις στην πρώιμη ψύχωση, αποσκοπούν στην ύφεση 
των συμπτωμάτων και στην καθυστέρηση της εξέλιξης της διατα-
ραχής. Η θεραπεία στο πρώτο οξύ ψυχωσικό επεισόδιο οδηγεί 
στην ύφεση των συμπτωμάτων και περιλαμβάνει την ψυχοεκπαί-
δευση, την αντιμετώπιση της συννοσηρότητας και τη σταδιακή 
αναδόμηση των διαστρεβλωμένων πεποιθήσεων. Η ψυχοθερα-
πεία σε ένα πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο, προϋποθέτει προσεκτικό 
θεραπευτικό σχεδιασμό και θα πρέπει να συνεχιστεί μελλοντικά 
με πιο δομημένες και εκτεταμένες παρεμβάσεις. Η ατομική γνω-
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σιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία εκπαιδεύει τους ασθε-
νείς στην καλύτερη διαχείριση των θετικών και αρνητικών συ-
μπτωμάτων. Ειδικότερα, όσον αφορά τα θετικά συμπτώματα, οι 
ασθενείς αναδομούν σταδιακά την αίσθηση της παντοδυναμίας 
των ψευδαισθήσεων και διαχειρίζονται καλύτερα, τόσο τις πα-
ρανοϊκές σκέψεις όσο και τις συνέπειες από αυτές. Η συμπερι-
φοριστική ψυχοθεραπεία της οικογένειας αποσκοπεί στη μείωση 
του υψηλού εκφραζόμενου συναισθήματος και στη γενικότερη 
εκπαίδευση της οικογένειας στη διαχείριση της νόσου. Τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν προταθεί και παρεμβάσεις σε μεταγνωσιακό 
επίπεδο, με σκοπό την καλύτερη εναισθησία και αυτογνωσία. 
Τέλος, υπάρχουν δομημένα προγράμματα αποκατάστασης, όπως 
η απαρτιωτική θεραπεία ΙΡΤ, τα οποία οδηγούν στη γενικότερη 
αποκατάσταση των ασθενών με σχιζοφρένεια.
Ένα πολυπαραγοντικό θεραπευτικό πλαίσιο αυξάνει την εναι-
σθησία. Η μειωμένη εναισθησία συσχετίζεται με αρνητικές πε-
ποιθήσεις για τα φάρμακα, με κακή συμμόρφωση στις ιατρικές 
οδηγίες, με συχνότερες νοσηλείες και με άσχημη λειτουργικότη-
τα. Η αυξημένη εναισθησία μπορεί βραχυπρόθεσμα να οδηγήσει 
σε κατάθλιψη, έλλειψη ελπίδας, κακή αυτοπεποίθηση, κακή ποι-
ότητα ζωής και αυτοκτονικό ιδεασμό [60, 61]. 
Ένα πολυπαραγοντικό θεραπευτικό πλαίσιο οφείλει να αυξήσει 
την εναισθησία των ασθενών με σχιζοφρένεια. Η μακροχρόνια 
θεραπευτική παρέμβαση καλείται να αντιμετωπίσει τις πιθανές 
παρενέργειες της αυξημένης εναισθησίας και να βοηθήσει τους 
ασθενείς να κάνουν μία νέα επανεκκίνηση στη ζωή τους. 
Το αυξημένο κίνητρο των ειδικών ψυχικής υγείας, καθώς και η 
μετεκπαίδευσή τους σε εμπειρικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, 
αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή εφαρμογή 
αυτών. Η παραπάνω ανασκόπηση ανέδειξε την ποικιλία των 
παρεμβάσεων στα πλαίσια της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής 
προσέγγισης. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της στους 
ασθενείς με σχιζοφρένεια συνεχίζεται και προσφέρει ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα νέα ερευνητικά δεδομένα. 
Ο συνδυασμός των εμπειρικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων δεν 
έχει εφαρμοστεί σε συστηματική βάση, όπως παρουσιάζεται στην 
εικόνα ΙΙ. Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του θα αποτε-
λούσε μία πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα. Παράλλη-
λα, θα μπορούσε να διερευνηθεί η επίδραση των χαρακτηριστι-
κών των θεραπευτών, του πλαισίου και η μακροχρόνια πορεία 
των ασθενών στα πλαίσια αυτού του συνδυασμού παρεμβάσεων 
(εικόνα ΙΙ). Έτσι, μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο 
τη διαδικασία της αποκατάστασης. 
Η συνεργασία ενός επιστημονικού-εκπαιδευτικού φορέα, όπως 
η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών και η Ελ-
ληνική Εταιρεία Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς με 
ένα κλινικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα το ψυχιατρικό τμή-
μα ενηλίκων του νοσοκομείου «Γ.Γεννηματάς» στην Αθήνα, θα 
μπορούσε να προσφέρει τη δυνατότητα για έρευνα, όπως αυτή 
προτείνεται και στην εικόνα ΙΙ. Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θε-
ραπείας της Συμπεριφοράς διαθέτει τμήμα θεραπείας ενηλίκων, 
στο οποίο μπορεί να εφαρμοστεί μελλοντικά το παραπάνω μοντέ-
λο συνδυασμού των εμπειρικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων για 
ασθενείς με σχιζοφρένεια.
Τέλος, ευχόμαστε το ελληνικό περιοδικό Γνωσιακής-Συμπεριφο-
ριστικής Έρευνας και Θεραπείας, να αποτελέσει ένα πλαίσιο γό-
νιμου διαλόγου για τις δυνατότητες αυτής της ψυχοθεραπευτικής 
προσέγγισης.
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Abstract
Schizophrenia is a severe chronic mental disorder. The com-
bination of evidenced-based interventions-biological interven-
tions in combination with psychotherapy-is the treatment of 
choice for all clinical psychiatrists and clinical psychologists. An 
evidenced-based psychotherapy should meet the following cri-

Εικόνα ΙI: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του συνδυα-
σμού εμπειρικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων για τους ασθενείς 
με σχιζοφρένεια
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teria: The evidence for efficacy and effectiveness, the evaluation 
of the purpose and the existence of a manual of the psychother-
apy. The biological interventions present the main therapy for 
patients with schizophrenia, in order to treat positive, negative 
symptoms and to prevent relapse. Cognitive-behavioural ther-
apy has a proven role as an adjunct to biological interventions.
The above combination of interventions focus on specific thera-
peutic goals: positive symptoms, negative symptoms, neurocog-
nitive deficits and social cognitive deficits. The importance of 
increasing motivation for patients, who participate in a ther-
apy, will be discussed. The evidenced based interventions in 
the context of cognitive-behavioural therapy will be presented: 
The early intervention in psychosis, interventions in the acute 
phase, psycho education after the acute phase, the individu-
al cognitive-behavioural psychotherapy to persistent positive 
and negative symptoms, the behavioural family therapy and 
various rehabilitation programs and the intervention, which 
focus on the activation of the metacognitive process. The con-
cept of recovery, which is also the final target of interventions, 
will be defined. The Integrated Psychological Therapy will be 
briefly presented as an example of a rehabilitation program 
for schizophrenia patients, which is well accepted in Greece. 
Furthermore, psychologists and psychiatrists, who are trained 
in cognitive behavioural psychotherapy, have the opportunity 
to accomplish a special training to IPT in Athens (http://cbt.
edu.gr/erg/node/168). Our review leads to the following con-
clusions: The variety of interventions in cognitive- behavioural 
psychotherapy for patients with schizophrenia is given. Psychol-
ogists and psychiatrists should have the appropriate motivation 
to be trained in various therapies and to implement them. Cog-
nitive-behavioural psychotherapy increases the insight to the 
disease, which has advantages and disadvantages. Poor insight 
in schizophrenia leads to poor compliance, frequent hospital-
izations and poor functional outcome. Increased insight leads 
short term to depression, hopelessness, poor self-confidence, 
poor quality of life and suicidality. It is more than obvious, that 
increased insight should be targeted. Cognitive behavioural 
psychotherapy contributes to the coping of the short term dis-
advantages of increased insight. Finally, the implementation of 
a combination of the above evidenced-based interventions and 
the research of its effectiveness and efficacy will be proposed 
and discussed.
   
Key words: eSchizophrenia, cognitive-behavioural rehabilita-
tion, IPT 
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1. Ορισμοί και Προσδιορισμοί του Μηρυκασμού
Ο καταθλιπτικός μηρυκασμός ορίζεται ως «συμπεριφορά και 
σκέψεις που συνεπάγονται την εστίαση της προσοχής ενός ατό-
μου στα καταθλιπτικά του συμπτώματα και στις επιπτώσεις των 
συμπτωμάτων αυτών» [1], και έχει χαρακτηριστεί ως μία βασι-
κή διαδικασία στην έναρξη και τη διατήρηση της κατάθλιψης. 
Συγκεκριμένα, ο καταθλιπτικός μηρυκασμός περιγράφεται ως 
ένας τρόπος ανταπόκρισης που χαρακτηρίζεται από επαναλαμ-
βανόμενο συλλογισμό γύρω από τα συμπτώματα (π.χ., κούραση, 
πεσμένη διάθεση), τα συναισθήματα, τα προβλήματα, τις ανη-
συχητικές καταστάσεις και τις αρνητικές πτυχές του εαυτού. Το 
άτομο συνήθως εστιάζει στα αίτια, το νόημα και τις επιπτώσεις 
της κατάθλιψης [2].
Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι που φαίνεται να ωθούν τους ανθρώ-
πους στο μηρυκασμό. Πρώτον, ο έντονος μηρυκασμός είναι πιο 
πιθανό να εκδηλωθεί, όταν τα άτομα θέτουν στόχους που είναι 
δύσκολο να επιτευχθούν και ταυτόχρονα δύσκολο να εγκαταλει-
φθούν. Για παράδειγμα, τα άτομα είναι πιθανό να θέσουν στό-

χους που είναι ανέφικτοι ή πέραν του δικού τους ελέγχου. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα πιο πιθανό να συμβεί σε άτομα με πολύ υψηλές 
προσδοκίες από τον εαυτό τους και ανελαστικά κριτήρια από-
δοσης ή με έντονο το στοιχείο της τελειοθηρίας [2]. Δεύτερον, 
μπορεί ένα άτομο να παγιδευτεί στο μηρυκασμό, όταν δε γνω-
ρίζει πώς να επιτύχει τους στόχους του με αποτελεσματικότητα, 
για παράδειγμα, λόγω περιορισμένης ικανότητας στην επίλυση 
προβλημάτων. Οι έρευνες [2] υποδεικνύουν πως όταν ένας κα-
ταθλιπτικός ασθενής σκέφτεται διαρκώς τα συμπτώματα και τις 
δυσκολίες, αναλύοντας και αξιολογώντας τα νοήματα και τις επι-
πτώσεις των εμπειριών του (πχ. «Τι σημαίνει αυτή η αποτυχία για 
μένα;»), αυξάνεται η υπεργενίκευση, (πχ. «Ποτέ δεν θα τα κα-
ταφέρω καλά»), αμβλύνεται η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
και επιδεινώνεται  η καταθλιπτική διάθεση. Τα άτομα που είναι 
επιρρεπή στον παθολογικό μηρυκασμό τείνουν να έχουν έναν πιο 
ασαφή και επικριτικό τρόπο σκέψης.
Ωστόσο, ο επαναλαμβανόμενος συλλογισμός σχετικά με τα συ-
μπτώματα και τις δυσκολίες με έναν πιο συγκεκριμένο και προσ-
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Περίληψη
Στόχος αυτής της ανασκόπησης είναι η προσέγγιση του όρου του καταθλιπτικού μηρυκασμού, η αποσαφήνιση της σημασίας 
του, ο ρόλος του στην εκδήλωση και τη διατήρηση της κατάθλιψης, και μια σύντομη παρουσίαση των νέων Γνωσιακών-Συμπε-
ριφοριστικών θεραπειών (ΓΣΘ) που στοχεύουν συγκεκριμένα στην αντιμετώπισή του. Ο καταθλιπτικός μηρυκασμός ορίζεται 
ως «συμπεριφορά και σκέψεις που συνεπάγονται την εστίαση της προσοχής ενός ατόμου στα καταθλιπτικά του συμπτώματα 
και στις επιπτώσεις των συμπτωμάτων αυτών». Όταν δεν έχει καταθλιπτική μορφή, αποτελεί μια φυσιολογική διαδικασία και 
στρατηγική, και μπορεί να είναι βοηθητικός. Συγκεκριμένα, ανεπίλυτες ανησυχίες ή στόχοι που δεν έχουν επιτευχθεί προκα-
λούν την επαναλαμβανόμενη σκέψη με σκοπό τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής αυτορρύθμισης προς επίτευξη του στόχου. 
Ο καταθλιπτικός μηρυκασμός ευθύνεται σε κάποιο βαθμό για την έναρξη και διατήρηση της συμπτωματολογίας της κατάθλιψης 
και διαδραματίζει αιτιακό ρόλο σε ένα φάσμα εκβάσεων της κατάθλιψης, συμπεριλαμβανομένων της επιδείνωσης της αρνητικής 
διάθεσης και του αρνητικού τρόπου σκέψης. Η εστίαση της θεραπείας στο μηρυκασμό μπορεί να βελτιώσει το θεραπευτικό απο-
τέλεσμα, μέσω και της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της συννοσηρότητας μεταξύ κατάθλιψης και αγχωδών διαταραχών. 
Σε αυτό το πλαίσιο, θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις της ΓΣΘ, με κυριότερη την Εστιασμένη στο 
Μηρυκασμό Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Θεραπεία. Σύμφωνα με την Εστιασμένη στο Μηρυκασμό ΓΣΘ δίνεται έμφαση στην 
τροποποίηση του τρόπου σκέψης των ασθενών από έναν αφηρημένο, μη παραγωγικό σε ένα πιο συγκεκριμένο και εποικοδομη-
τικό τρόπο. Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί τη Λειτουργική Ανάλυση, εκπαιδεύει τον ασθενή σε εναλλακτικούς τρόπους απόκρισης 
στις πρώιμες ενδείξεις μηρυκασμού και αποφυγών και επικεντρώνεται στην αλλαγή του στυλ σκέψης του ασθενούς συνολικά.

Λέξεις κλειδιά: μηρυκασμός, κατάθλιψη, γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία, θεραπευτικά μοντέλα
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διορισμένο τρόπο, με εστίαση στον τρόπο αντιμετώπισης και δια-
χείρισης των δυσκολιών αυτών, μπορεί να συμβάλει στην επίλυση 
ενός προβλήματος. Πρόσφατες πειραματικές έρευνες έδειξαν ότι 
υπάρχουν τύποι μηρυκασμού, με διακριτές, λειτουργικές ιδιότη-
τες και συνέπειες. Εκτός από τον μη - παραγωγικό, δυσλειτουρ-
γικό τύπο μηρυκασμού, τον καταθλιπτικό μηρυκασμό, που αφορά 
σε αφαιρετικό, αξιολογικό τρόπο σκέψης, [3,4,5,6,7,8], υπάρχει 
και ο παραγωγικός τύπος μηρυκασμού που αφορά σε συγκεκρι-
μένο, εστιασμένο στη διαδικασία και προσδιορισμένο τρόπο συλ-
λογισμού.
Επομένως, ο μηρυκασμός μπορεί να αποτελέσει μια συνηθισμέ-
νη, φυσιολογική και ενίοτε βοηθητική αντίδραση, που δεν περι-
ορίζεται στα άτομα με ψυχολογικές διαταραχές. Συγκεκριμένα, 
όλοι οι άνθρωποι μπορεί να μηρυκάζουν γύρω από προσωπικές 
απώλειες, όπως το πένθος ή ο χωρισμός, σε μια προσπάθεια αντί-
ληψης των λόγων που συνέβησαν αυτά τα γεγονότα στους ίδιους. 
Ωστόσο, για τους περισσότερους ανθρώπους, αυτή η μορφή του 
μηρυκασμού έχει σύντομη διάρκεια. Επιπλέον, σε κάποιες από 
αυτές τις περιπτώσεις ο μηρυκασμός μπορεί να είναι βοηθητικός. 
Το να σκέφτεται κάποιος ένα αγαπημένο πρόσωπο που έχει πε-
θάνει αποτελεί μέρος της διαδικασίας του πένθους, και μπορεί 
να βοηθήσει το άτομο να αποδεχθεί την απώλεια [2]. Ανεπίλυ-
τες ανησυχίες ή στόχοι που δεν έχουν επιτευχθεί προκαλούν την 
επαναλαμβανόμενη σκέψη, με σκοπό τη διευκόλυνση της αποτε-
λεσματικής αυτορρύθμισης προς επίτευξη του στόχου [9,10]. Σε 
αυτή την περίπτωση, ο μηρυκασμός νοείται ως μια προσπάθεια 
εύρεσης νοήματος σε ένα ανησυχητικό γεγονός ή ως μια προσπά-
θεια επίλυσης ενός προβλήματος.
Συμπερασματικά, ο μηρυκασμός είναι η επαναλαμβανόμενη σκέ-
ψη γύρω από ένα ζήτημα που αφορά προσωπικούς στόχους και 
ανησυχίες, και μπορεί να έχει είτε εποικοδομητικές, είτε αρνη-
τικές συνέπειες, ανάλογα με το αν ο μηρυκασμός αυτός βοηθάει 
ή παρακωλύει την πρόοδο προς την επίτευξη του στόχου. Έχει 
χαρακτηριστεί ως μια εστιασμένη στον εαυτό προσπάθεια επίλυ-
σης προβλήματος, η οποία προκαλείται από μια αντιλαμβανόμε-
νη ασυμφωνία μεταξύ του επιθυμητού στόχου και της παρούσας 
κατάστασης των πραγμάτων αναφορικά με το στόχο αυτό. Ο μη-
ρυκασμός διατηρείται μέχρις ότου να επιτευχθεί ή εγκαταλειφθεί 
ο στόχος [11, 9, 12, 13].

2. Λειτουργικές- Περιβαλλοντικές Εξηγήσεις του Καταθλιπτι-
κού Μηρυκασμού
Τα άτομα μπορεί να αναπτύξουν μια τάση προς πιο συχνό και 
εκτενή μηρυκασμό, επειδή ο μηρυκασμός έχει κάποιο λειτουργι-
κό όφελος για τους ίδιους, είτε μέσω μάθησης και μέσω των συ-
νεπειών της θετικής και της αρνητικής ενίσχυσης [14], ή/και λόγω 
της διαμόρφωσης συγκεκριμένων μετά – γνωσιακών πεποιθήσε-
ων σχετικά με τα αντιλαμβανόμενα υπέρ και κατά του μηρυκα-
σμού [15]. Ο μηρυκασμός θεωρείται μια συμπεριφορά αποφυγής 
που ενισχύεται αρνητικά από την απομάκρυνση της αρνητικής 
εμπειρίας [16,14,17,18]. Επομένως, ο μηρυκασμός θεωρείται μια 
μη βοηθητική συμπεριφορά απόδρασης και αποφυγής που έχει 
ενισχυθεί στο παρελθόν από την εξάλειψη μίας αρνητικής εμπει-
ρίας [19, 14].
Οι Martell και συνεργάτες (2001)  προτείνουν ότι «παρόλο που 
ο μηρυκασμός μπορεί να βιωθεί ως δυσφορική εμπειρία από το 
άτομο, είναι πιθανόν, ωστόσο, να διατηρηθεί ως ένας τρόπος 
αποφυγής μιας ακόμα πιο δυσφορικής κατάστασης». Ο μηρυκα-
σμός μπορεί να συμβάλει στην αναβολή της ενεργούς δράσης με 

αποτέλεσμα να αποφευχθεί το ρίσκο της πραγματικής αποτυχίας 
και του εξευτελισμού, ή μπορεί να εξυπηρετήσει την αποφυγή εκ-
δήλωσης αντιλαμβανόμενων, ανεπιθύμητων προσωπικών χαρα-
κτηριστικών (π.χ. να γίνει κάποιος εγωιστής), μέσω της συνεχούς 
επίβλεψης και κριτικής της απόδοσης ενός ατόμου από τον ίδιο. 
Υπάρχουν, επίσης, δεδομένα που καταδεικνύουν πως άνθρωποι 
που είναι επιρρεπείς στον καταθλιπτικό μηρυκασμό έχουν ισχυ-
ρές πεποιθήσεις ότι ο μηρυκασμός είναι χρήσιμος στην επίλυ-
ση προβλημάτων και στη διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων 
[20,21,22]. Αυτές οι θετικές μετα – γνωσιακές πεποιθήσεις σχε-
τικά με το μηρυκασμό μπορεί να οδηγήσουν σε εκσεσημασμένο 
μηρυκασμό.
Επομένως, λειτουργίες που μπορεί να επιτελεί ο μηρυκασμός 
και έχουν παρατηρηθεί κλινικά περιλαμβάνουν: (1) την αποφυ-
γή του κινδύνου της αποτυχίας και του εξευτελισμού μέσω της 
συνεχούς σκέψης γύρω από ένα ζήτημα παρά μέσω της δράσης, 
(2) την προσπάθεια για επίλυση προβλημάτων ή την κατανόηση 
των προβλημάτων χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένα συγκεκριμένο 
σχέδιο δράσης, (3) την αποφυγή και τον περιορισμό της κριτικής, 
προβλέποντας πιθανές αρνητικές αντιδράσεις από τους άλλους, 
(4) τον έλεγχο ανεπιθύμητων συναισθημάτων, (5) την αποφυγή 
ανεπιθύμητων ιδιοτήτων μέσω αυτό – κινητοποίησης (πχ. «πα-
ραμένω σε εγρήγορση με τον μηρυκασμό»), (6) την ενίσχυση της 
λειτουργικής κατανόησης μέσω της προσπάθειας κατανόησης 
των λόγων που κάτι συνέβη, ώστε να αποτραπούν μελλοντικά 
προβλήματα και (7) τη μείωση του αισθήματος ευθύνης και την 
αύξηση του αισθήματος βεβαιότητας για τα συμπεράσματα που 
έχουν εξαχθεί.
Σύμφωνα με το ανωτέρω λειτουργικό-περιβαλλοντικό πλαίσιο, 
ο καταθλιπτικός μηρυκασμός φαίνεται πως μαθαίνεται κατά την 
παιδική ηλικία ως μια στρατηγική διαχείρισης δύσκολων εμπει-
ριών  ή και τραυματικών εμπειριών [23]. Επιπλέον, μπορεί να 
αναπτύχθηκε ως μηχανισμός, είτε γιατί το παιδί μιμήθηκε από 
τους γονείς το δικό τους παθητικό τρόπο αντιμετώπισης των προ-
βλημάτων [1, 17], είτε γιατί δεν κατάφερε να μάθει πιο ενεργη-
τικές στρατηγικές διαχείρισης των δυσφορικών συναισθημάτων 
ως συνέπεια της έντονης επικριτικής, υπερπροστατευτικής και 
παρεμβατικής στάσης των γονέων απέναντί του.  Μέσα από το 
μηρυκασμό, ένα παιδί μπορεί να αναλύσει τα κίνητρα και τις δι-
αθέσεις των άλλων, προκειμένου να προβλέψει τη συμπεριφορά 
τους και να αποφύγει την κριτική ή την κακοποίηση. Ο μηρυκα-
σμός γίνεται αντιληπτός ως μια «στρατηγική προσαρμογής για 
τη μείωση του πόνου, η οποία μπορεί να ενισχυθεί, να μαθευτεί 
σε υπερβολικό βαθμό και να γενικευτεί σε άλλες καταστάσεις» 
[23]. Ακόμα, ένα παιδί μπορεί να αναπτύξει μηρυκασμό, όταν η 
οικογένεια αποθαρρύνει την έκφραση των σκέψεων και των συ-
ναισθημάτων του, ή νιώθει αβοήθητο να επηρεάσει καταστάσεις 
και οδηγείται κατά συνέπεια στην εσωστρέφεια. Επιπλέον, κα-
ταστάσεις σεξουαλικής κακοποίησης οι οποίες είναι δύσκολο να 
κατανοηθούν από ένα παιδί, η αβοηθητότητα, και οι απαγορεύ-
σεις για αποκάλυψη των καταστάσεων αυτών, συσχετίζονται με 
το μηρυκασμό [24].

3. Εστίαση της Θεραπείας στο Μηρυκασμό
Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι που ο μηρυκασμός μπορεί να αποτε-
λέσει πρωταρχικό θεραπευτικό στόχο. Σύμφωνα με τον Watkins 
(2012), αναφέρονται πέντε βασικές ενδείξεις που παραπέμπουν 
στην αναγκαιότητα εστίασης της θεραπείας στο μηρυκασμό. 
Πρώτον, σημειώνονται αυξημένα επίπεδα μηρυκασμού σε ασθε-
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νείς που βιώνουν στο παρόν ή έχουν βιώσει καταθλιπτική συ-
μπτωματολογία σε σχέση με μη πάσχοντες [25]. Επίσης, αποτελεί 
ένα συνηθισμένο υπολειμματικό σύμπτωμα, που παραμένει σε 
υψηλά επίπεδα, μετά από μερική όσο και πλήρη ύφεση της κατά-
θλιψης [26, 25]. Τα αυξημένα επίπεδα μηρυκασμού σχετίζονται 
με μικρότερη ανταπόκριση τόσο στα αντικαταθλιπτικά φάρμακα 
όσο και στη γνωσιακή θεραπεία [27, 28].
Δεύτερον, ο μηρυκασμός ευθύνεται σε κάποιο βαθμό για την 
έναρξη και τη διατήρηση της συμπτωματολογίας της κατάθλιψης 
και διαδραματίζει αιτιακό ρόλο σε ένα φάσμα εκβάσεων της κα-
τάθλιψης, συμπεριλαμβανομένων της επιδείνωσης της αρνητικής 
διάθεσης και της αύξησης του αρνητικού τρόπου σκέψης [2].
Τρίτον, ο καταθλιπτικός μηρυκασμός εξηγεί μερικώς τα ποσοστά 
κατάθλιψης 2:1 στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες.  Μόλις 
γίνει προσαρμογή στατιστικά για τη μεγαλύτερη τάση των γυναι-
κών να μηρυκάζουν, δεν υπάρχει πλέον διαφορά μεταξύ ανδρών 
και γυναικών σε ποσοστά κατάθλιψης [29, 30, 31].
Τέταρτον, η κλινική εμπειρία υποδηλώνει ότι ο μηρυκασμός είναι 
βασική και συχνά παραμελημένη συνιστώσα της φαινομενολογί-
ας του ασθενούς με κατάθλιψη. Οι ασθενείς τον περιγράφουν ως 
«ακούσιο, δύσκολο στο να σταματήσει, επίμονο και επαναλαμ-
βανόμενο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο». Επιπλέον, βιώνεται 
μέσα από αλλεπάλληλες ερωτήσεις «Γιατί;», γύρω από παρελθό-
ντα γεγονότα και αρνητικές εμπειρίες. Οι ασθενείς αναφέρουν 
ότι υπάρχει η αίσθηση ότι ωθούνται προς το μηρυκασμό, ότι 
«πρέπει να το κάνουν» [2]. Οι πιο συχνά αναφερόμενες συνέπει-
ες του μηρυκασμού είναι : η αυξημένη θλίψη, δυσφορία και το άγ-
χος, μειωμένη κινητοποίηση, αϋπνία, έντονη κούραση, αναβλητι-
κότητα, αυτο-επίκριση, απαισιοδοξία και απελπισία. Επομένως, 
η συλλογιστική της εν λόγω προσέγγισης είναι ότι η επιτυχημένη 
διαχείριση του μηρυκασμού θα συνεπαγόταν την αντιμετώπιση 
ενός υπολειμματικού συμπτώματος της κατάθλιψης και ταυτόχρο-
να θα περιόριζε ένα σημαντικό μηχανισμό που συμβάλλει στην 
έναρξη και τη διατήρησή της, βελτιώνοντας επομένως τα θερα-
πευτικά αποτελέσματα.
Τέλος, ο μηρυκασμός φαίνεται να αποτελεί μια διαδικασία/μηχα-
νισμό που χαρακτηρίζει πληθώρα άλλων διαταραχών, πέραν της 
κατάθλιψης, όπως αγχώδεις διαταραχές, εξαρτήσεις από ουσίες 
και διαταραχές πρόσληψης τροφής [2]. Η αντιμετώπιση του μη-
ρυκασμού μπορεί, ως εκ τούτου, να προσφέρει το επιπλέον πλε-
ονέκτημα της αντιμετώπισης συννοσηρών καταστάσεων. Εξάλ-
λου, είναι πιο σύνηθες ένας ασθενής που ζητάει βοήθεια για την 
κατάθλιψη να πάσχει, στην πραγματικότητα από περισσότερες 
διαταραχές, δηλαδή να παρουσιάζει δύο ή περισσότερες συννο-
σηρές καταστάσεις. Πιο συχνά, αυτοί οι ασθενείς αντιμετωπίζουν 
ταυτόχρονα αγχώδεις διαταραχές και κατάθλιψη και είναι υψηλά 
τα ποσοστά μιας τέτοιας συννοσηρότητας [32]. Μια εναλλακτική 
δια-διαγνωστική θεραπευτική προσέγγιση, όπως προτείνεται 
από τους Harvey και συνεργάτες (2004) [33] και Mansell, Harvey, 
Watkins και Shafran (2008) [34] είναι η αναγνώριση δια-διαγνω-
στικών μηχανισμών που αφορούν πολλαπλές διαταραχές και στη 
συνέχεια η ρητή αντιμετώπιση των μηχανισμών αυτών. Έχει υπο-
στηριχθεί ότι η δια- διαγνωστική προσέγγιση της θεραπείας μπο-
ρεί να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση της 
συννοσηρότητας.

4. Γνωσιακές - Συμπεριφοριστικές Θεραπείες για το Μηρυκασμό
Παρότι η κλασική γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία για την 
κατάθλιψη [35] έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην αντιμετώ-

πιση του μηρυκασμού, εν τούτοις φαίνεται να  υπάρχουν αρκετοί 
περιορισμοί και δυσκολίες [2]. Πρώτον, η έμφαση στην αμφισβή-
τηση των αρνητικών σκέψεων δεν είναι τόσο αποτελεσματική, 
όταν επικρατεί μία συνεχής ακολουθία αρνητικών σκέψεων όπως 
αυτή που επιφέρει ο μηρυκασμός. Επιπλέον, η καθαυτή πρόκλη-
ση σκέψεων μπορεί να επιτείνει το μηρυκασμό, καθώς η προσπά-
θεια να σταματήσει μία σκέψη δεν εμποδίζει την πλήρη ροή του 
μηρυκασμού, επειδή η πρώτη αρνητική σκέψη απλώς ακολου-
θείται από την επόμενη διαδοχική σκέψη. Επίσης, σε ασθενείς 
που είναι επιρρεπείς στο μηρυκασμό, κάθε μορφή συζήτησης και 
αμφισβήτησης μπορεί να προκαλέσει μία διεξοδική περιγραφή 
για το τι έχει συμβεί και τι σημαίνει γι’ αυτούς, προκαλώντας επο-
μένως την αναπαραγωγή του μηρυκασμού.
Οι επονομαζόμενες θεραπείες του «Τρίτου Κύματος» της ΓΣΘ 
δίνουν έμφαση στη διαχείριση του μηρυκασμού με κυριότε-
ρες τη Συμπεριφορική Κινητοποίηση (Behavioural Activation, 
BA), τη Γνωσιακή Θεραπεία βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα 
(Mindfulness - based CBT, MBCT) και την Εστιασμένη στο Μη-
ρυκασμό Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία (Rumination 
Focused Cognitive Behavioral Therapy, RFCBT) [2]. Οι συνήθεις 
παρεμβάσεις της ΓΣΘ έχει φανεί ότι είναι λιγότερο αποτελεσμα-
τικές στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης σε άτομα με έντονη τη 
συμπεριφορά του μηρυκασμού, σε σχέση με άτομα που εμφανί-
ζουν λιγότερο τη συμπεριφορά αυτή [27, 28]. Μια ειδοποιός δια-
φορά μεταξύ της κλασικής ΓΣΘ για την κατάθλιψη και των νέων 
θεραπειών που δίνουν έμφαση στην αντιμετώπιση του μηρυκα-
σμού, είναι πως η ΓΣΘ εστιάζει στο περιεχόμενο της σκέψης και 
στην αναδόμηση σκέψεων για την κάθε επιμέρους σκέψη, ενώ οι 
τρεις νέες θεραπείες εστιάζουν στην τροποποίηση της διαδικασί-
ας και της αλληλουχίας των σκέψεων, παρά στην κάθε επιμέρους 
σκέψη. Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια σύντομη αναφορά 
στη BA και στην MBCT και θα παρουσιαστεί εκτενέστερα η 
RFCBT, καθώς και η αποτελεσματικότητά της.

4.1. Η Συμπεριφορική Κινητοποίηση και η Γνωσιακή Θεραπεία 
βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα
Η Συμπεριφορική Κινητοποίηση (BA) αποτελούσε αρχικά μέρος 
της πλήρους ΓΣΘ παρέμβασης, και περιελάμβανε παρακολούθη-
ση και προγραμματισμό των δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με μελέ-
τες, όπου έγινε σύγκριση των διαφορετικών στοιχείων της ΓΣΘ, 
φάνηκε ότι από μόνη της η BA ήταν εξίσου αποτελεσματική στη 
μείωση των συμπτωμάτων όσο και η BA μαζί με πρόκληση των 
σκέψεων και όσο και το πλήρες γνωσιακό συμπεριφοριστικό θε-
ραπευτικό πρωτόκολλο [36, 37]. Κατά συνέπεια αυτής της θετικής 
έκβασης η BA αναπτύχθηκε σε μία πλήρη θεραπεία, που εστιά-
ζει στην κατανόηση της λειτουργίας και του πλαισίου στο οποίο 
λαμβάνει χώρα η κατάθλιψη και στην αντιμετώπιση των συμπε-
ριφορών αποφυγής [14]. Είναι σημαντικό πως στη BA δίνεται 
ρητά έμφαση στη μείωση του μηρυκασμού από μια λειτουργική 
– αναλυτική οπτική [38]. Η BA φαίνεται πως είναι μια παρέμβα-
ση για την κατάθλιψη, με εξίσου καλή αποτελεσματικότητα με τη 
φαρμακοθεραπεία και με καλύτερη αποτελεσματικότητα σε σύ-
γκριση με τη ΓΣΘ για την οξεία κατάθλιψη [39].
Η βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα Γνωσιακή Θεραπεία 
(MBCT) περιλαμβάνει την ενσωμάτωση στοιχείων ενός εστια-
σμένου στην ενσυνειδητότητα προγράμματος για τη μείωση του 
άγχους [40], προκειμένου να διαμορφωθεί μια θεραπεία πρόλη-
ψης υποτροπής [41]. Η MBCT γίνεται σε εβδομαδιαίες ομαδικές 
συνεδρίες, στις οποίες οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται και ανα-
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πτύσσουν επίγνωση των αισθήσεων, των σκέψεων και των συναι-
σθημάτων στο «εδώ και τώρα», μέσα από την εφαρμογή τεχνι-
κών διαλογισμού. Υπάρχει εστίαση στην αλλαγή του τρόπου της 
σκέψης και της απόκρισης στα συναισθήματα, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί ο μηρυκασμός. Υπάρχουν δεδομένα ότι η MBCT 
μπορεί να μειώσει το μηρυκασμό σε ασθενείς με ιστορικό κατά-
θλιψης [42]. Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να καθορίσει, εάν η 
MBCT είναι αποτελεσματική σε ασθενείς με οξεία συμπτώματα 
κατάθλιψης.

4.2. Η Εστιασμένη στο Μηρυκασμό ΓΣΘ (RFCBT)
Η RFCBT είναι ένα πρωτόκολλο ΓΣΘ θεραπείας που αποτελεί-
ται από μέχρι και 12 προγραμματισμένες συνεδρίες, οι οποίες 
γίνονται εβδομαδιαία ή ανά δεκαπενθήμερο. Είναι θεωρητικά 
εμπνευσμένη από τις πειραματικές έρευνες που δείχνουν πως 
υπάρχουν διακριτοί τύποι μηρυκασμού, εποικοδομητικού και μη 
παραγωγικού. Έχει σχεδιαστεί με στόχο να εκπαιδεύσει τους 
ασθενείς να μετατρέψουν το μηρυκασμό τους σε εποικοδομητικό, 
μέσα από τη χρήση της λειτουργικής ανάλυσης, βιωματικών/νοε-
ρών ασκήσεων και συμπεριφορικών πειραμάτων [2]. Η RFCBT, 
επομένως, βασίζεται στις βασικές αρχές και τεχνικές της ΓΣΘ 
(Beck et al., 1979), με τρεις βασικές προσαρμογές. Η πρώτη 
αφορά στην υιοθέτηση μιας προοπτικής πλαισίου – λειτουργίας – 
ανάλυσης, κατά τα πρότυπα της Συμπεριφορικής Κινητοποίησης 
(BA) [38,14], εστιάζοντας ωστόσο περισσότερο στις εσωτερικές 
συμπεριφορές, στις οποίες κατατάσσεται ο μηρυκαστικός τρόπος 
σκέψης. Δεύτερον, υπάρχει μια ειδική εστίαση στη μετατροπή 
από δυσλειτουργικά σε λειτουργικά μοτίβα επεξεργασίας πλη-
ροφοριών [13]. Τρίτον, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη θεώρηση 
των καταθλιπτικογόνων γνωσιών ως μαθημένης συνήθειας και 
στη χρήση τεχνικών που στοχεύουν στην αλλαγή των συνηθειών.
H RFCBT έχει μια σειρά από κύρια μέρη, χωρίς ωστόσο να 
υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο με βήματα που απαιτείται να εφαρ-
μοστούν με συγκεκριμένη σειρά ή σε συγκεκριμένες συνεδρίες. 
Η επιλογή των συγκεκριμένων στοιχείων της θεραπείας και η 
εφαρμογή τους καθορίζεται βάσει της αξιολόγησης, της λειτουρ-
γικής ανάλυσης και της διατύπωσης περίπτωσης του κάθε ασθε-
νούς. Σε γενικές γραμμές, επομένως, η θεραπεία έχει χαλαρή 
δομή. Οι πρώτες συνεδρίες εστιάζονται στην αξιολόγηση και την 
ενημέρωση/ψυχοεκπαίδευση του ασθενούς στη θεραπεία, καθώς 
και στην εισαγωγή  παρεμβάσεων, όπως η προσαρμογή των περι-
βαλλοντικών συνεπειών, η εκπαίδευση στη χαλάρωση, η ακρόα-
ση μιας ηχογραφημένης συνεδρίας ή η μελέτη εκπαιδευτικού υλι-
κού. Οι επόμενες συνεδρίες εστιάζονται στην αντικατάσταση της 
αποφυγής, με την κινητοποίηση και την επίλυση προβλημάτων, 
και την εκπαίδευση στην αναγνώριση και την αλλαγή του τρόπου 
σκέψης. Στις τελευταίες συνεδρίες συστηματοποιούνται οι αλλα-
γές, γίνεται προετοιμασία για τη λήξη της θεραπείας και δίνεται 
έμφαση στη διαμόρφωση μελλοντικών σχεδίων και την πρόληψη 
υποτροπής.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας χρησιμοποιούνται τα βασικά 
στοιχεία της παραδοσιακής ΓΣΘ, μεταξύ των οποίων είναι η δο-
μημένη μορφή της, η εστίαση στο εδώ – και – τώρα, ο συνεργα-
τικός εμπειρισμός, η ατζέντα της συνεδρίας, η ανατροφοδότηση 
και οι παραφράσεις, η εργασία για το σπίτι, η καθοδηγούμενη 
ανακάλυψη και τα συμπεριφορικά πειράματα [35]. Οι κύριες δι-
αφοροποιήσεις από τη συνήθη ΓΣΘ είναι η μεγαλύτερη έμφαση 
στη λειτουργία, στο σκοπό και τη χρησιμότητα των σκέψεων και 
των συμπεριφορών (παρά στην εξέταση της εγκυρότητας και των 

αποδείξεων υπέρ ή κατά), η ρητή εστίαση στην αλλαγή των συνη-
θειών και του τρόπου σκέψης.
Τα βασικά συστατικά της RFCBT με την τυπική σειρά εμφάνισής 
τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας είναι:
1. Μια ιδιοσυγκρασιακή αξιολόγηση, η οποία είναι συνδεδεμένη 
με μία ξεκάθαρη συλλογιστική εστίασης στο μηρυκασμό και την 
αποφυγή, ενισχύοντας την ιδέα ότι ο μηρυκασμός είναι μια μαθη-
μένη συμπεριφορά. Το αναπτυξιακό ιστορικό του ασθενούς είναι 
σημαντικό εδώ να ενταχθεί στη συλλογιστική.
2. Εκπαίδευση στον εντοπισμό του μηρυκασμού, της αποφυγής 
και των πρόδρομων ενδείξεων της παρουσίας του, χρησιμοποιώ-
ντας εργασία για το σπίτι.
3. Λειτουργική ανάλυση, για τη διερεύνηση του πλαισίου και της 
λειτουργίας του μηρυκασμού και της αποφυγής. Η λειτουργική 
ανάλυση είναι μία προσέγγιση, όπου δίδεται έμφαση στον καθο-
ρισμό των λειτουργιών, των συνεπειών τους και των πλαισίων, 
στα οποία λαμβάνουν χώρα θεμιτές ή αθέμιτες συμπεριφορές, 
και ως εκ τούτου  στην εύρεση τρόπων για τη συστηματική αύξηση 
ή ελάττωση των συμπεριφορών – στόχων. Εστιάζει στη μελέτη της 
μεταβλητότητας της συμπεριφοράς, των συνεπειών της και του 
πλαισίου, όπου εκδηλώνεται, εντός της προσωπικής εμπειρίας 
του ατόμου και στην αξιοποίηση αυτών για τη διαμόρφωση των 
παρεμβάσεων.
4. Καθορισμός πιο προσαρμοστικών και βοηθητικών αποκρίσε-
ων αντί για το μηρυκασμό, στις πρόδρομες ενδείξεις, με σενά-
ρια «Αν – Τότε». Αυτές οι εναλλακτικές αποκρίσεις μπορούν να 
περιλαμβάνουν έκδηλη συμπεριφορά, ή τη χρήση ασκήσεων με 
νοερές εικόνες.
5. Πειράματα για να εξεταστεί κατά πόσο ο μηρυκασμός είναι 
μία προσαρμοστική συμπεριφορά και να δοκιμαστούν εναλλακτι-
κές στρατηγικές, όπως για παράδειγμα, το «Γιατί – Πώς» πείρα-
μα, στο οποίο οι ασθενείς συγκρίνουν τον τρόπο σκέψης για μια 
κατάσταση που τους αναστατώνει, στη μία περίπτωση χρησιμο-
ποιώντας έναν ασαφή τρόπο (ρωτώντας “Γιατί συνέβη αυτό;»), 
στην άλλη περίπτωση χρησιμοποιώντας έναν συγκεκριμένο τρό-
πο (ρωτώντας «Πώς συνέβη;»), για να διαπιστώσουν ότι ο τρόπος 
σκέψης επηρεάζει το αποτέλεσμα του μηρυκασμού.
6. Αυξημένη δραστηριοποίηση και μείωση της αποφυγής, ενσω-
ματώνοντας την ανάπτυξη συνηθειών. Η δραστηριότητα πρέπει 
να γίνει όσο πιο συγκεκριμένη γίνεται, με στόχο συμπεριφορικές 
αλλαγές.
7. Η χρήση βιωματικών ασκήσεων και νοερής απεικόνισης με 
στόχο τη βιωματική εμπειρία της προσαρμοστικής χρήσης της 
προσοχής και της συγκέντρωσης ως αντιστάθμισμα κατά του μη-
ρυκασμού. Συγκεκριμένα, αυτές οι ασκήσεις μπορεί να περιλαμ-
βάνουν νοερές εικόνες για την ανάκτηση θετικών εμπειριών συ-
γκέντρωσης και ενεργούς συμμετοχής σε δραστηριότητες, ή στην 
αναγνώριση και τη διαμόρφωση δραστηριοτήτων, στις οποίες  ο 
ασθενής εμπλέκεται και συμμετέχει ενεργά. Ο στόχος αυτών των 
ασκήσεων και των πειραμάτων είναι να καθιερώσουν έναν εναλ-
λακτικό, εποικοδομητικό τρόπο επεξεργασίας των εμπειριών, 
προς αντικατάσταση του παθολογικού, αφαιρετικού τρόπου που 
απαντάται στον καταθλιπτικό μηρυκασμό.
8. Εστίαση στις αξίες του ασθενούς για τη μείωση του μηρυκα-
σμού γύρω από ζητήματα που δεν έχουν αξία και την ενίσχυση 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις αξίες του.
9. Πρόληψη υποτροπής
Η θεραπεία τυπικά ακολουθεί αυτή τη σειρά θεραπευτικών στοι-
χείων. Εν τούτοις, δεδομένου ότι η θεραπεία καθορίζεται από τα 
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αποτελέσματα της λειτουργικής ανάλυσης, της αξιολόγησης και 
της διατύπωσης περίπτωσης, δεν υπάρχει προκαθορισμένη σειρά 
με την οποία ο θεραπευτής εφαρμόζει τα θεραπευτικά στοιχεία.
Η RFCBT έχει ερευνηθεί σε τρεις κλινικές μελέτες: μια σειρά 
περιπτώσεων ατομικών θεραπειών σε ασθενείς με υπολειμματι-
κή κατάθλιψη [43], μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη ατο-
μικής θεραπείας για ασθενείς με υπολειμματική κατάθλιψη [44], 
και μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη ομαδικής RFCBT και 
βασισμένης στο διαδίκτυο RFCBT για τη μείωση και την πρόλη-
ψη κατάθλιψης σε δείγμα νέων ενηλίκων υψηλού κινδύνου, λόγω 
ανεβασμένων επιπέδων ανησυχίας και μηρυκασμού [45]. Έγιναν 
επίσης ερευνητικές δοκιμές εκπαίδευσης στη συγκεκριμενοποίη-
ση του συλλογισμού (concreteness training), η οποία αποτελεί ένα 
ειδικό στοιχείο της RFCBT θεραπείας [46, 47]. Σύμφωνα με την 
πιλοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη [44] για την αποτε-
λεσματικότητα της RFCBT σε ασθενείς με υπολειμματική κατά-
θλιψη, οι ασθενείς στη συνθήκη RFCBT παρουσίασαν βελτίωση 
στα υπολειμματικά συμπτώματα σημαντικά περισσότερο από ό, 
τι οι ασθενείς που έλαβαν μόνο τη συνήθη θεραπεία. Αν και η 
φαρμακοθεραπεία σε συνδυασμό με τις ψυχολογικές θεραπείες 
συνιστώνται ευρέως για την κατάθλιψη, τα επιπρόσθετα οφέλη 
από τη συνδυασμένη θεραπεία είναι γενικά μέτρια σε ασθενείς 
με υπολειμματική κατάθλιψη. Τα ευρήματά της έρευνας αυτής εί-
ναι επομένως ενθαρρυντικά, καθώς υποδεικνύουν ότι η εστίαση 
σε μια πτυχή της υπολειμματικής κατάθλιψης – το μηρυκασμό – 
σε συνδυασμό με τη φαρμακοθεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε 
βελτίωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε μια κατηγορία 
ασθενών με ανθεκτικότητα στα οφέλη της φαρμακευτικής αγω-
γής. Σε μία άλλη μελέτη [33] η RFCBT ήταν, επίσης, αποτελε-
σματική στη μείωση των συμπτωμάτων στον Άξονα Ι και ΙΙ, σε 
ασθενείς με κατάθλιψη και συννοσηρές διαταραχές. Η μείωση 
των συμπτωμάτων στις περιπτώσεις συννοσηρότητας υποδεικνύ-
ει ότι ο μηρυκασμός αποτελεί μια δια-διαγνωστική διαδικασία, η 
οποία διαδραματίζει αιτιολογικό ρόλο στην ανάπτυξη της ψυχο-
παθολογίας σε μια σειρά διαταραχών. Τα ευρήματα των ερευνών 
υποδεικνύουν ότι η RFCBT και τα επιμέρους στοιχεία της είναι 
αποτελεσματικά στη μείωση του μηρυκασμού και της κατάθλιψης.

Συζήτηση
Συνοψίζοντας, ο καταθλιπτικός μηρυκασμός φαίνεται πως απο-
τελεί μια σημαντική παράμετρο που πρέπει να ληφθεί ξεχωρι-
στά υπόψη στην κατανόηση της έναρξης, της διατήρησης και της 
θεραπείας της κατάθλιψης. Δεδομένης της ύπαρξης δύο ειδών 
μηρυκασμού, παραγωγικού και μη παραγωγικού, οι γνωσιακές 
συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις που αναπτύσσονται με έμφαση 
στο μηρυκασμό, εστιάζουν στην αναγκαιότητα για μια συνολικό-
τερη αλλαγή του τρόπου σκέψης και των συνηθειών του ασθενούς 
και στην μετατροπή του μη παραγωγικού και αυθαίρετου τρόπου 
σκέψης σε συγκεκριμένο και προσδιορισμένο τρόπο σκέψης, που 
αποσκοπεί στην αναγνώριση και πρακτική επίλυση των προβλη-
μάτων. Η στόχευση του μηρυκασμού στη θεραπεία μπορεί να 
βελτιώσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα, μέσω της άμεσης διαχεί-
ρισης ενός υποκείμενου μηχανισμού διατήρησης των προβλημά-
των και  μέσω της καλύτερης αντιμετώπισης της συννοσηρότητας 
της κατάθλιψης με άλλες διαταραχές.  Μέχρι τώρα, οι περισσό-
τερες ερευνητικές μελέτες της γνωσιακής συμπεριφοριστικής 
θεραπείας δεν έχουν αξιολογήσει το μηρυκασμό, αφήνοντας 
ερωτήματα κατά πόσο η συνήθη ΓΣΘ μειώνει αποτελεσματικά το 
μηρυκασμό. Ο μηρυκασμός πρέπει να συμπεριληφθεί ως μέτρηση 

της έκβασης εντός των θεραπευτικών δοκιμών για να εξαχθεί το 
συμπέρασμα κατά πόσο οι υπάρχουσες παρεμβάσεις μειώνουν 
συγκεκριμένα το μηρυκασμό. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά 
αποτελέσματα των ερευνών, η  RFCBT φαίνεται να έχει θετική 
έκβαση στην αντιμετώπιση του καταθλιπτικού μηρυκασμού, όμως 
δεν υπάρχουν μελέτες σύγκρισης της αποτελεσματικότητας της εν 
λόγω θεραπείας με την παραδοσιακή ΓΣΘ σε ασθενείς με προ-
εξάρχον σύμπτωμα τον καταθλιπτικό μηρυκασμό. Είναι απαραί-
τητη η σύγκριση της RFCBT σε σχέση με την ΓΣΘ σε μια μεγά-
λης κλίμακας τυχαιοποιημένη μελέτη για να ελεγχθεί κατά πόσο 
η RFCBT οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα από τη ΓΣΘ στην 
αντιμετώπιση του καταθλιπτικού μηρυκασμού.
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Abstract
The aim of this review is to define depressive rumination, 
understand its importance in the onset and maintenance of 
depression and present current CBT therapeutic models, 
which aim to target rumination, in order to decrease depressive 
symptoms. Depressive rumination is defined as a form of 
repetitive thinking, as behavior and thoughts that focus the 
attention of an individual towards depressive symptoms 
and the implications of those symptoms. Rumination itself 
is considered a form of avoidance, a coping strategy that is 
derived from learning through early childhood experiences 
and is not necessarily considered a malfunctioning behavior, 
nor only a symptom of depression. Everyone is bound to 
succumb to rumination under specific distressful events, such 
as grief or unachieved goals. However, patients prone to 
rumination are harmed by this coping strategy, as it may lead to 
overgeneralization and abstract thinking, further impairing the 
individual’s ability in problem solving. Research has shown that 
rumination can take a variety of forms, some more constructive 
and concrete than others. Rumination can be abstract, vague 
and impairing for the depressed patient, or concrete, explicit 
and helpful, enhancing the patient’s ability to address his 
problems and solve them. Traditional CBT approaches for 
depression have proven effective; however given the fact that 
rumination is a comorbidity factor between depression and 
other disorders, research has shown the need for therapeutic 
models in targeting rumination. As such, given that research 
supports both rumination’s role as a moderator in depression 
and its possible constructive use in therapy, current CBT models 
emerged in order to specifically focus on targeting rumination. 
Three of those models are presented in this review, Behavioural 
Activation, a former part of the traditional CBT approach, 
which seems to be as effective on its own, Mindfulness Based 
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Cognitive Therapy, which incorporates mindfulness exercises 
and meditation to prevent relapse, and Rumination Focused 
CBT, which aims in shifting the patients thinking style from an 
abstract, unconstructive one to a more concrete and constructive 
one. Concerning Rumination Focused CBT, the therapist uses 
Functional Analysis, coaches the patient in alternate responses 
to early signs of rumination and avoidance, and focuses on 
changing the patient’s thinking style as a whole.

Key words: Rumination, Cognitive Behavioural Therapy 
(CBT), Depression, Treatment
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Εισαγωγή   
Η Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (ΔΜΣ) εμφανίζεται σε 
ανθρώπους που έχουν βιώσει ένα ή περισσότερα τραυματικά γε-
γονότα, που συνεπαγόταν πραγματικό ή επαπειλούμενο θάνατο, 
σοβαρό τραυματισμό ή σεξουαλική βία. Ένας άνθρωπος μπορεί 
να αναπτύξει ΔΜΣ εκτιθέμενος σ’ ένα τραυματικό γεγονός με 
έναν από τους ακόλουθους τρόπους: βιώνοντας ο ίδιος ή όντας 
μάρτυρας σε κάποιο τραυματικό γεγονός ή μαθαίνοντας ότι κά-
ποιο οικείο πρόσωπο εξετέθη σε κάποιο τραυματικό γεγονός ή 
ακόμα ακούγοντας επανειλημμένα αποστροφικές λεπτομέρειες 
ενός συμβάντος [1].
Tα τυπικά συμπτώματα της ΔΜΣ είναι: 
α) η αναβίωση της τραυματικής εμπειρίας (διαμέσου αναμνήσε-
ων, σκέψεων, εικόνων, εφιαλτών, διασχιστικών επεισοδίων τύπου 
flashback, συναισθηματικής και ψυχοφυσιολογικής αναστάτωσης 

κατά την έκθεση σε ενθύμια του τραύματος),
β) η επίμονη τάση αποφυγής ερεθισμάτων  που υπενθυμίζουν την 
αρχική τραυματική εμπειρία (εσκεμμένη αποφυγή σκέψεων ή συ-
ναισθημάτων ή ερεθισμάτων, τοποθεσιών  και καταστάσεων που 
θυμίζουν το τραύμα),
γ) οι αρνητικές μεταβολές σε γνωστικές λειτουργίες και στη δι-
άθεση που σχετίζονται με το τραύμα (περιλαμβάνονται συμπτώ-
ματα ψυχογενούς αμνησίας, επίμονες και υπερβολικές αρνητικές 
πεποιθήσεις ή προσδοκίες σχετικά με τον εαυτό, τους άλλους, τον 
κόσμο, επίμονη και διαστρεβλωμένη μομφή ή αυτομομφή σχετικά 
με τα αίτια και τις επιπτώσεις του τραύματος, επίμονα αρνητική 
συναισθηματική κατάσταση (π.χ. φόβος, φρίκη, ενοχή, θυμός, 
ντροπή), συναισθηματική αποστασιοποίηση, απώλεια ενδιαφέ-
ροντος και περιορισμένο εύρος συναισθημάτων  (κυρίως δυσκο-
λία στο να βιώσει κανείς θετικά συναισθήματα),
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Περίληψη
Η Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (ΔΜΣ) είναι μια ψυχική διαταραχή που εμφανίζεται κάποιες φορές στον απόηχο κα-
ταστάσεων που εμπεριέχουν κάποιου είδους πραγματική ή επαπειλούμενη βία ή σωματική βλάβη. Το βασικό χαρακτηριστικό 
της ΔΜΣ  είναι η ανάπτυξη συμπτωμάτων μετά από έκθεση σε ένα ή περισσότερα τραυματικά γεγονότα. Η κλινική εικόνα 
της ΔΜΣ ποικίλλει. Σε ορισμένα άτομα οι επαναβιώσεις του τραυματικού γεγονότος, τα συναισθηματικά  και συμπεριφορικά 
συμπτώματα κυριαρχούν, ενώ σε άλλα άτομα η δυσφορική διάθεση και οι αρνητικές γνωσίες μπορεί να είναι πιο ενοχλητικές. 
Σε άλλους μπορεί να κυριαρχούν τα συμπτώματα διέγερσης ή τα διασχιστικά συμπτώματα. Τέλος, ορισμένα άτομα εμφανίζουν 
συνδυασμούς αυτών των συμπτωμάτων. Στα διαγνωστικά κριτήρια της ΔΜΣ τονίζεται ότι η διαταραχή μπορεί να είναι ιδιαί-
τερα σοβαρή ή ιδιαίτερα ανθεκτική όταν το τραυματικό γεγονός είναι διαπροσωπικής φύσεως και γίνεται εκ προθέσεως (π.χ. 
σεξουαλική βία). Πράγματι υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν ότι η δια βίου επικράτηση της ΔΜΣ για γυναίκες που έχουν 
υποστεί σεξουαλική επίθεση είναι 50%. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των 
πιο κοινών γνωσιακών συμπεριφορικών παρεμβάσεων σε ενήλικες που ανέπτυξαν ΔΜΣ μετά από σεξουαλική κακοποίηση. 
Συμπεριλήφθησαν μόνο ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες μελέτες που δημοσιεύθηκαν στην ηλεκτρονική βάση του PubMed από το 
2001 έως σήμερα. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι οι γνωσιακές συμπεριφορικές παρεμβάσεις είναι επιτυχείς στη μείωση 
των μετατραυματικών συμπτωμάτων μετά από σεξουαλική κακοποίηση. Επιπλέον, φαίνεται πως η γνωσιακή συμπεριφορική 
θεραπεία (ΓΣΘ) είναι μια αποτελεσματική θεραπεία τόσο για την πρόσφατα εγκατεστημένη όσο και για τη χρόνια ΔΜΣ και τα 
θεραπευτικά αποτελέσματα διατηρούνται στις διαχρονικές μετρήσεις. Τέλος, συζητιούνται οι περιορισμοί που επηρεάζουν τη 
γενίκευση των συμπερασμάτων και γίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

Λέξεις κλειδιά: διαταραχή μετατραυματικού στρες, σεξουαλική κακοποίηση, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, θεραπεία έκθεσης, EMDR.
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 δ) η επίμονη υπερεπαγρύπνηση (αυξημένη και υπερβολική αντί-
δραση αιφνιδιασμού, ευερεθιστότητα ή εκρήξεις θυμού, προβλή-
ματα με τον ύπνο ή τη συγκέντρωση).

Επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν ότι στις ΗΠΑ 7-8% του γε-
νικού πληθυσμού πληρεί τα κριτήρια της ΔΜΣ δια βίου [2,3], ενώ 
σε άλλα μέρη του κόσμου τα ποσοστά της ΔΜΣ υπολογίζονται 
από 0,3-6% [4]. Οι διαφορές στα αναφερόμενα ποσοστά πιθανώς 
αντανακλούν διαφορές στη μεθοδολογία της κάθε μελέτης.
Στα διαγνωστικά χαρακτηριστικά της ΔΜΣ σημειώνεται ότι η 
διαταραχή μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρή ή ιδιαίτερα ανθε-
κτική, όταν το τραυματικό γεγονός είναι διαπροσωπικής φύσεως 
(interpersonal) και γίνεται εκ προθέσεως (intentional). Από την 
άποψη αυτή ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη ΔΜΣ 
μετά από σεξουαλική κακοποίηση. Μεταναλύσεις καταδεικνύ-
ουν τη ΔΜΣ ως μια από τις συχνότερα αναπτυσσόμενες ψυχια-
τρικές διαταραχές μετά από σεξουαλικό τραύμα [5].
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της απο-
τελεσματικότητας γνωσιακών συμπεριφοριστικών παρεμβάσεων 
σε ενήλικες που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση (είτε στην 
παιδική ηλικία είτε στη μετέπειτα ζωή.)

Μέθοδος
Η ανασκόπηση περιλαμβάνει πρόσφατες ελεγχόμενες τυχαιο-
ποιημένες μελέτες που αφορούν την εφαρμογή γνωσιακών συ-
μπεριφορικών παρεμβάσεων σε ενήλικες για την αντιμετώπιση 
της ΔΜΣ μετά από σεξουαλική κακοποίηση.
Η διαδικασία εύρεσης μελετών διεξήχθη στην ηλεκτρονική 
βάση του Pubmed. H αναζήτηση περιορίστηκε στην αγγλική 
γλώσσα. Συμπεριλήφθησαν ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες μελέ-
τες από το 2001 έως σήμερα.  Εισήχθησαν λέξεις κλειδιά όπως 
posttraumatic stress disorder, sexual abuse, cognitive behavioral 
therapy, exposure therapy, EMDR.
Στις περισσότερες μεταναλύσεις και ανασκοπήσεις επικρατεί η 
τάση κάτω από το γενικότερο τίτλο «σεξουαλική κακοποίηση» 
να συμπεριλαμβάνονται τόσο η παιδική σεξουαλική κακοποίη-
ση όσο και η κακοποίηση ή ο βιασμός στην ενήλικη ζωή [6,7]. Η 
παιδική σεξουαλική κακοποίηση ορίζεται από τις περισσότερες 
μελέτες ως οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή (αγγίγματα, χάδια, 
ερεθισμός των γεννητικών οργάνων του παιδιού, εξαναγκασμός 
του παιδιού να ερεθίσει τα γεννητικά όργανα του ενήλικα ή/και 
στοματικός, πρωκτικός ή κολπικός βιασμός του παιδιού) από 
οποιοδήποτε ενήλικα, που είναι 5 ή περισσότερα χρόνια μεγα-
λύτερος του παιδιού. Αντίστοιχα, η σεξουαλική κακοποίηση στην 
ενήλικη ζωή αφορά οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής επαφής 
που γίνεται χωρίς συγκατάθεση.

Αποτελέσματα
α) Περιγραφή θεραπευτικών παρεμβάσεων
Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που εμφανίζονται πιο συχνά στις 
έρευνες είναι οι εξής: η παρατεταμένη έκθεση, η εκπαίδευση 
στον εμβολιασμό κατά του στρες, η υποστηρικτική θεραπεία, η 
θεραπεία μέσω πρόβας με εικόνες, η οφθαλμοκινητική απευαι-
σθητοποίηση και επανεπεξεργασία του τραύματος (γνωστή ως 
EMDR), η εστιασμένη στο παρόν θεραπεία, η Γνωσιακή Συμπε-
ριφορική Θεραπεία, η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία και 
οι παρεμβάσεις που εστιάζουν στο τραύμα.
H παρατεταμένη έκθεση (prolonged exposure) περιλαμβάνει την 
εξήγηση της λογικής της θεραπείας, την εκπαίδευση στην τεχνι-

κή χαλάρωσης μέσω της διαφραγματικής αναπνοής καθώς και 
τις πιο συνηθισμένες αντιδράσεις σε τραυματικά γεγονότα. Στη 
συνέχεια εξηγείται στο θεραπευόμενο η λογική της έκθεσης στην 
πραγματικότητα και του ζητάται να σχεδιάσει μια λίστα με αγ-
χογόνα ερεθίσματα που συνδέονται με το τραύμα και τα οποία 
τα αποφεύγει. Αφού ο θεραπευόμενος κατατάξει τα ερεθίσματα 
ιεραρχικά σύμφωνα με το βαθμό δυσφορίας που το καθένα πυ-
ροδοτεί, καθοδηγείται να αρχίζει να τα αντιμετωπίζει ανάμεσα 
στις συνεδρίες, για τουλάχιστον 45 λεπτά κάθε μέρα, ξεκινώντας 
από τα λιγότερο δύσκολα και προχωρώντας σε εκείνα που του 
προκαλούν περισσότερο άγχος. Στη συνέχεια παρέχεται στο θε-
ραπευόμενο η λογική της έκθεσης της τραυματικής ανάμνησης 
στη φαντασία. Ο θεραπευτής καθοδηγεί το θεραπευόμενο να 
ξαναζήσει όσο το δυνατόν πιο έντονα το τραύμα του μέσα στο 
ασφαλές περιβάλλον της θεραπείας έως ότου μέσα από τη διαδι-
κασία εξοικείωσης, το συνδεόμενο άγχος μειωθεί ή εκλείψει. Ο 
θεραπευτής ζητά από το θεραπευόμενο να κλείσει τα μάτια του 
και να ξεκινήσει την αφήγηση του τραύματος μεγαλοφώνως  σε 
χρόνο ενεστώτα για 45-60 λεπτά, σαν το τραυματικό γεγονός να 
συμβαίνει τώρα. Η αφήγηση μαγνητοφωνείται και δίνεται στο θε-
ραπευόμενο με την οδηγία να την ακούει καθημερινά [8].
Η εκπαίδευση στον εμβολιασμό κατά του στρες (ΕΕΚΣ-Stress 
Inoculation Training) είναι ένα είδος γνωσιακής συμπεριφορι-
κής θεραπείας, που συνδυάζει διάφορες θεραπευτικές τεχνικές, 
στοχεύοντας στο να αυξήσει την ικανότητα των ανθρώπων να 
αντιμετωπίσουν το στρες. Οι θεραπευόμενοι μαθαίνουν να μετα-
τρέπουν μεγάλους αγχογόνους παράγοντες σε μικρότερους αντι-
μετωπίσιμους συγκεκριμένους στόχους. Η θεραπεία γίνεται συ-
νήθως σε 3 φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει εκπαίδευση και 
προετοιμασία (κατανόηση της φύσης του προβλήματος και του 
αντίκτυπου που έχει στη ζωή του θεραπευόμενου, εκπαίδευση σε 
σχέση με το ότι το άγχος υπάρχει και λειτουργεί σε τρία επίπεδα: 
σώμα, σκέψεις, συμπεριφορά). Στη δεύτερη φάση ο θεραπευό-
μενος μαθαίνει τεχνικές αντιμετώπισης του άγχους σε καθένα 
απ’ αυτά τα  τρία επίπεδα. Αρχικά ορίζεται η κάθε τεχνική και 
εξηγείται πώς αναμένεται να βοηθήσει. Τέλος, ακολουθεί εκπαί-
δευση στην τεχνική. Οι τεχνικές που συνήθως εφαρμόζονται είναι 
η χαλάρωση και ο έλεγχος της αναπνοής (επίπεδο σώματος), η 
γνωσιακή αναδόμηση και η βελτίωση του αρνητικού εσωτερικού 
διαλόγου (επίπεδο σκέψεων), η έκθεση στη φαντασία ή την πραγ-
ματικότητα, παιχνίδια ρόλων και επίλυση προβλήματος (επίπεδο 
συμπεριφοράς) [9].
Η υποστηρικτική θεραπεία (supportive counseling) περιλαμβά-
νει μόνο ενεργητική ακρόαση. Στη συνθήκη αυτή οι θεραπευτές 
έχουν μια μη κατευθυντική, ενσυναισθητική στάση και επιδεικνύ-
ουν άνευ όρων αποδοχή για τους θεραπευμένους. Οι θεραπευτές 
ανταποκρίνονται κάνοντας διευκρινιστικές ερωτήσεις, παρα-
φράζοντας τα λεγόμενα των θεραπευομένων ή καθρεφτίζοντας 
τη στάση τους και τα συναισθήματα τους [10].
Η θεραπεία μέσω πρόβας με εικόνες (Imagery Rehearsal 
Therapy-IRT)  είναι μια γνωσιακή συμπεριφορική τεχνική που 
χρησιμοποιείται για τη θεραπεία επαναλαμβανόμενων εφιαλτών. 
Οι θεραπευόμενοι αφού εξασκούνται στη χρήση εικόνων, επιλέ-
γουν έναν εφιάλτη τους, τον καταγράφουν και στη συνέχεια τρο-
ποποιούν κάποια μέρη του ονείρου ώστε το όνειρο να μεταβληθεί 
σε επιθυμητό. Η οδηγία που δίνεται είναι «άλλαξε τον εφιάλτη με 
όποιο τρόπο επιθυμείς». Στη συνέχεια οι θεραπευόμενοι κατα-
γράφουν το επιθυμητό όνειρο και επαναλαμβάνουν το σενάριο 
του νέου ονείρου για 10-15 λεπτά. Παροτρύνονται ανάμεσα στις 
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συνεδρίες να ξαναφέρνουν στο μυαλό τους το καινούριο όνειρο 
για 5-20 λεπτά/ημέρα [11].
Το EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, 
Απευαισθητοποίηση και Επανεπεξεργασία του τραύματος μέσω 
οφθαλμικών κινήσεων) είναι μια ψυχοθεραπευτική μέθοδος επε-
ξεργασίας στρεσογόνων ή τραυματικών εμπειριών. Το θεραπευ-
τικό πρωτόκολλο του EMDR αποτελείται από οκτώ βήματα που 
ακολουθούνται με τη σειρά σε κάθε περίπτωση. Όπως και στις 
περισσότερες μεθόδους επεξεργασίας τραυματικών εμπειριών, 
έτσι και στην εφαρμογή του EMDR διακρίνουμε 3 κυρίως φά-
σεις: τη φάση της σταθεροποίησης, τη φάση της επεξεργασίας και 
τη φάση της προσαρμογής ή ενσωμάτωσης. Πιο συγκεκριμένα, 
μετά την αρχική αξιολόγηση και την εγκαθίδρυση της θεραπευ-
τικής σχέσης, αφιερώνεται χρόνος ώστε ο θεραπευόμενος να 
νιώσει ασφαλής στο «εδώ και τώρα» και να επανασυνδεθεί με 
τα «θετικά στοιχεία» (πηγές) του. Στη φάση αυτή ο θεραπευό-
μενος εκπαιδεύεται σε τεχνικές χαλάρωσης και ενθαρρύνεται να 
τις εξασκεί καθημερινά. Στην επόμενη φάση ο θεραπευτής και ο 
θεραπευόμενος καθορίζουν ποια θα είναι η τραυματική ανάμνη-
ση στην οποία θα στοχεύσουν. Στη συνέχεια ο θεραπευόμενος 
εστιάζει στο πιο οδυνηρό τμήμα της τραυματικής εμπειρίας, ενώ 
παράλληλα εστιάζει την προσοχή του σε μια σειρά ρυθμικών και 
διεστιακών αισθητηριακών ερεθισμάτων (τα ερεθίσματα αυτά 
μπορεί να είναι οπτικά, απτικά ή ακουστικά). Εν προκειμένω οι 
περισσότερες μελέτες χρησιμοποιούν οπτικά ερεθίσματα (κατευ-
θυνόμενες οφθαλμικές κινήσεις). Κατά τη διάρκεια της επεξερ-
γασίας, λοιπόν, ο θεραπευόμενος αφήνεται ελεύθερος τους συ-
νειρμούς του και καλείται να εκφράσει οτιδήποτε σχετίζεται με 
το τραύμα (ανάμνηση, εικόνα, σκέψη, σωματική αίσθηση), ενώ 
παράλληλα παρακολουθεί τα δάκτυλα του θεραπευτή, που κάνο-
ντας γρήγορες και ρυθμικές κινήσεις διασχίζει το οπτικό πεδίο 
του θεραπευόμενου από τα δεξιά ως τα αριστερά. Η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται έως ότου η τραυματική ανάμνηση πάψει να 
συνδέεται με αρνητικά συναισθήματα. Στην τελική φάση της εν-
σωμάτωσης, στόχος είναι η αφομοίωση της εμπειρίας και η ανα-
σκόπηση της θεραπείας [12].
Η εστιασμένη στο παρόν θεραπεία (present-centered therapy) 
εστιάζει στην επίλυση του προβλήματος στο εδώ και τώρα. Η συ-
γκεκριμένη παρέμβαση επιλέχθηκε γιατί δεν περιείχε το στοιχείο 
της έκθεσης σε ενθύμια του τραύματος – η οποία έκθεση αποτε-
λεί αναπόσπαστο θεραπευτικό συστατικό της ΓΣΘ. Επιπλέον, οι 
ερευνητές υπέθεσαν ότι εφόσον η επίλυση του προβλήματος είναι 
τεκμηριωμένα αποτελεσματική παρέμβαση στην κατάθλιψη, θα 
μπορούσε να είναι βοηθητική και για τους ασθενείς με ΔΜΣ οι 
οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επίλυση τρεχόντων 
προβλημάτων [13].
Βασικά θεραπευτικά στοιχεία της Γνωσιακής Συμπεριφορικής 
θεραπείας (ΓΣΘ-Cognitive Behavioural Therapy) είναι η παρα-
τεταμένη έκθεση στη φαντασία, η έκθεση στην πραγματικότη-
τα και η γνωσιακή αναδόμηση. Κατά την έκθεση στη φαντασία 
ο θεραπευτής ζητά από τον θεραπευόμενο να φέρει στο μυαλό 
του την τραυματική ανάμνηση, στη συνέχεια ο θεραπευτής ζητά 
από το θεραπευόμενο να ξεκινήσει την αφήγηση της τραυματι-
κής ανάμνησης σε χρόνο ενεστώτα σαν το τραυματικό γεγονός 
να συμβαίνει τώρα και να ξανα-αφηγηθεί την ανάμνηση έως ότου 
το άγχος μειωθεί. Μετά από αρκετές αφηγήσεις οι θεραπευτές 
βοηθούν τους θεραπευόμενους να εστιάσουν στα πιο αγχογόνα 
σημεία της αφήγησης. Οι αφηγήσεις μαγνητοφωνούνται και ο θε-
ραπευόμενος τις ακούει καθημερινά στο σπίτι. Κατά την έκθεση 

στην πραγματικότητα ο θεραπευτής βοηθά το θεραπευόμενο να 
κατατάξει ιεραρχικά σε μια λίστα τα αγχογόνα ερεθίσματα που 
αποφεύγει σύμφωνα με το βαθμό δυσφορίας που το καθένα προ-
ξενεί. Ο θεραπευόμενος καθοδηγείται να αρχίσει να αντιμετωπί-
ζει τα ερεθίσματα αυτά ανάμεσα στις συνεδρίες, ξεκινώντας από 
τα πιο εύκολα και σταδιακά προχωρώντας σε εκείνα που προ-
καλούν περισσότερο άγχος. Όσον αφορά τη γνωσιακή αναδό-
μηση ο θεραπευτής βοηθά το θεραπευόμενο να αναγνωρίσει τις 
αυτόματες σκέψεις που συνοδεύουν τα αρνητικά συναισθήματα, 
να εντοπίσει τους τύπους των γνωστικών διαστρεβλώσεων και να 
αμφισβητήσει τις γνωσίες που προκαλούν αρνητικά συναισθήμα-
τα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γνωσίες που σχετίζονται με το 
τραυματικό γεγονός. Επιπροσθέτως, στη συνθήκη αυτή ο θερα-
πευτής παρέχει στο θεραπευόμενο ψυχοεκπαίδευση για τη ΔΜΣ, 
παραθέτει τη λογική της θεραπείας, εκπαιδεύει το θεραπευόμενο 
σε τεχνικές χαλάρωσης και αναθέτει δουλειά για το σπίτι [14,15].
Η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (ΔΣΘ-Dialectical 
Behavior Therapy) δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση των 
ασθενών που έπασχαν από οριακή διαταραχή προσωπικότητας 
και ειδικότερα για την αντιμετώπιση νέων γυναικών που εμφά-
νιζαν αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές και είχαν κάνει απόπει-
ρες αυτοκτονίας χωρίς να πάσχουν από κατάθλιψη.
Αποτελείται από τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: α) Ατομική 
ψυχοθεραπεία συχνότητας μία έως δύο φορές την εβδομάδα  β) 
Εκπαίδευση σε δεξιότητες. Η εκπαίδευση γίνεται τις περισσότε-
ρες φορές ομαδικά. Η ομάδα συναντιέται μία φορά τη βδομάδα 
περίπου για 2 ώρες και έχει χαρακτήρα ψυχοεκπαιδευτικό. Ο 
κύκλος της ομάδας έχει διάρκεια 6 μηνών και αποτελείται από 
τέσσερις ενότητες: αυτοεπίγνωση, ρύθμιση του συναισθήματος, 
αντοχή στο δύσφορο συναίσθημα, διαπροσωπική αποτελεσματι-
κότητα γ) Τηλεφωνική παρέμβαση στην κρίση σε 24ωρη βάση. 
Η παρέμβαση αυτή έχει διπλό στόχο. Αφενός την πρόληψη της 
αυτοκτονίας και αφετέρου τη χρήση των δεξιοτήτων in vivo, τη 
στιγμή, δηλαδή, που χρειάζονται περισσότερο. Ο στόχος είναι να 
ενισχυθεί και να γενικευτεί η χρήση νέων πιο λειτουργικών συ-
μπεριφορών, μέσα από το αίσθημα ανακούφισης και αυτο-αμοι-
βής, που αισθάνεται το άτομο όταν κατορθώνει να ξεπερνά την 
κρίση χωρίς να ενεργοποιεί δυσλειτουργικές συμπεριφορές. δ) 
Ομάδα συμβουλευτικής των θεραπευτών. Η ομάδα συναντιέται 
μια φορά την εβδομάδα και έχει ως στόχο να  συζητήσει θέματα 
που αφορούν τη θεραπεία και να στηρίξει τους θεραπευτές στο 
έργο τους [16].
Οι εστιασμένες στο τραύμα παρεμβάσεις (trauma focused 
interventions) εστιάζουν στην ανάμνηση της τραυματικής εμπειρί-
ας και βοηθούν το θεραπευόμενο να εντοπίσει το νόημα που έχει 
για τον ίδιο το τραυματικό γεγονός επισημαίνοντας αντιθέσεις 
ανάμεσα σε προ-τραυματικές και μετα-τραυματικές πεποιθήσεις. 
Πιο συγκεκριμένα, η θεραπεία βοηθά τους θεραπευόμενους να 
εξετάσουν: α) αν έχουν διαστρεβλώσει στοιχεία του τραυματικού 
γεγονότος έτσι ώστε να διατηρήσουν ανέπαφες τις προ-τραυμα-
τικές βασικές τους πεποιθήσεις β) αν, εξαιτίας των πληροφοριών 
που έφερε το τραύμα στη ζωή τους, άλλαξαν υπερβολικά τις πε-
ποιθήσεις τους υιοθετώντας ακραίες θέσεις [17].

β) Έρευνες
Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα των ερευνών που με-
λετήθηκαν στην παρούσα ανασκόπηση:
Σε τυχαιοποιημένη έρευνα των Krakow και συνεργατών [11] 
χρησιμοποιήθηκε η θεραπεία μέσω πρόβας με εικόνες (imagery 
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rehearsal therapy-IRT) για την ύφεση των εφιαλτών που συχνά 
απαντώνται στη ΔΜΣ. Στόχος της έρευνας ήταν να εξεταστεί 
κατά πόσο η θεραπεία χρόνιων εφιαλτών μέσω IRT μειώνει τη 
συχνότητα των ενοχλητικών ονείρων, βελτιώνει την ποιότητα του 
ύπνου και μειώνει τη σοβαρότητα των μετατραυματικών συμπτω-
μάτων. Το δείγμα αποτελούταν από εκατόν εξήντα οχτώ (168) 
ενήλικες γυναίκες. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος (95%) 
έπασχε από μέτρια έως σοβαρής βαρύτητας ΔΜΣ. Το 97% του 
δείγματος είχε υποστεί  βιασμό ή άλλη σεξουαλική κακοποίη-
ση. Επιπλέον, πάνω από τις μισές συμμετέχουσες του δείγματος 
(58%) ανέφεραν επαναλαμβανόμενη έκθεση σε σεξουαλική κα-
κοποίηση στην παιδική ηλικία ή την εφηβεία. Οι συμμετέχουσες 
διανεμήθηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: στη θεραπευτική ομάδα 
και στην ομάδα που βρίσκονταν σε αναμονή θεραπείας (waiting-
list control group). Η θεραπευτική ομάδα έλαβε τρεις συνεδρίες 
IRT, ενώ η ομάδα ελέγχου δεν έλαβε καμία επιπρόσθετη πα-
ρέμβαση. Να σημειωθεί πως το μεγαλύτερο μέρος του δείγμα-
τος (79%) λάμβανε, ήδη από την αρχική εξέταση αξιολόγησης, 
ψυχοθεραπεία (κυρίως υποστηρικτικού τύπου) ή/και ψυχοτρόπα 
φάρμακα (κυρίως τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά ή αναστολείς 
επαναπρόσληψης σεροτονίνης). Tα κύρια εργαλεία μέτρησης 
του αποτελέσματος ήταν το Nightmare Frequency Questionnaire, 
το Pittsburgh Sleep Quality Index, το PTSD Symptom Scale και 
το Clinician-Administered PTSD Scale. Τα αποτελέσματα υπέ-
δειξαν σημαντική διαφορά μεταξύ της θεραπευτικής ομάδας και 
της ομάδας ελέγχου όσον αφορά στους εφιάλτες, την ποιότητα 
του ύπνου και τη σοβαρότητα των μετατραυματικών συμπτωμά-
των. Στη θεραπευτική ομάδα τα αποτελέσματα που παρατηρήθη-
καν στην επαναξιολόγηση των 3 μηνών διατηρήθηκαν και στην 
επαναξιολόγηση των 6 μηνών. Αντίθετα στην ομάδα ελέγχου δεν 
παρατηρήθηκε καθόλου βελτίωση  σε οποιαδήποτε διαχρονική 
μέτρηση.
 Η ομάδα των Lee και συνεργατών [18] συνέκρινε την αποτελε-
σματικότητα της εκπαίδευσης στον εμβολιασμό κατά του στρες 
με παρατεταμένη έκθεση (ΕΕΚΣ-ΠΕ) με την απευαισθητοποί-
ηση και επανεπεξεργασία του τραύματος μέσω οφθαλμικών 
κινήσεων ή, όπως είναι γνωστή, με το EMDR (Eye-Movement 
Desensitization and Reprocessing). Μετά την αρχική αξιολόγηση, 
κάθε συμμετέχων μπήκε σε λίστα αναμονής. Έξι βδομάδες μετά, 
οι συμμετέχοντες των οποίων η διάγνωση επιβεβαιώθηκε από 
μια δομημένη συνέντευξη διανεμήθηκαν τυχαία σε μια από τις 
δυο θεραπευτικές συνθήκες. Η κάθε συνθήκη είχε δώδεκα (12) 
συμμετέχοντες (συνολικά υπήρχαν 13 άντρες και 11 γυναίκες). 
Ένα υψηλό ποσοστό του δείγματος (58,3%) ανέφερε συναισθη-
ματική παραμέληση, σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση κατά 
την παιδική ηλικία. Επτά 90λεπτες συνεδρίες πραγματοποιήθη-
καν σε εβδομαδιαία βάση. Τα εργαλεία μέτρησης του αποτελέ-
σματος ήταν αυτοσυμπληρούμενες κλίμακες και κλίμακες που 
χορηγήθηκαν από κλινικούς. Πιο συγκεκριμένα χορηγήθηκαν 
το Davidson’s Structured Interview for PTSD, το Keane’s Post 
Traumatic Stress Disorder Scale from the Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory, το Impact of Event Scale και το Beck 
Depression Inventory. Στη λήξη της θεραπείας δεν υπήρξαν ση-
μαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά το κατά 
πόσο οι συμμετέχοντες πληρούσαν τα κριτήρια της ΔΜΣ. Πα-
ρόλα αυτά στις υποκλίμακες των συμπτωμάτων επαναβίωσης το 
EMDR αποδείχθηκε ανώτερης αποτελεσματικότητας από την 
εκπαίδευση στον εμβολιασμό κατά του στρες με παρατεταμένη 
έκθεση (πιθανόν αυτό να οφείλεται στο ότι κατά το EMDR οι 

θεραπευόμενοι εστιάζουν εσκεμμένα σε εσωτερικά ερεθίσματα, 
σκέψεις ή συναισθήματα που σχετίζονται με το τραύμα. Πρό-
κειται δηλ. για μια παραλλαγή της έκθεσης στη φαντασία). Στις 
επαναξιολογήσεις το EMDR παρουσίαζε υψηλότερα θεραπευ-
τικά αποτελέσματα σε όλες τις μετρήσεις. Παρόλα αυτά, αξίζει 
να σημειωθεί πως το μικρό μέγεθος του δείγματος και η έλλειψη 
ανεξάρτητων αξιολογητών στη λήξη της θεραπείας και στις επα-
ναξιολογήσεις δυσχεραίνουν τη γενίκευση των αποτελεσμάτων.
Η έρευνα της Resick και συνεργατών [19] συνέκρινε τρεις ομά-
δες: γνωσιακής επεξεργασίας (cognitive-processing therapy; 
CPT), παρατεταμένης έκθεσης (prolonged exposure; PE) και 
συνθήκη ελάχιστης προσοχής (minimal attention condition; MA) 
για τη θεραπεία της ΔΜΣ και της κατάθλιψης. Στόχος της έρευ-
νας ήταν να μελετηθεί η επίδραση των θεραπειών στις δυσλει-
τουργικές σκέψεις (κυρίως στην αυτοκατηγορία και την ενοχή). 
Υπήρξε μια προσπάθεια από τους ερευνητές να μην εισάγουν το 
στοιχείο της έκθεσης στη συνθήκη της γνωσιακής επεξεργασίας, 
αλλά και αντίστοιχα να μην εισάγουν «γνωστικά στοιχεία» στη 
συνθήκη της παρατεταμένης έκθεσης. Εκατόν εβδομήντα μία 
(171) γυναίκες θύματα βιασμού διανεμήθηκαν τυχαία στις τρεις 
συνθήκες. Οι συμμετέχουσες είχαν υποστεί βιασμό (κολπικό, 
πρωκτικό ή στοματικό) είτε στην παιδική ηλικία είτε στην ενήλι-
κη ζωή (μέσο χρονικό διάστημα από το βιασμό ήταν τα 8,5 έτη). 
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των 
συμμετεχουσών ήταν: το Clinician –Administered PTSD Scale, το 
PTSD Symptom Scale, το Structured Clinical Interview for DSM-
IV, το Beck Depression Inventory και το Trauma-Related Guilt 
Inventory. Ανεξάρτητες αξιολογήσεις έγιναν πριν τη θεραπεία, 
στη λήξη και στους τρεις και εννιά μήνες μετά το πέρας της θε-
ραπείας. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική ανωτερότητα 
των θεραπευτικών ομάδων έναντι της ομάδας ελέγχου. Οι ομά-
δες της ενεργούς θεραπείας είχαν παρόμοια αποτελέσματα με 
μόνη διαφορά ότι η ομάδα γνωσιακής επεξεργασίας υπερείχε 
έναντι της παρατεταμένης έκθεσης στην αποκατάσταση των ενο-
χικών σκέψεων. Οι ερευνητές υπέθεσαν όμως ότι ίσως αυτό το 
εύρημα εξαρτάται και από τον τύπο της ενοχής που αναφέρεται 
από τους θεραπευόμενους. Πιο συγκεκριμένα η σφαιρική ενοχή 
(global guilt) σχετίζεται με μια χαρακτηρολογική αυτο-κατηγορία 
(characterological self-blame) και είναι πιο εύκολο να υφεθεί με 
έκθεση στην τραυματική ανάμνηση και με απλές δηλώσεις που 
αφορούν την έλλειψη κατηγορίας και ευθύνης. Όμως οι ενοχι-
κές σκέψεις που αφορούν στο κατά πόσο το συμβάν μπορούσε να 
προβλεφθεί ή να αποφευχθεί ίσως απαιτούν γνωσιακή επεξεργα-
σία. Ενδιαφέρον στην παρούσα έρευνα παρουσιάζει το γεγονός 
ότι το θεραπευτικό αποτέλεσμα δεν επηρεαζόταν από τη  χρονιό-
τητα του τραύματος (η θεραπεία ήταν εξίσου αποτελεσματική για 
την πρόσφατα εγκατεστημένη, αλλά και για τη χρόνια ΔΜΣ.) Το 
ικανοποιητικό μέγεθος του δείγματος, αλλά και τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά του καθιστούν δυνατή τη γενίκευση των αποτελε-
σμάτων σε πληθυσμούς που έχουν υποστεί τραυματικά γεγονότα.
Η McDonagh και συνεργάτες [20] πραγματοποίησαν μια τυχαιο-
ποιημένη μελέτη σε εβδομήντα τέσσερις (74) γυναίκες που έπα-
σχαν από ΔΜΣ σχετιζόμενη με παιδική σεξουαλική κακοποίηση. 
Οι ερευνητές συνέκριναν τη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία 
(ΓΣΘ) με μια θεραπεία εστιασμένη στο παρόν (present-centered 
therapy; PCT) και με τη λίστα αναμονής (ομάδα ελέγχου). Οι 
συμμετέχοντες στις πειραματικές ομάδες έλαβαν 14 ατομικές συ-
νεδρίες με συχνότητα 1 φορά/βδομάδα. Συστατικά της ΓΣΘ ήταν 
η παρατεταμένη έκθεση στη φαντασία, η έκθεση στην πραγματι-
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κότητα και η γνωσιακή αναδόμηση. Αντίστοιχα, η εστιασμένη στο 
παρόν θεραπεία δεν περιείχε το στοιχείο της έκθεσης σε ενθύ-
μια του τραύματος, αλλά εστιαζόταν στην επίλυση προβλημάτων 
στο εδώ και τώρα. Tα εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν 
ήταν το CAPS (για τη διάγνωση της ΔΜΣ, και για την εκτίμηση 
της συχνότητας και της βαρύτητας των μετατραυματικών συμπτω-
μάτων). Χρησιμοποιήθηκε ακόμη το SCID (για τη διάγνωση συ-
νοδών διαταραχών του Άξονα Ι), το ELS (για την αξιολόγηση του 
ιστορικού του τραύματος) και αυτοσυμπληρούμενες κλίμακες, 
όπως: το Beck Depression Inventory, το Spielberger State-Trait 
Anxiety Inventory, το Traumatic Stress Institute Beliefs Scale, το 
Dissociative Experiences Scale, τo Cook-Medley Hostility Scale, 
το State –Trait Anger Expression Inventory και το Quality of Life 
Inventory. Στη λήξη της θεραπείας και στις επαναληπτικές μετρή-
σεις η ομάδα της ΓΣΘ ήταν πιο πιθανό να μην πληροί τα κριτήρια 
διάγνωσης για τη ΔΜΣ. Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος της θερα-
πείας 47,1% των ανθρώπων, που έλαβαν ΓΣΘ, δεν πληρούσαν 
πλέον διαγνωστικά κριτήρια για τη ΔΜΣ. Τα αντίστοιχα ποσοστά 
για τις άλλες δυο ομάδες ήταν 35% για τους συμμετέχοντες στη 
PCT και 20% για την ομάδα ελέγχου. Στην επαναξιολόγηση των 
έξι μηνών τα ποσοστά ανήλθαν στο 76,5% για τους συμμετέχο-
ντες στη ΓΣΘ και στο 42,1% για τους συμμετέχοντες στο PCT. 
Δεν υπήρξαν διαχρονικές μετρήσεις από την ομάδα ελέγχου κα-
θώς μετά το πέρας των 14 εβδομάδων δόθηκε η επιλογή στους 
συμμετέχοντες να ξεκινήσουν θεραπεία. Οι ομάδες της ενεργούς 
θεραπείας ήταν ανώτερης αποτελεσματικότητας από την ομάδα 
ελέγχου στη μείωση των μετατραυματικών συμπτωμάτων αλλά 
και στις δευτερεύουσες μετρήσεις.
Σε μεταγενέστερη έρευνα της Foa και συνεργατών l [21] εκατόν 
εβδομήντα μία (171) ενήλικες γυναίκες με χρόνια ΔΜΣ διανε-
μήθηκαν τυχαία σε τρεις συνθήκες: παρατεταμένης έκθεσης, πα-
ρατεταμένης έκθεσης σε συνδυασμό με γνωσιακή αναδόμηση ή 
λίστας αναμονής. Η διάγνωση της ΔΜΣ σχετιζόταν είτε με σε-
ξουαλική κακοποίηση (βιασμό ή παιδιόθεν κακοποίηση) είτε με 
μη σεξουαλική επίθεση, που συνέβη τουλάχιστον 3 μήνες πριν την 
αξιολόγηση ή που συνέβη στην παιδική ηλικία. Η συννόσηση με 
διαταραχές του Άξονα I ήταν συχνή. Η πιο συχνή συνοδός διατα-
ραχή ήταν η μείζονα κατάθλιψη (η οποία εμφανιζόταν σε ποσο-
στό 41,2% του δείγματος). Η θεραπεία αποτελούνταν από 9-12 
συνεδρίες (οι συμμετέχοντες, οι οποίοι πετύχαιναν έως την 8η συ-
νεδρία μια μείωση, τουλάχιστον κατά 70%, της σοβαρότητας των 
μετατραυματικών συμπτωμάτων τερμάτιζαν τη θεραπεία τους 
στην 9η συνεδρία. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες προσφερό-
ταν έως 12 συνεδρίες). Οι μετρήσεις έγιναν με ημιδομημένες δια-
γνωστικές συνεντεύξεις (Structured Clinical Interview for DSM-
IV Axis I Disorders with Psychotic Screen και PTSD Symptom 
Scale Interview). Οι δευτερεύουσες μετρήσεις πραγματοποιήθη-
καν με το  Beck Depression Inventory, το Social Adjustment Scale 
και το PTSD Symptom Scale –Self report. Οι αξιολογήσεις πραγ-
ματοποιήθηκαν από αξιολογητές μέσω τυφλής κρίσης, ως προς τη 
θεραπευτική συνθήκη, πριν τη θεραπεία, στη λήξη της και στους 
τρεις, έξι και δώδεκα μήνες μετά το πέρας της θεραπείας. Οι πει-
ραματικές ομάδες υπέδειξαν σημαντική βελτίωση έναντι της ομά-
δας ελέγχου σε όλα τα εργαλεία μέτρησης των μετατραυματικών 
συμπτωμάτων, της κατάθλιψης και της κοινωνικής λειτουργικό-
τητας. Τα θεραπευτικά αποτελέσματα διατηρούνταν αμετάβλη-
τα ως την ετήσια επανεξέταση. Φάνηκε, τέλος, πως η προσθήκη 
του στοιχείου της γνωσιακής αναδόμησης δεν βελτίωσε περαιτέ-
ρω το θεραπευτικό αποτέλεσμα σε σύγκριση με τη συνθήκη της 

μεμονωμένης παρατεταμένης έκθεσης. Σχετικά με το εύρημα 
αυτό, οι ερευνητές υπέθεσαν ότι ο περιορισμένος αριθμός και η 
διάρκεια των συνεδριών δεν επέτρεπαν στους συμμετέχοντες να 
εκπαιδευτούν ταυτόχρονα τόσο στην παρατεταμένη έκθεση όσο 
και στη γνωσιακή αναδόμηση. Είναι πιθανό δηλ. οι συμμετέχο-
ντες σε αυτή τη συνδυαστική συνθήκη να μην έλαβαν την «πλήρη 
δόση» καθεμιάς θεραπευτικής μεθόδου. Επιπλέον, συχνά υπάρ-
χει μεγάλη αλληλοεπικάλυψη μεταξύ γνωσιακής θεραπείας και 
θεραπείας έκθεσης καθώς οι δύο προσεγγίσεις περιλαμβάνουν 
παρόμοια στοιχεία. Τέλος, είχε ήδη υποστηριχθεί από προηγού-
μενες μελέτες της Foa [22] ότι η έκθεση από μόνη της μειώνει το 
παθολογικό άγχος τροποποιώντας τις δυσλειτουργικές γνωσίες 
μέσα από τις ασκήσεις έκθεσης.
Σε επόμενη έρευνα της Foa και συνεργατών [10] ενενήντα (90) 
γυναίκες, που πρόσφατα είχαν υποστεί κακοποίηση και πληρού-
σαν τα κριτήρια της ΔΜΣ, διανεμήθηκαν τυχαία σε μία από τις 
τρεις συνθήκες: σύντομη γνωσιακή συμπεριφορική παρέμβαση, 
που εστίαζε στην επεξεργασία του τραύματος, συνθήκη αξιολό-
γησης και υποστηρικτική συμβουλευτική. Από τις 90 γυναίκες, οι 
57 είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και οι 33 μη σεξουαλι-
κή κακοποίηση. Ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος ήταν τα 33,7 
έτη και ο μέσος χρόνος από την κακοποίηση έως την αρχική αξι-
ολόγηση ήταν 20,5 ημέρες. Οι συμμετέχουσες υποβλήθηκαν σε 
4 δίωρες συνεδρίες ανά βδομάδα. Τα κύρια εργαλεία μέτρησης 
του αποτελέσματος ήταν ημιδομημένες διαγνωστικές συνεντεύ-
ξεις και συνεντεύξεις εκτίμησης της βαρύτητας των μετατραυ-
ματικών συμπτωμάτων που χορηγήθηκαν από κλινικούς, όπως 
το Structured Clinical Interview for DSM-IV PTSD and acute 
stress disorder (ASD) module, το PTSD Symptom Scale-Interview 
και το Standardized Assault Interview. Επιπλέον, χρησιμοποι-
ήθηκαν αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια, όπως: το PTSD 
Symptom Scale Self- Report, το Beck Depression Inventory, το 
Beck Anxiety Inventory, το Expectancy of Therapeutic Outcome 
και το Usefulness of Techniques Inventory. Ανεξάρτητες αξιολο-
γήσεις πραγματοποιήθηκαν πριν τη θεραπεία, μετά το τέλος της 
θεραπείας και στους δυο, τρεις, έξι, εννιά και δώδεκα μήνες μετά 
το πέρας της θεραπείας. Σε όλες τις παρεμβάσεις παρατηρήθηκε 
μείωση των μετατραυματικών συμπτωμάτων, της κατάθλιψης και 
του άγχους με την πάροδο του χρόνου. Στη λήξη της θεραπείας 
η σύντομη γνωσιακή συμπεριφορική παρέμβαση υπέδειξε μεγα-
λύτερη μείωση στις αυτοσυμπληρούμενες κλίμακες σοβαρότητας 
των μετατραυματικών συμπτωμάτων και μια τάση προς χαμηλότε-
ρο γενικευμένο άγχος σε σύγκριση με τη συνθήκη της υποστηρι-
κτικής συμβουλευτικής. Η ανωτερότητα της σύντομης γνωσιακής 
συμπεριφορικής παρέμβασης διατηρήθηκε έως και την τρίμηνη 
επαναξιολόγηση. Στις επόμενες επαναξιολογήσεις, όμως, δεν 
βρέθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις τρεις θεραπευτι-
κές συνθήκες. Παρότι οι τρεις θεραπευτικές συνθήκες ήταν συ-
γκρίσιμες μακροπρόθεσμα και η υπεροχή της σύντομης γνωσια-
κής συμπεριφορικής παρέμβασης εξαλείφθηκε μετά το 3μηνο, τα 
αποτελέσματα αυτής της έρευνας μάς επιτρέπουν να υποθέσουμε 
ότι η σύντομη γνωσιακή συμπεριφορική παρέμβαση και η ταχύ-
τερη ανάρρωση που διασφαλίζει ίσως είναι ιδιαίτερης αξίας για 
εκείνους τους ανθρώπους, που τους πρώτους μήνες μετά από ένα 
τραυματικό γεγονός, υποφέρουν από σοβαρά μετατραυματικά 
συμπτώματα.
Σε μια πιο πρόσφατη τυχαιοποιημένη έρευνα των Bohus και 
συνεργατών [23] οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν την αποτε-
λεσματικότητα ενός προγράμματος, που συνδύαζε αρχές διαλε-
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κτικής συμπεριφορικής θεραπείας (dialectical behavior therapy-
DBT) με παρεμβάσεις εστιασμένες στο τραύμα (trauma-focused 
interventions) σε ασθενείς που έπασχαν από ΔΜΣ μετά από παι-
δική σεξουαλική κακοποίηση και συνυπάρχουσα οριακή διαταρα-
χή προσωπικότητας. Εβδομήντα τέσσερις (74) γυναίκες με ιστο-
ρικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης διανεμήθηκαν τυχαία 
είτε στη θεραπευτική ομάδα είτε στην ομάδα που βρίσκονταν σε 
αναμονή θεραπείας. Περίπου οι μισές από τις συμμετέχουσες 
πληρούσαν κριτήρια οριακής διαταραχής προσωπικότητας. Ση-
μειωτέον, τα άτομα που συνέχιζαν να αυτο-τραυματίζονται δεν 
αποκλείστηκαν. Τα κύρια εργαλεία μέτρησης του αποτελέσμα-
τος ήταν το Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS) και το 
Posttraumatic Stress Diagnostic Scale (PDS). Πρόκειται για κλί-
μακες αξιολόγησης της παρουσίας, της σοβαρότητας, της διάρ-
κειας και του αντίκτυπου των συμπτωμάτων στην κοινωνική και 
επαγγελματική λειτουργικότητα. Αξιολογήσεις πραγματοποιήθη-
καν από αξιολογητές μέσω τυφλής κρίσης στην έναρξη, στη λήξη 
της θεραπείας και στις έξι και δώδεκα βδομάδες μετά το πέρας 
της θεραπείας. Τα αποτελέσματα υποστήριξαν τη σημαντική 
ανωτερότητα της θεραπευτικής ομάδας έναντι της ομάδας ελέγ-
χου. Ούτε η διάγνωση της οριακής διαταραχής προσωπικότητας, 
αλλά ούτε ο αριθμός και η σοβαρότητα των οριακών συμπτωμά-
των δε συσχετίστηκαν σημαντικά με το θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Σε άλλη έρευνα των Jung και Steil [24] οι ερευνητές ανέπτυξαν 
ένα πρόγραμμα γνωσιακής αναδόμησης και τροποποίησης ει-
κόνων (Cognitive Restructuring and Imagery Modification), που 
στόχευε ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της αίσθησης μόλυνσης 
(feeling of being contaminated) από την οποία συχνά υποφέρουν 
οι επιζήσαντες της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Η θερα-
πεία αποτελούταν από 2 συνεδρίες διάρκειας 90 και 50 λεπτών. 
Τριάντα τέσσερις (34) γυναίκες με ΔΜΣ σχετιζόμενη με παιδική 
σεξουαλική κακοποίηση διανεμήθηκαν τυχαία είτε στη θεραπευ-
τική ομάδα είτε στην ομάδα ελέγχου. Τα κύρια εργαλεία μέτρη-
σης του αποτελέσματος ήταν τα: Clinician –Administered PTSD 
Scale και Posttraumatic Diagnostic Scale, τα οποία  αφορούσαν 
την ένταση, τη ζωηρότητα, το ανεξέλεγκτο της αίσθησης ότι έχουν 
μολυνθεί, τη συνδεόμενη δυσφορία και τα μετατραυματικά συ-
μπτώματα. Οι μετρήσεις των αποτελεσμάτων έγιναν πριν την 
έναρξη της θεραπείας, στη λήξη και στην επαναξιολόγηση των 
τεσσάρων εβδομάδων. Τα αποτελέσματα υπέδειξαν σημαντική 
ανωτερότητα της θεραπευτικής ομάδας τόσο στη μείωση της αί-
σθησης της μόλυνσης όσο και στη μείωση των μετατραυματικών 
συμπτωμάτων.
Οι Bass και συνεργάτες [25] πραγματοποίησαν μια τυχαιοποιη-
μένη μελέτη σε γυναίκες από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 
που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση. Στόχος τους ήταν να με-
λετήσουν την αποτελεσματικότητα θεραπευτικών παρεμβάσεων 
σε μια χώρα χαμηλού εισοδήματος, χαμηλού ποσοστού εγγράμ-
ματων και επηρεασμένη από συγκρούσεις, όπως το Κονγκό. Στην 
έρευνα συμπεριλήφθησαν 15 χωριά (οι 157 συμμετέχουσες από 
7 χωριά έλαβαν θεραπεία γνωσιακής επεξεργασίας-cognitive 
processing therapy- και οι 248  συμμετέχουσες από τα υπόλοιπα 
8 χωριά έλαβαν  ατομική συμβουλευτική υποστήριξη-individual 
support). Όλες οι συμμετέχουσες παρουσίαζαν σοβαρού βαθμού 
μετατραυματικά συμπτώματα, συνυπάρχουσα κατάθλιψη και άγ-
χος. H συνθήκη της γνωσιακής επεξεργασίας περιελάμβανε μία 
ατομική συνεδρία (μιας ώρας) και έντεκα δίωρες ομαδικές συνε-
δρίες. Η θεραπεία ήταν προσαρμοσμένη σε αγράμματους συμ-
μετέχοντες και σε εκείνους που εξακολουθούσαν να υφίστανται 

κακοποίηση. Η ατομική υποστήριξη περιελάμβανε ψυχοκοινωνι-
κή και οικονομική υποστήριξη, ιατρικές και νομικές παραπομπές. 
Οι αξιολογήσεις των καταθλιπτικών και αγχωδών συμπτωμάτων, 
των μετατραυματικών συμπτωμάτων και της λειτουργικότητας 
πραγματοποιήθηκαν στην αρχή της θεραπείας, στη λήξη, στον 
πρώτο και έκτο μήνα μετά το πέρας της θεραπείας. Τα κύρια 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Hopkins Symptom 
Checklist (HSCL-25) για την αξιολόγηση της κατάθλιψης και του 
άγχους και το Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) για την αξι-
ολόγηση των μετατραυματικών συμπτωμάτων. Οι συμμετέχουσες 
στη θεραπευτική συνθήκη υπέδειξαν σημαντικά υψηλότερες βελ-
τιώσεις και στις δύο επαναξιολογήσεις όσον αφορά τις κύριες 
αλλά και τις δευτερεύουσες μετρήσεις. Στην επαναξιολόγηση των 
6 μηνών, ένα ποσοστό 9% των συμμετεχόντων στη θεραπευτική 
συνθήκη πληρούσε τα κριτήρια για κατάθλιψη, άγχος και ΔΜΣ, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη συνθήκη ατομικής υποστήριξης 
ανερχόταν στο 42%.
Η έρευνα των Scher και συνεργατών [26] είχε δυο στόχους: α) 
τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στις γνωσίες που σχετίζονται 
με το τραύμα και τα μετατραυματικά συμπτώματα τόσο πριν την 
έναρξη της θεραπείας όσο και ένα μακρύ χρονικό  διάστημα μετά 
την εφαρμογή της θεραπείας και β) το κατά πόσο αυτή η σχέση 
επηρεάζεται από τον τύπο της θεραπείας. Οι συμμετέχουσες ήταν 
171 γυναίκες που είχαν υποστεί βιασμό και διανεμήθηκαν τυχαία 
σε τρεις συνθήκες: συνθήκη γνωστικής επεξεργασίας (cognitive 
processing therapy; CPT), συνθήκη παρατεταμένης έκθεσης 
(prolonged exposure therapy, PE) και συνθήκη ελάχιστης προσο-
χής σε αναμονή θεραπείας (minimal attention wait-list condition). 
Μπαταρίες συνεντεύξεων και εργαλεία αυτοαναφοράς συμπλη-
ρώθηκαν πριν την έναρξη της θεραπείας, στη λήξη, στους 3 και 
στους 9 μήνες και από 5 έως 10 χρόνια μετά το πέρας της θεραπεί-
ας. Πιο συγκεκριμένα, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 
το Posttraumatic Maladaptive Beliefs Scale, το Trauma-Related 
Guilt Inventory και το Clinician-Administered PTSD Scale. Τα 
αποτελέσματα υπέδειξαν ότι τα επίπεδα των δυσλειτουργικών 
πεποιθήσεων των συμμετεχουσών, που αφορούσαν την απειλή 
βλάβης, την ενοχή, το κατά πόσο θεωρώ τους άλλους αξιόπιστους 
και άξιους εμπιστοσύνης και το τί πιστεύω για τη δική μου αξία, 
παρουσίαζαν στατιστικά σημαντική  συσχέτιση με τη σοβαρότη-
τα των μετατραυματικών συμπτωμάτων σε όλη τη διάρκεια της 
παρακολούθησης. Επιπλέον, συγκρίνοντας τη συνθήκη της παρα-
τεταμένης έκθεσης με τη συνθήκη της γνωστικής επεξεργασίας, 
φάνηκε ότι η σχέση μεταξύ δυσλειτουργικών πεποιθήσεων και 
μετατραυματικών συμπτωμάτων δεν επηρεαζόταν από τον τύπο 
της θεραπείας.
Σε πρόσφατη τυχαιοποιημένη έρευνα των Belleville και συνερ-
γατών [27] συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα ενός συνδυασμού 
Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας (ΓΣΘ) και θεραπείας 
εφιαλτών (Imagery Rehearsal Therapy-IRT)  σε σχέση με τη 
ΓΣΘ ως μεμονωμένη θεραπεία για τη ΔΜΣ. Σαράντα δυο (42) 
ενήλικες που είχαν υποστεί σεξουαλική επίθεση και εμφάνιζαν 
ΔΜΣ διανεμήθηκαν τυχαία είτε στην πειραματική ομάδα (ΓΣΘ+ 
IRT) είτε στην ομάδα ελέγχου (περίοδος αναμονής ακολουθού-
μενη από ΓΣΘ). Τα κύρια εργαλεία μέτρησης του αποτελέσματος 
ήταν: το Nightmare Distress Questionnaire για την αξιολόγηση 
της δυσφορίας και της συχνότητας των εφιαλτών, το Pittsburgh 
Sleep Quality Assessment (PSQI) για την ποιότητα του ύπνου, το 
Pittsburgh Sleep Quality Index-Addendum for PTSD για την αξι-
ολόγηση διαταρακτικών νυχτερινών συμπεριφορών, το Modified 
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PTSD Symptom Scale-Self Report για την αξιολόγηση της σοβα-
ρότητας και της συχνότητας των μετατραυματικών συμπτωμάτων, 
το World Health Organization Disability Assessment Schedule 
για την αξιολόγηση της λειτουργικής κατάστασης και το Medical 
Outcomes Study Health Survey για την ποιότητα ζωής. Αντίθετα 
με τις αρχικές υποθέσεις των ερευνητών τα αποτελέσματα δεν 
υπέδειξαν σημαντική διαφορά μεταξύ της θεραπευτικής ομάδας 
και της ομάδας ελέγχου αλλά υπέδειξαν ότι η θεραπεία εφιαλτών 
απέδωσε μεγαλύτερη βελτίωση στη συχνότητα και στη δυσφορία 
των εφιαλτών σε σύγκριση με την περίοδο αναμονής της ομάδας 
ελέγχου. Επομένως, η στόχευση στην αντιμετώπιση των εφιαλ-
τών, στην αρχή της θεραπείας για ΔΜΣ  μπορεί να βελτιώσει 
γρήγορα αυτά τα νυχτερινά συμπτώματα.

Συζήτηση 
α) Σχόλια για τα ευρήματα των ερευνών
Σε όλες τις ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες μελέτες οι ενεργές θε-
ραπείες επέφεραν σημαντική βελτίωση των μετατραυματικών συ-
μπτωμάτων σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου. Επιπλέον, η βελ-
τίωση που επιτεύχθηκε στη λήξη της θεραπείας διατηρήθηκε από 
1 μήνα έως 12 μήνες (ανάλογα με το σημείο των τελικών διαχρο-
νικών μετρήσεων). Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλη 
πρόσφατη ανασκόπηση που διερεύνησε την αποτελεσματικότητα 
των παρεμβάσεων σε  ενήλικες που υπέστησαν σεξουαλική επί-
θεση [28]. Επιπλέον, στην εν λόγω ανασκόπηση των Parcesepe 
και συνεργατών δεν προέκυψε στατιστικώς σημαντική διαφορά 
στην αποτελεσματικότητα μεταξύ των διαφορετικών ενεργών θε-
ραπειών.
Είναι όντως αξιοσημείωτο ότι σε κάποιες έρευνες διαφορετικές 
θεραπευτικές προσεγγίσεις καταλήγουν σε παρόμοια αποτελέ-
σματα [19,10]. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι διάφορες θερα-
πείες μοιράζονται κάποιους κοινούς θεραπευτικούς παράγοντες 
(common factors), στους οποίους συγκαταλέγονται η ενσυναίσθη-
ση και η θεραπευτική σχέση. Επιπλέον, εν προκειμένω, οι διάφο-
ρες θεραπευτικές προσεγγίσεις μοιράζονται κοινούς παράγοντες 
που επικεντρώνονται στο να βοηθήσουν τους θεραπευόμενους να 
διαχειριστούν το τραυματικό γεγονός. Για παράδειγμα, η έκθεση 
δεν προάγει μόνο την εξοικείωση αλλά δευτερογενώς παρέχει 
την ευκαιρία στον θεραπευόμενο να σκεφτεί προηγούμενες πα-
ρερμηνείες σε σχέση με το τραυματικό γεγονός. Παρομοίως, η 
γνωσιακή αναδόμηση έμμεσα προάγει την έκθεση. 
Ένα άλλο καίριο ζήτημα που αφορά τη θεραπεία της ΔΜΣ στους 
επιβιώσαντες από σεξουαλική κακοποίηση, είναι πως ο αριθμός 
των ατόμων που εμφανίζει ΔΜΣ μετά από παιδική κακοποίηση 
υποαντιπροσωπεύεται στις μελέτες [29]. Συνεπώς, οι υπάρχου-
σες μεταναλύσεις στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων 
για τη ΔΜΣ βασίζονται κυρίως σε μελέτες που περιλαμβάνουν 
επιβιώσαντες με έναρξη της τραυματικής εμπειρίας στην ενήλικη 
ζωή (adult-onset trauma). Επομένως, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει 
ομοφωνία (consensus) στη βιβλιογραφία για το κατά πόσο οι τεκ-
μηριωμένες παρεμβάσεις που αναπτύχθηκαν για τη ΔΜΣ μετά 
από τραύμα στην ενήλικη ζωή, θα μπορούσαν να είναι εξίσου 
εφαρμόσιμες σε ενήλικες επιβιώσαντες παιδικής σεξουαλικής 
κακοποίησης ή αν απαιτούνται ειδικά σχεδιασμένες παρεμβά-
σεις γι’ αυτήν την ομάδα επιβιωσάντων [30].Πιο συγκεκριμένα, 
παραμένει ασαφές εάν τα αποτελέσματα κάποιων ερευνών [31] 
σε σχέση με την υπεροχή των εστιασμένων στο τραύμα παρεμβά-
σεων (trauma focused interventions) έναντι των μη εστιασμένων 
στο τραύμα παρεμβάσεων (non trauma focused interventions), 

θα μπορούσαν να έχουν ισχύ και για τους επιβιώσαντες από 
παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Η αμφιβολία αυτή προκύπτει, 
καθώς υπάρχουν εκτεταμένες ενδείξεις, ότι οι επιβιώσαντες της 
παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης τείνουν να εμφανίζουν με-
γάλη πολυπλοκότητα συμπτωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δυσκολιών στη ρύθμιση του συναισθήματος, στις διαπροσωπικές 
σχέσεις, στην παρορμητική ή/και στην αυτοκαταστροφική συμπε-
ριφορά, υψηλό βαθμό αποσύνδεσης, προβλήματα σχετιζόμενα με 
ουσίες ή σωματικά συμπτώματα [32].Tα αποτελέσματα, βέβαια,  
πρόσφατης μετανάλυσης [33] δεν υποστηρίζουν την ιδέα ότι τα 
υψηλά επίπεδα πολυπλοκότητας των συμπτωμάτων σε αυτόν τον 
πληθυσμό θα μπορούσαν να είναι αντένδειξη για τη χρήση εστια-
σμένων στο τραύμα παρεμβάσεων.
Το εύρημα των Foa και συνεργατών [21] ότι η προσθήκη της γνω-
σιακής αναδόμησης δε βελτιώνει περαιτέρω το θεραπευτικό απο-
τέλεσμα σε σύγκριση με τη συνθήκη της απλής παρατεταμένης έκ-
θεσης συνάδει με το εύρημα προηγούμενης μελέτης των Paunovic 
και Ost [34]. Ωστόσο, πολλοί κλινικοί διστάζουν να χρησιμοποι-
ήσουν τη θεραπεία έκθεσης (exposure therapy), ιδιαίτερα σε 
πληθυσμούς που έχουν υποστεί κακοποίηση στην παιδική ηλικία, 
επειδή ανησυχούν για δυσμενείς συνέπειες της έκθεσης και ειδι-
κότερα για τη δυσκολία των θεραπευόμενων να διαχειριστούν τα 
συναισθήματα που αναδύονται από την επεξεργασία του τραύμα-
τος [30]. Μερικοί κλινικοί τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότε-
ρο σταθεροποιητικές θεραπείες (stabilizing treatments) [35].
Σε μερικές έρευνες, βέβαια, η παρατεταμένη έκθεση φαίνεται 
να συσχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά διακοπής της θεραπείας 
σε σύγκριση με τις άλλες ενεργές θεραπείες [20]. Αυτό μπορεί 
να σχετίζεται με δυο παράγοντες: Πρώτον, η σύγκριση ανάμεσα 
στους επιβιώσαντες από χρόνια παιδική κακοποίηση και στους 
επιβιώσαντες από τραυματική εμπειρία με έναρξη στην ενήλικη 
ζωή, αποκαλύπτει, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ότι οι επι-
βιώσαντες από παιδική κακοποίηση ενδεχομένως να έχουν μεγα-
λύτερη δυσκολία στη ρύθμιση του συναισθήματος, στη διαχείριση 
του θυμού, στην αυτό-αντίληψη και στη διαπροσωπική λειτουρ-
γικότητα [32]. Δεύτερον, η  κριτική  που άλλοι ερευνητές ασκούν 
στην παρατεταμένη έκθεση αφορά στο ότι περιορίζεται στην 
απόσβεση του φόβου και δεν καλύπτει άλλα συναισθήματα, όπως 
ο θυμός, η ενοχή, η ντροπή, η αηδία, η αυτοπεριφρόνηση [24].
 Εξαιτίας των παραπάνω ελλείψεων κέρδισαν έδαφος τεχνικές 
που εστιάζουν στο τραύμα με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μειώνουν 
μόνο τις αντιδράσεις φόβου, αλλά να επεξεργάζονται επιπλέον 
τις σχετιζόμενες με το τραύμα γνωσίες και σχήματα [36]. Σε μελέ-
τη παρουσίασης περιστατικών (case series) των Raabe και συνερ-
γατών [37], για παράδειγμα, μελετήθηκε η τεχνική της αλλαγής 
εικόνων (Imagery Rescripting) σαν αυτόνομη θεραπεία για τη 
ΔΜΣ. Οι συμμετέχοντες (6 γυναίκες και 2 άντρες) ήταν ασθενείς 
με ΔΜΣ σχετιζόμενη με παιδική κακοποίηση. Έλαβαν 16 συνε-
δρίες σε διάστημα 8 βδομάδων. Κάθε συνεδρία αποτελούταν από 
3 φάσεις. Στην 1η φάση ο θεραπευόμενος καλούνταν να κλείσει 
τα μάτια και να φανταστεί μια τραυματική εμπειρία όσο πιο ζω-
ντανά μπορούσε από τη σκοπιά του παιδιού. Όταν πυροδοτούταν 
δυνατά συναισθήματα που σχετίζονταν με το τραύμα, η φάση 1 
σταματούσε. Στη φάση 2 ο θεραπευόμενος καλούταν να μπει στην 
εικόνα σαν ενήλικας που έβλεπε την κατάσταση. Ο θεραπευό-
μενος καλούταν να παρέμβει στην εικόνα σαν ενήλικας  και να 
κάνει οτιδήποτε πίστευε πως ήταν αναγκαίο. Η φάση 2 σταμα-
τούσε, όταν ο ενήλικας ήταν ικανοποιημένος με τις παρεμβάσεις 
του. Στη φάση 3 ο θεραπευόμενος καλούταν να φανταστεί ξανά 
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τη σκηνή σαν παιδί και να βιώσει την παρέμβαση του ενήλικα από 
την πλευρά του παιδιού, και εάν ήταν απαραίτητο, να ζητήσει από 
τον ενήλικα επιπρόσθετες παρεμβάσεις. Η αλλαγή της εικόνας 
σταματούσε, όταν το παιδί ήταν ικανοποιημένο με τις παρεμβά-
σεις. Μετά τη λήξη της θεραπείας 50% των συμμετεχόντων δεν 
πληρούσε πλέον τα κριτήρια για ΔΜΣ και αυτό το ποσοστό αυξή-
θηκε στο 75% στη διαχρονική μέτρηση των 3 μηνών.
Η παραπάνω τεχνική της τροποποίησης εικόνων θεωρείται ότι 
αλλάζει το νόημα της αρχικής τραυματικής ανάμνησης, καθοδη-
γώντας μέσα από τη φαντασία το θεραπευόμενο να βιώσει εκείνο 
ακριβώς που χρειαζόταν στην τραυματική κατάσταση και να καλύ-
ψει αυτές τις ανάγκες στη φαντασία. Με όρους θεωριών μάθησης, 
αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως επαναξιολόγηση του ανεξάρτητου 
ερεθίσματος (US revaluation), η οποία οδηγεί στην αλλαγή του δι-
κτύου φόβου (fear network) στη μνήμη, και, συνεπώς, στην αλλαγή 
των πληροφοριών για τα ερεθίσματα  και τις αντιδράσεις φόβου 
αλλά και για το νόημα που δίνει ο θεραπευόμενος σε αυτά [36].

β) Περιορισμοί
Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, σοβαρές μεθοδολογικές ελλεί-
ψεις περιορίζουν την εμβέλεια των συμπερασμάτων. Πρώτα απ’ 
όλα στις περισσότερες μελέτες η αυτοκτονικότητα και η κατάχρη-
ση/εξάρτηση ουσιών τίθενται ως κριτήρια αποκλεισμού. Ίσως θα 
ήταν προτιμότερο οι μελλοντικές έρευνες, αντί να αποκλείουν 
ασθενείς με αυτοκτονικές τάσεις, να προσπαθούν να εντάξουν 
στα θεραπευτικά πρωτόκολλα επείγουσες παρεμβάσεις για την 
αντιμετώπιση επικίνδυνων ή αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών 
που είναι αρκετά συνηθισμένες σε ασθενείς με ΔΜΣ. Επιπλέον, 
εφόσον οι περισσότερες έρευνες συχνά αποκλείουν ασθενείς με 
συνυπάρχουσες καταστάσεις, όπως η κατάχρηση ουσιών, προκύ-
πτει η ανάγκη οι εκάστοτε ερευνητές να δηλώνουν ξεκάθαρα τον 
πληθυσμό στον οποίο θα μπορούσαν να γενικευτούν τα αποτελέ-
σματα της έρευνας τους.
Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι καμία από τις μελέτες δεν αφορά 
στη θεραπεία της ΔΜΣ με συνοδό ψυχωτική συμπτωματολογία 
παρότι υπάρχουν ενδείξεις από σχετικές έρευνες ότι η ΔΜΣ κά-
ποιες φορές συνυπάρχει με ψυχωτική συμπτωματολογία[38].
Ένας άλλος περιορισμός αφορά στη φύση του τραύματος. Στις 
έρευνες κάποιες φορές δε γίνεται διάκριση ανάμεσα στα διαφο-
ρετικά είδη τραύματος. Παραδείγματος χάριν,  η σωματική και η 
σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία, στην ενήλικη ζωή ή 
τόσο στην παιδική ηλικία όσο και στην ενήλικη ζωή αναφέρονται 
συχνά κάτω από το γενικότερο τίτλο «διαπροσωπικό τραύμα». 
Επιπλέον, ελάχιστες μελέτες αναφέρονται σε ένα ολοκληρωμένο 
ιστορικό του τραύματος και αυτή η παράλειψη καθίσταται προ-
βληματική δεδομένου ότι γνωρίζουμε πως το ιστορικό προηγού-
μενης τραυματικής εμπειρίας ή πολλαπλών τραυματικών εμπει-
ριών επηρεάζουν τη σοβαρότητα ή ακόμα και την ευόδωση της 
ΔΜΣ, αλλά και την απόκριση του ατόμου στο υποκείμενο τραυ-
ματικό γεγονός [39].
Επιπρόσθετες μεθοδολογικές αδυναμίες αποτελούν σε κάποιες 
μελέτες το μικρό μέγεθος του δείγματος και η απουσία ανεξάρτη-
των αξιολογητών στις επαναξιολογήσεις [18], η ταυτόχρονη λήψη 
ψυχοτρόπων φαρμάκων [11], όπως επίσης και η έλλειψη εκτετα-
μένων διαχρονικών μετρήσεων στην έρευνα των Jung & Steil [24].

γ) Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Η αναταξινόμηση της ΔΜΣ στο DSM 5 και η ένταξη στα τυπικά 
συμπτώματα της διαταραχής του νέου διαγνωστικού κριτηρίου 

«αρνητικές αλλαγές σε γνωσίες που σχετίζονται με το τραύμα και 
τη διάθεση» καθιστούν αναγκαία την προσοχή των κλινικών και 
των μελετητών στην τροποποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλ-
λων  για τη ΔΜΣ προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη, πέρα από τις 
μετα-τραυματικές γνωσίες, και το αρνητικό συναίσθημα. Υπάρ-
χουν ενδείξεις από μελέτες [40] ότι το υψηλά αρνητικό συναίσθη-
μα μπορεί να ανακόψει τη γνωσιακή επεξεργασία, να καταλήξει 
σε στενή επικέντρωση αρνητικών ερεθισμάτων, αυξημένο μηρυ-
κασμό αρνητικών αυτοβιογραφικών αναμνήσεων, άκαμπτη συ-
ντήρηση των αρχικών πληροφοριών, δυσκολία στην αναγνώριση 
αντιφάσεων, συναισθηματική λογική (emotional reasoning) και 
παρερμηνεία ουδέτερων ή αμφίσημων γεγονότων ως αρνητικών. 
Επομένως, τα θεραπευτικά μοντέλα για τη ΔΜΣ θα πρέπει να 
ενσωματώσουν παρεμβάσεις για το αρνητικό συναίσθημα.
Ένα άλλο μείζον θέμα που αφορά στη μελλοντική έρευνα έχει να 
κάνει με τον ορισμό των κριτηρίων επιτυχούς έκβασης της θερα-
πείας. Κάποιες φορές οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάζουν βελ-
τίωση ορισμένων μετατραυματικών συμπτωμάτων, αλλά ορισμέ-
να υπολειμματικά συμπτώματα  είναι πιθανό να παραμένουν. Και 
αυτό είναι σοβαρό, δεδομένου ότι πρόσφατες μελέτες παρέχουν 
ενδείξεις ότι οι υποκλινικές εκδηλώσεις της ΔΜΣ σχετίζονται με 
σοβαρή έκπτωση της επαγγελματικής και της κοινωνικής λειτουρ-
γικότητας καθώς επίσης και με απόπειρες αυτοκτονίας [41,42].
Επιπλέον, η ΔΜΣ συχνά αποτελεί χρόνια και ανθεκτική διατα-
ραχή, επομένως οι μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να παρέχουν 
διαχρονικές μετρήσεις σε βάθος χρόνου και να διερευνούν τους 
πιθανούς μηχανισμούς που μεσολαβούν μεταξύ διαφορετικών τύ-
πων θεραπείας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας της 
θεραπείας.
Βασιζόμενες στην έρευνα των Scher και συνεργατών [26], οι μελ-
λοντικές έρευνες θα μπορούσαν να εξετάσουν τις δυσλειτουργι-
κές πεποιθήσεις που σχετίζονται με το τραύμα, ως ένα πιθανό 
μηχανισμό δια μέσω του οποίου διατηρούνται τα θεραπευτικά 
αποτελέσματα.
Άλλες μεταβλητές, που σχετίζονται με το τραύμα, θα πρέπει, επί-
σης, να λαμβάνονται υπόψιν. Τέτοιες μεταβλητές είναι: ο τύπος 
του τραύματος, ο αριθμός των τραυματικών συμβάντων, η συχνό-
τητα και η χρονιότητα του τραύματος.
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Abstract
Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) is a mental health 
disorder that sometimes occurs in the aftermath of situations 
that involve some type of violence or physical harm, or 
alternatively, situations that contain an imminent threat 
of violence or harm. The essential feature of PTSD is the 
development of characteristic symptoms following exposure 
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to one or more traumatic events. The clinical presentation of 
PTSD varies. In some individuals fear-based re-experiencing, 
emotional and behavioral symptoms may predominate. In 
others, anhedonic or dysphoric mood states and negative 
cognitions may be most distressing. In some other individuals 
arousals and reactive-externalizing symptoms are prominent, 
while in others, dissociative symptoms predominate. Finally 
some individuals exhibit combinations of symptom patterns. In 
diagnostic features of PTSD it is emphasized that the disorder 
may be especially severe or long-lasting when the stressor is 
interpersonal and intentional (e.g., sexual violence). Indeed, 
many studies suggest that the lifetime prevalence of PTSD for 
women who have been sexually assaulted is 50%.The aim of this 
review is to investigate the effectiveness of the most common 
CBT interventions for adult survivors of sexual abuse suffering 
from PTSD. Only randomized controlled trials were included 
that were published in PubMed from 2001 until now. Results 
suggest that CBT interventions are successful in reducing 
PTSD symptoms following sexual abuse. Furthermore CBT 
is an effective treatment for both acute and chronic PTSD. In 
most studies active treatments were efficacious and superior 
to control groups. Treatment gains were maintained at follow-
up. Although prolonged exposure and cognitive restructuring 
are both efficacious interventions, results suggest that the 
combination of prolonged exposure and cognitive restructuring 
was not superior to either individual treatment. In some studies 
the superiority of CBT condition disappeared at last available 
follow up and no differences were found among the therapeutic 
conditions. Several limitations that affect the generalizability 
are discussed as well as suggestions for future research are 
offered.

Key words: posttraumatic stress disorder, sexual abuse, 
cognitive behavioral therapy, exposure therapy, EMDR.

Βιβλιογραφία
[1] American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of men-
tal disorders.5th ed.Washington:2013.
[2] Kessler RC, Sonnega A, Bromet E, Hughes M, Nelson CB . Post traumatic 
stress disorder in the National Comorbidity Survey. Archives of General Psy-
chiatry,1995; 52:1048-1060.
[3]Kessler RC, Berglund P, Delmer O, Jin R, Merikangas KR, Walters EE 
.Lifetime prevalence and age of onset distributions of DSM-IV disoreders in 
the National Comorbidity Survey Replication. Archives of  General Psychiatry, 
2005; 62 (6):593-602.
[4] Kessler RC & Ustun TB. The WHO World Mental Health Surveys: Global 
perspectives on the epidemiology of mental disorders. New York: Cambridge 
University Press,2008: 1-580.
[5]  Chen LP, Murad MH, Paras Ml, Colbenson KM, Sattler AL, Goranson 
EN, Elamin MB, Seime RJ ,Shinozaki G, Prokop KJ, Zirakzadeh A. Sexual 
abuse and lifetime diagnosis of psychiatric disorders: Systematic review and 
meta-analysis. Mayo Clinic  Proceedins,2010; 85(7):618-29. 
[6] Bradley R, Greene J, Russ E, Dutra L, Westen D. A Multidimensional Me-
ta-Analysis of Psychotherapy for PTSD. American Journal of Psychiatry,2005; 
162:214-227.
[7] Kar N. Cognitive behavioral therapy for the treatment of post-traumatic 
stress disorder: a review. Neuropsychiatric Disease and Treatment,2011; 7: 167-
181.
[8] Foa EB, Hearst DE, Dancu CV, Hembree E, Jaycox LH.  Prolonged ex-
posure(PE) manual. Medical college of Pennsylvania , Eastern Pennsylvania 
Psychiatric Institute,1994 (Unpublished manuscript).
[9] Meichenbaum,D.Stress Inoculation Training: A preventative and treatment 
approach. In PM. Lehrer,RL. Woolfolk & WS Sime (Eds) Principles and Prac-
tice of Stress Management (3rd Edition).Guilford Press,2007.

[10] Foa EB, Zoellner LA, Feeny NC. An evaluation of three brief programs for 
facilitating recovery after assault. Journal of Traumatic Stress,2006; 19(1):29-
43.
[11] Krakow B, Hollifield M, Johnston L, Koss M, Schrader R, Warner TD, 
Tandberg D, Lauriello J, McBride l, Cutchen L, Cheng D, Emmons S, Germain 
A, Melendrez D, Sandoval D, Prince H. Imagery rehearsal therapy for chronic 
nightmares in sexual assault survivors with posttraumatic stress disorder.A ran-
domized controlled trial. JAMA,2001; 286:537-545.
[12] Shapiro F. Efficacy of eye-movement desensitization procedure in the 
treatment of traumatic memories. Journal of Traumatic Stress,1989; 2 (2): 199-
223.
[13] Νezu ,A.M., Nezu,C.M.,& Perri ,M.G. Problem solving therapy for depres-
sion: An initial dismantling investigation. Journal of Consulting and Clinical  
Psychology, 1989; 57:408-413.
[14] Foa EB, Dancu CV, Hembree EA, Jaycox LH ,Meadows EA ,Street GP. 
A comparison of exposure therapy, stress inoculation training, and their com-
bination for reducing posttraumatic stress disorder in female assault victims. 
Journal of  Consulting and Clinical Psychology,1999; 67 :194-200. 

[15] Foa EB, Rothbaum BO, Riggs DS, Murdock TB.Treatment of post-trau-
matic stress disorder in rape victims: A comparison between cognitive-behav-
ioral procedures and counseling. Journal of Consulting and  Clinical Psycholo-
gy,1991; 59:715-723.
[16] Linehan MM, Armstrong HE, Suarez A, Allmon D. & Heard HL.Cogni-
tive-behavioral treatment of chronically parasuicidal borderline patients. Ar-
chives of  General Psychiatry,1991; 48 (12):1060-1064.
[17] Tarrier N, Pilgrim H, Sommerfield  C, Faragher B, Reynolds M, Graham 
E, Barrowclough C. A randomized trial of cognitive therapy and imaginal ex-
posure in the treatment of chronic posttraumatic stress disorder .Journal of 
Consulting and Clinical Psychology,1999; 67: 13-18.
[18] Lee C, Gavriel H, Drummond P, Richards J, Greenwald R. Treatment 
of PTSD: Stress inoculation training with prolonged exposure compared to 
EMDR. Journal of  Clinical Psychology ,2002; 58 (9):1071-1089.
[19] Resick PA, Nishith P, Weaver TL, Astin MC, Feuer CA. A comparison 
of cognitive –processing therapy with prolonged exposure and a waiting condi-
tion for the treatment   of chronic posttraumatic stress disorder in female rape  
victims. Journal of Consulting and Clinical   Psychology, 2002; 70 (4):867-879. 
[20] McDonagh A, McHugo G, Sengupta A, Demment CC, Schnurr PP, Fried-
man M, Ford J, Mueser K, Fournier D, Descamps M. Randomized trial of 
cognitive-behavioral therapy for chronic posttraumatic stress disorder in adult 
female survivors of childhood sexual abuse. Journal  of  Consulting and  Clinical  
Psychology, 2005; 73(3):515-524.

[21] Foa EB, Hembree EA, Cahill SP, Rauch S, Riggs DS.Randomized trial 
of prolonged exposure for posttraumatic stress disorder with and without cog-
nitive restructuring: Outcome at academic and community clinics. Journal of 
Consulting and Clinical Psychology ,2005; 73(5):953-964.
[22] Foa EB, Kozak MJ.Emotional processing of fear: Exposure to corrective 
information. Psychological Bulletin, 1986; 99, 20-35.
[23] Bohus M, Dyer AS, Priebe K, Kruger A, Kleindienst N, Schmahl C, Nied-
tfeld I, Steil R. Dialectical behaviour therapy for post-traumatic stress disorder 
after childhood sexual abuse in patients with and without borderline personality 
disorder: a randomized controlled trial. Psychotherapy and Psychosomatics , 
2013; 82(4):221-33.
[24] Jung K, Steil R. A randomized controlled trial on cognitive restructuring 
and imagery modification to reduce the feeling of being contaminated in adult 
survivors of childhood sexual abuse suffering from posttraumatic stress disor-
der. Psychotherapy and Psychosomatics , 2013;82(4) : 213-20
[25] Bass JK, Annan J, McIvor Murray S, Kaysen D, Griffiths S, Cetinoglu T, 
Wachter K, Murray LK, Bolton PA.Controlled trial of psychotherapy for Con-
golese survivors of sexual violence. New England Journal of Medicine,2013; 
368(23):2182-91
[26] Scher CD, Suvak MK, Resick PA. Trauma cognitions are related to symp-
toms up to 10 years after Cognitive Behavioral Treatment for Posttraumatic 
Stress Disorder. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Poli-
cy,2017; 9(6):750-757.
[27] Belleville G, Dube-Frenette M, Rousseau A. Efficacy of Imagery Rehears-
al Therapy and Cognitive Behavioral Therapy in Sexual Assault  Victims with 
Posttraumatic Stress Disorder : A Randomized Controlled Trial. Journal of 
Traumatic Stress,2018; 31 (4):1-11.
[28] Parcesepe AM,  Martin SL, Pollock MD, Garcia –Moreno C. The effective-
ness of mental health interventions for adult female survivors of sexual assault: 
A systematic review. Aggression and Violent Behavior,2015; 25:15-25.
[29]Spinazzola J, Blaustein M, van der Kolk BA. Posttaumatic stress disorder 



Γνωσιακές-συμπεριφορικές παρεμβάσεις σε ενήλικες που ανέπτυξαν Διαταραχή Μετατραυματικού στρες 
μετά από σεξουαλική κακοποίηση

Κοτρώτσου Ε.

30

treatment outcome research: The study of unrepresentative samples? Journal 
of Traumatic Stress, 2005;18, 425-436.
[30] van Minnen A,Harned MS, Zoellner L, Mills K.Examining potential con-
traindications for prolonged exposure therapy for PTSD. European Journal of 
Psychotraumatology, 2012;3,18805.
[31] Bisson JL, Ehlers A, Matthews R, Pilling S, Richards D, Turner S. Psycho-
logical treatments for chronic post-traumatic stress disorder. Systematic review 
and meta-analysis. British Journal of Psychiatry,2007;190, 97-104.
[32] Cloitre M, Garvert DW, Brewin CR, Bryant RA, Maercker A. Evidence 
for proposed ICD-11 PTSD and complex PTSD: A latent profile analysis. Eu-
ropean Journal of Psychotraumatology, 2013;4,20706.
[33] Ehring T, Welboren R, Morina N, Witcherts J, Freitag J, Emmelkamp P. 
Meta-analysis of psychological treatments for posttraumatic stress disorder in 
adult survivors of childhood abuse. Clinical Psychology Review, 2014;34, 645-
657.
[34] Paunovic N, Ost L. Cognitive behavior therapy vs exposure therapy in 
the treatment of PTSD in refugees. Behaviour Research and  Therapy, 2001; 
39:1183-1197.
[35] Dorrepaal E, Thomaes K, Smit J,Veltman D, Hoogendoorn A, van Bal-
kom A. Treatment compliance and effectiveness in complex PTSD patients 
with co-morbid personality disorder undergoing stabilizing cognitive behavioral 
group treatment: a preliminary study. European Journal of Psychotraumatol-
ogy, 2013, 4.

[36] Arntz A. Imagery rescripting as a therapeutic technique: review of clinical 
trials, basic studies, and research agenda. Journal of Experimental Psychopa-
thology, 2012, 3(2),189-208.
[37]  Raabe S, Ehring T, Marquenie L, Olff M, Kindt M. Imagery Rescripting 
as stand-alone treatment for post-traumatic stress disorder related to childhood 
abuse. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry,2015; 48:170-
176.
[38] Hamner MB, Frueh B, Ulmer HG, Huber MG., Twomey TJ, Tyson C, 
Arana GW. Psychotic features in chronic posttraumatic stress disorder and 
schizophrenia: comparative severity. Journal of Nervous and Mental  Disease, 
2000; 188:217-221.
[39] Bremner JD, Southwick SM, Johnson DR, Yehuda R, Charney DS.  Child-
hood physical abuse and combat related posttraumatic stress disorder in Viet-
nam veterans. American Journal of Psychiatry, 1993; 150:235-239.
[40]Brown WJ, Dewey D, Bunnell BE, Boyd SJ, Wilkerson AK, Mitchell MA, 
Bruce SE. A critical review of negative affect and the application of CBT for 
PTSD. Trauma, Violence & Abuse, 2018; 19(2):176-194.
[41] Zlotnick C, Franklin L, Zimmerman M.  Does “subthreshold” posttrau-
matic stress disorder have any clinical relevance? Comprehensive Psychiatry, 
2002; 43: 413-419.
[42] Marshall RD, Galea S, Kilpatrick D. Psychiatric consequences of Septem-
ber 11(letter).JAMA, 2002;  288:2683-2684.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ: 12/11/2015    -   ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ: 08/10/2018



ΓΝΩΣΙΑΚΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ TΟΜ. 4, TΕΥΧ. 1, ΣΕΛ. 31-38, 2018

© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
31

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

που σχετίζονται με το τραύμα, η καταστολή της διαθεσιμότητας 
για ανταπόκριση, καθώς και επίμονα συμπτώματα αυξημένης 
εγρήγορσης. Σύμφωνα με τους Herbert & Wetmore [1], τα είδη 
του τραύματος ποικίλλουν. Μερικά από αυτά, όπως τα ατυχήματα 
στο δρόμο, ονομάζονται τραυματικά συμβάντα. Μία άλλη κατη-
γορία αποτελούν οι καταστροφές, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις 
υποκατηγορίες, τις ανθρώπινες καταστροφές, τις φυσικές κατα-
στροφές και τις βιαιοπραγίες, που σχετίζονται με το έγκλημα και 
την τρομοκρατία. Μία τελευταία κατηγορία αποτελούν τα γεγο-
νότα ζωής στα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνονται το να χάσει 
κάποιος τη δουλειά του, ένα διαζύγιο ή το τέλος μίας μακροχρό-
νιας σχέσης, εγχειρίσεις, ο θάνατος ενός κοντινού προσώπου ή η 
αποβολή εμβρύου, καθώς και άλλα γεγονότα που μπορεί να προ-
καλέσουν στο άτομο έντονο φόβο και αίσθημα αβοηθητότητας.
Το γνωσιακό μοντέλο των Ehlers & Clark [4] προτείνει ότι η 
διαταραχή μετά από τραυματικό στρες επιμένει όταν το άτομο 
επεξεργάζεται την τραυματική πληροφορία με τρόπο ώστε να 
οδηγεί σε ένα αίσθημα απειλής στο παρόν. Αυτή η απειλή μπορεί 
να είναι είτε σωματική είτε ψυχολογική. Λόγω υψηλής υπερδιέ-
γερσης τη στιγμή που συνέβη το τραύμα, η μνήμη του τραύματος 
μπορεί να είναι κατακερματισμένη, να μην γίνεται αντικείμενο 
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Περίληψη
Η διαταραχή μετατραυματικού στρες αποτελεί μία δύσκολη και εξουθενωτική διαταραχή, καθώς το άτομο έρχεται αντιμέτωπο 
με εικόνες, αναμνήσεις, όνειρα, αποσυνδετικά επεισόδια, με αποτέλεσμα ο πάσχων να αισθάνεται σα να αναβιώνει το τραυμα-
τικό γεγονός. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας ως προς την αποτελεσματικότητα 
των θεραπειών για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες, με κύρια έμφαση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία και στη 
θεραπεία του Συμπονετικού Νου. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψαν 9 μελέτες. Τα γενικά συμπεράσματα εστιά-
ζουν στα θετικά αποτελέσματα που επιφέρει καθεμία από τις δύο θεραπευτικές προσεγγίσεις. Η θεραπεία του Συμπονετικού 
Νου φαίνεται να είναι αποτελεσματική στη μείωση των συμπτωμάτων της ντροπής και της αρνητικής αυτοκριτικής που τείνουν 
να έχουν τα άτομα με διαταραχή μετά από τραυματικό στρες, ενώ φαίνεται ότι οι πάσχοντες σημειώνουν μεγαλύτερη βελτίωση 
όταν συνδυάζονται οι δύο προσεγγίσεις. Λόγω των περιορισμένων ερευνών στη θεραπεία του Συμπονετικού Νου, απαιτείται 
περαιτέρω έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Λέξεις κλειδιά: Διαταραχή μετατραυματικού στρες, ΓΣΘ για μετατραυματικό 
στρες, Θεραπεία Συμπονετικού Νου, Διαλογισμός αγάπης και καλοσύνης.
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ολοκληρωμένης επεξεργασίας και να ενσωματώνεται με άλλες 
αυτοβιογραφικές αναμνήσεις, με αποτέλεσμα να ενεργοποιείται 
ακούσια από ένα ευρύ φάσμα συνθηκών. Δεν υπάρχει κάποιος 
«κώδικας» που να λέει στο άτομο ότι το γεγονός έγινε στο παρελ-
θόν και έτσι όταν εισέρχεται η ανάμνηση το άτομο μπορεί να τη 
βιώνει τόσο έντονα, που νιώθει σαν να την ξαναζεί. Το επίμονο 
αίσθημα της τωρινής απειλής εγείρεται όχι μόνο από τη φύση της 
μνήμης του τραύματος, αλλά και από τις αρνητικές ερμηνείες του 
ατόμου κάθε φορά που επαναβιώνει το τραύμα. Μπορεί να θεω-
ρεί ότι τρελαίνεται, ότι φταίει ο ίδιος για ό,τι του συνέβη ή ότι θα 
έπρεπε ήδη να το έχει ξεπεράσει. Οι απόψεις αυτές φαίνεται να 
συντηρούνται μέσα από ασυνείδητους γνωσιακούς και συμπερι-
φορικούς μηχανισμούς που έχει υιοθετήσει το άτομο, όπως την 
αποφυγή σκέψεων και συναισθημάτων, την αποφυγή σημείων ή 
καταστάσεων που του θυμίζουν το γεγονός, καταστολή των περει-
σφρυτικών αναμνήσεων, μηρυκασμός για συγκεκριμένες πτυχές 
του γεγονότος ή των επακόλουθών του, καθώς και άλλες αποφευ-
κτικές και καταπραϋντικές στρατηγικές, όπως τη χρήση αλκοόλ 
και ουσιών. Στόχος της γνωσιακής- συμπεριφορικής θεραπείας 
είναι να μειώσει την αναβίωση της τραυματικής μνήμης και την 
ενσωμάτωσή της στην προϋπάρχουσα αυτοβιογραφική μνήμη. Ο 
θεραπευόμενος μαθαίνει να αναγνωρίζει τις αρνητικές εκτιμή-
σεις του για το γεγονός και τα επακόλουθα του γεγονότος, καθώς 
και να αλλάζει της αποφευκτικές στρατηγικές που εμποδίζουν 
την επεξεργασία της μνήμης και την επανεπεξεργασία των επα-
κόλουθων. 
Πολλά από τα άτομα που έχουν βιώσει ένα τραυματικό γεγονός 
έχουν έντονο αίσθημα ντροπής και ενοχής. Σύμφωνα με τους 
Beaumont et. al. [5] παρά το γεγονός ότι η ΓΣΘ έχει αποδειχτεί 
αποτελεσματική στη μείωση άλλων συμπτωμάτων της διαταραχής 
μετά από τραυματικό στρες, δε φαίνεται να βοηθάει σημαντικά 
στη μείωση των συμπτωμάτων ντροπής και ενοχής. Οι πάσχοντες 
μπορούν να επωφεληθούν από αυτό- καταπραϋντικές τεχνικές, 
από την ανάπτυξη ενσυναίσθησης, αγάπης και συμπόνιας προς 
τον εαυτό τους και ενίσχυσης της σχετιζόμενης λειτουργίας του 
εγκεφάλου, όπως αναδεικνύεται και από την έρευνα των Mascaro 
et. al.[6]. Θα μπορούσαν, δηλαδή, να επωφεληθούν από ένα πρό-
γραμμα που θα τους μάθαινε πώς να είναι πιο «ευγενικοί» με τον 
εαυτό τους. Μία τέτοια θεραπεία, είναι αυτή του Συμπονετικού 
Νου, η οποία αποτελεί μία ολοκληρωμένη μορφή θεραπείας με 
ρίζες από τη Βουδιστική ψυχολογία, την κοινωνική και αναπτυ-
ξιακή ψυχολογία και τη νευροεπιστήμη. Ο Gilbert [7] σε έρευνα 
του αναφέρει πως ο Συμπονετικός Νους μπορεί να θεωρηθεί ως 
μία δεξιότητα στην οποία μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί. Υπο-
στηρίζει πως μελέτες δείχνουν ότι με το να εστιάζει κανείς και να 
εξασκείται στο Συμπονετικό Νου μπορεί να επηρεάσει την νευ-
ροφυσιολογία του και το ανοσοποιητικό του σύστημα. Η εκπαί-
δευση στο Συμπονετικό Νου αφορά σε συγκεκριμένες δραστηρι-
ότητες που εστιάζουν στο να αναπτύξουν συμπονετικές ιδιότητες 
και δεξιότητες, κυρίως εκείνες που μας ρυθμίζουν. Οι Beaumont 
& Martin [8] αναφέρουν πως οι βασικές αρχές του Συμπονετι-
κού Νου είναι να ωθεί το άτομο να ενδιαφέρεται για την ευεξία 
του, να είναι ευαισθητοποιημένο για τις  προσωπικές του ανά-
γκες αλλά και τα δύσφορα συναισθήματά του και να επεκτείνει 
τη ζεστασιά και την κατανόηση προς τον εαυτό του. Ο πελάτης εν-
θαρρύνεται να χρησιμοποιεί αυτό- καταπραϋντικές τεχνικές, ενώ 
ο θεραπευτής εντοπίζει τις δυνατότητες και τις θετικές ιδιότητες 
του θεραπευόμενου, όπως στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, 
κουράγιο και πράξεις ευγένειας. Ο θεραπευόμενος καλείται να 

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

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

τότε αποκλειόταν από την παρούσα ανασκόπηση.

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

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

Πίνακας I. Χαρακτηριστικά των συμπεριλαμβανόμενων ερευνών

Συγγραφείς 
& Χρονολογία

Χώρα 
διεξαγωγής

Είδος 
θεραπείας

Διάρκεια 
Παρέμβασης

Follow up Συμμετέχο-
ντες

Ηλικία Σχέδιο 
έρευνας

Scnurr et. al., 
2007

Αμερική Παρατεταμένη έκθε-
ση- εστιασμένη στο  
εδώ και τώρα

10 εβδομαδιαίες 
συνεδρίες των 90 
λεπτών

3 και 6 μή-
νες

284 43- 46.5 Τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη με-
λέτη

Ehlers et. al., 
2004

Λονδίνο Γνωσιακή - λίστα ανα-
μονής

6 μήνες 20 18 - 64 Τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη με-
λέτη

Galovski et. 
al., 2009

Αμερική Γνωσιακή Επερξερ-
γασική θεραπεία- πα-
ρατεταμένη έκθεση

13ώρες μέσα σε 6 
εβδομάδες

2 εβδομά-
δες και 9  
μήνες

108 18 και 
άνω

Εμπειρική με-
λέτη

Zayfert et. al., 
2005

Νεμπράσκα, 
Αμερική

ΓΣΘ (έκθεση & ανα-
δόμηση)

ποικίλει - 115 37.8 Τυχαιοποιημένη

Seidler & 
Wagner,  2006

Γερμανία ΓΣΘ & EMDR 209 18 και 
άνω

Μετα- ανάλυση

Beaumont et. 
al., 2012

Αγγλία ΓΣΘ- ΓΣΘ & Συμπο-
νετικός Νους

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

Thompson & 
Waltz, 2008

Μίσουλα, 
Αμερική

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

Beaumont 
& Hollins 
Martin, 2013

Αγγλία Συμπονετικός Νους &  
EMDR & Ερωτημα-
τολόγια

8 συνεδρίες 9 μήνες 1 58 Μελέτη περί-
πτωσης

Kearney et. 
al., 2013

Αμερική Διαλογισμός αγάπης 
και καλοσύνης

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

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

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

Υγεία 
(αϋπνία)

Flashbacks Αποφυγές Π α ρ ε ι -
σφρυτικές 
σκέψεις

Υπερδιέ-
γερση

Ντροπή Αυτοκριτική

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

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

Galovski 
et. al. 
2009

Zayfert et. 
al. 2005

Beaumont et. 
al. 2012

Beaumont 
et. al. 2012

Συμπονετι-
κός Νους

Beaumont 
et. al. 2012

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

Beaumont et. 
al. 2012
Thompson& 
Waltz 2008

Beaumont 
et. al. 2012

Beaumont 
et. al. 2012

Hofmann 
et. al. 2011

Beaumont
& Martin 
2013

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

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

Kearny et. 
al. 2013

Kearny et. al. 
2013

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

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

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

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

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

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

Θεραπείες Κατάθλιψη Άγχος Αυτοκτονικός ιδε-
ασμός

Υγεία (Αϋπνία) Ντροπή Αυτοκριτική

EMDR Seidler & 
Wagner,  2006

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

- - Beaumont & 
Martin, 2013

Beaumont & 
Martin, 2013

Mindfulness Kearny et. al., 
2012

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

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

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

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

Επιμέλεια: : Α. Καλαντζή – Αζίζι, Α. Σοφιανοπούλου

Ο συλλογικός τόμος έκτασης 799 σελίδων με τίτλο «Γνωσιακή-συμπεριφο-
ριστική Θεραπεία παιδιών και εφήβων: Θεωρία και Πράξη» αναπτύσσεται 
κλιμακωτά σε τρία μέρη και καθοδηγεί αναλυτικά και βιβλιογραφικά τεκμη-
ριωμένα τον αναγνώστη στην κατανόηση των βασικών θεωρητικών αρχών 
της Γνωσιακής-συμπεριφοριστικής Θεραπείας (ΓΣΘ), στην εμπέδωση του 
θεωρητικού της υπόβαθρου και της εφαρμογής της στην κλινική πράξη σε 
παιδιά και εφήβους. 
Στο πρώτο μέρος με τίτλο, «Το γνωσιακό-συμπεριφοριστικό θεωρητικό πρό-
τυπο για παιδιά και εφήβους», το οποίο αποτελείται από δύο κεφάλαια, πα-
ρουσιάζεται αφενός η εξέλιξη της ΓΣΘ στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και 
αφετέρου εξετάζεται η καταλληλότητα της εφαρμογής της ΓΣΘ σε παιδιά και 
εφήβους, ένα ζήτημα καίριας και ουσιαστικής σημασίας. Το δεύτερο μέρος 
με τίτλο, «Εφαρμογές της Γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας» αποτε-
λείται από 14 κεφάλαια. Στα κεφάλαια αυτά αρχικά παρουσιάζεται η ΓΣΘ 
ως μία ολοκληρωμένη μέθοδος ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης σε παιδιά 
και εφήβους (κεφάλαιο 3), στη συνέχεια αναλύονται οι μέθοδοι και οι τε-
χνικές της ΓΣΘ για παιδιά και εφήβους (κεφάλαιο 4) και συζητείται ο κα-
θοριστικός ρόλος των γονέων και των εκπαιδευτικών στη ΓΣΘ παιδιών και 
εφήβων (κεφάλαιο 5). Το κεφάλαιο 6 είναι αφιερωμένο στα προβλήματα της 
προσχολικής ηλικίας και στις θεραπευτικές παρεμβάσεις. Τα κεφάλαια 7 έως 16 αναφέρονται σε συγκεκριμένες 
αναπτυξιακές και ψυχικές διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας και στην εφαρμογή της ΓΣΘ στην αντιμε-
τώπισή τους (ΔΕΠ-Υ, αγχώδεις διαταραχές, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, μετατραυματική διαταραχή στρες, κα-
τάθλιψη, εθισμός στο διαδίκτυο, διαταραχή πρόσληψης τροφής, σχιζοφρένεια, αυτισμός και νοητική αναπηρία). Το 
τρίτο μέρος με τίτλο «Νέες τάσεις στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία παιδιών και εφήβων» αναφέρεται στη 
Θεραπεία Σχημάτων (κεφάλαιο17) και στη Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (κεφάλαιο 18) και στην εφαρμογή 
των προσεγγίσεων αυτών στη ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων. Ο τόμος αυτός συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται 
με το Παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για την εξειδίκευση στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Ο τόμος αυτός συμπληρώνει ένα σημαντικό κενό στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία αναφορικά με τη ΓΣΘ παιδιών 
και εφήβων. Αποτελεί απαραίτητο εισαγωγικό εγχειρίδιο στην εκπαίδευση νέων γνωσιακών-συμπεριφοριστικών θε-
ραπευτών παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα ελληνόγλωσσο εγχειρίδιο 
αναφοράς. Στα κεφάλαιά του παρουσιάζεται όλη η βασική γνώση που είναι απαραίτητη για τον κλινικό που επιδιώ-
κει να ανταποκριθεί στις θεραπευτικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους με τρόπο τεκμηριωμένο και 
αποτελεσματικό. Για τον λόγο αυτό ο τόμος αυτός αποτελεί πολύτιμη βιβλιογραφική πηγή τόσο για τον νέο όσο και 
για τον έμπειρο θεραπευτή. Επιπλέον, ένα σημαντικό πλεονέκτημά του είναι η αναλυτική μελέτη και παρουσίαση 
ατομικών περιπτώσεων για κάθε κλινική οντότητα που παρουσιάζεται στα κεφάλαιά του, όπου σκιαγραφείται η «ζω-
ντανή» εφαρμογή της ΓΣΘ με πραγματικά παραδείγματα από την ελληνική κλινική πραγματικότητα. 

Γκόλφω Λιαμάκη 
Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας 
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ΓΝΩΣΙΑΚΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ TΟΜ. 4, TΕΥΧ. 1, ΣΕΛ. 41-43, 2018

© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
41

Ηλεκτρονικό παιχνίδι: “O Άρης και η Αράχνη”

Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, το οποίο βασίζεται στις 
θεωρητικές αρχές της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπεί-
ας και απευθύνεται σε θεραπευτές για να το χρησιμοποιήσουν 
συμπληρωματικά στη θεραπεία παιδιών ηλικίας έως 12 ετών, τα 
οποία αντιμετωπίζουν ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (ΙΨΔ). 
Περιλαμβάνει εμπειρικά τεκμηριωμένες τεχνικές γνωσιακής-συ-
μπεριφοριστικής θεραπείας, οι οποίες παρουσιάζονται με τρόπο 
οικείο και ελκυστικό προς το παιδί. Διευκολύνει με αυτόν τον τρόπο την κατανόηση της διαταραχής και των συνεπει-
ών της, ενώ εισάγει και καθοδηγεί τα παιδιά στη θεραπευτική της αντιμετώπιση. Επιπρόσθετα, στοχεύει να ενθαρρύ-
νει τα παιδιά στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τη διαταραχή με ένα προσαρμοσμένο στην ηλικία τους τρόπο 
και να προσφέρει στους επαγγελματίες θεραπευτές ένα εργαλείο για την κλινική τους πράξη.

«Ο Άρης και η Αράχνη» δημιουργήθηκε από την Prof. Veronika Brezinka στο Τμήμα Παιδοψυχιατρικής του Πα-
νεπιστημίου της Ζυρίχης με σκοπό να συμβάλλει στη διάδοση εμπειρικά εμπεριστατωμένων τεχνικών θεραπείας 
σε παιδιά με ΙΨΔ. Ακολούθως, προσαρμόστηκε και μεταγλωττίστηκε στην ελληνική γλώσσα από το Τμήμα Θερα-
πειών Παιδιών και Εφήβων του ΙΕΘΣ (Επιστημονική επιμέλεια: Γκόλφω Λιαμάκη), στο πλαίσιο της διπλωματικής 
εργασίας της σπουδάστριας Αγγελικής Τερτίπη. Το παιχνίδι αποτελεί μία φιλική προς τα παιδιά μεταφορά για την 
κατανόηση της ΙΨΔ και της θεραπείας της. Παράλληλα, ενσωματώνει τα βασικά στοιχεία της ΓΣΘ για την ΙΨΔ: 
ψυχο-εκπαίδευση, τεχνικές εξωτερίκευσης, δημιουργία ιεραρχίας, και ασκήσεις παρεμποδισης αντίδρασης στο πε-
ριβάλλον ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού, το οποίο είναι ιδιαίτερα προσφιλές στα παιδιά. To λογισμικό διατίθεται στη 
Γερμανική, την Αγγλική, την Ολλανδική και τώρα και στην Ελληνική γλώσσα για PC & Mac μέσω του διαδικτυακού 
ιστοτόπου του ΙΕΘΣ.

Το παιχνίδι εκτυλίσσεται σε ένα λιβάδι, όπου ζουν διάφορα έντομα, όπως ο Άρης Ακρίδας και η Λίτσα Πασχαλίτσα, 
οι οποίοι αντιμετωπίζουν μία πολύ δύσκολη κατάσταση. Εδώ και κάποιο καιρό, μία Αράχνη, η οποία ζει επίσης στο 
λιβάδι, εκφοβίζει τα έντομα και τους ζητάει να κάνουν πράγματα που δεν θέλουν. Ως αποτέλεσμα, ο Άρης μπορεί να 
διασχίζει το λιβάδι πηδώντας με έναν συγκεκριμένο τρόπο, που η Αράχνη του επιβάλει, ενώ η Λίτσα πρέπει να μετρά 
τις βούλες της (που έχει ως πασχαλίτσα!), πριν κοιμηθεί κάθε βράδυ. Η Αράχνη εκφοβίζει τα έντομα, λέγοντάς τους 
ότι θα τους συμβούν κακά πράγματα αν δεν ακολουθήσουν τις εντολές της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα έντο-
μα εκτελούν τις εντολές της, μπλέκοντας ολοένα περισσότερο στον ιστό της Αράχνης (ή της Ιδεοψυχαναγκαστικής 
Διαταραχής). Μία μέρα ο Άρης αποφασίζει να ζητήσει την συμβουλή της Σοφής Κουκουβάγιας. Η τελευταία δέχεται 
να βοηθήσει τον Άρη, πρώτα όμως του ζητάει να βρει ένα παιδί, που να είναι πρόθυμο να τον βοηθήσει.

Το λογισμικό απευθύνεται σε ΓΣ θεραπευτές ώστε να το χρησιμοποιήσουν συμπληρωματικά στη θεραπεία παιδιών 
ηλικίας έως 12 ετών, τα οποία  φέρουν τη διάγνωση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής. Το παιχνίδι «Ο Άρης 
και η Αράχνη» αποσκοπεί να ενθαρρύνει τα παιδιά στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τη διαταραχή και 
να προσφέρει στους θεραπευτές ένα επικουρικό θεραπευτικό εργαλείο για την κλινική τους πράξη. Το υλικό, που 
περιλαμβάνεται στο λογισμικό έχει προσαρμοστεί από την ομάδα, που το ανέπτυξε, ώστε να ενσωματώνει βασικές 
συνιστώσες (components) της ΓΣΘ για παιδιά με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή:

•  Η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή ταυτίζεται με μία Αράχνη, η οποία αποκτά ολοένα περισσότερη δύναμη όσο 
τα δύο έντομα ενδίδουν σε αυτήν “κάνοντάς της τα χατίρια”.
• Περιγράφεται το φίλτρο της σκέψης, το οποίο έχει καταστρέψει η Αράχνη (ή η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή) 
επιτρέποντας στις παράλογες σκέψεις να μη φιλτράρονται.
• Περιγράφονται τα εργαλεία (ή οι τεχνικές), που βοηθάνε στην αντιμετώπιση της διαταραχής. Με τη χρήση ενός 

ΓΣΘ-ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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ονόματος που επιλέγει το παιδί για να αποκαλεί με αυτό τη διαταραχή (παρατσούκλι) επιτυγχάνεται η «εξωτερίκευ-
ση» του προβλήματος. Το παιδί έτσι αποκτά απόσταση από τη διαταραχή και έχει τη δυνατότητα να τη δει ως κάτι 
“έξω από αυτό”, δηλαδή στις πραγματικές της διαστάσεις και λιγότερο διαστρεβλωτικά.
• Σχεδιάζεται ο Χάρτης των Καταναγκασμών και γίνεται η ιεράρχηση αυτών (αποτίμηση στόχων).
• Δίνονται οδηγίες για την πρώτη Άσκηση Θάρρους (ή Έκθεσης) και σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται νέες 
Ασκήσεις Θάρρους (ή Έκθεσης).
• Δίνονται οδηγίες για την πρόληψη τυχόν μελλοντικής υποτροπής.
• Γίνεται η παρουσίαση ενός πιστοποιητικού, το οποίο συνοψίζει όλα όσα έμαθε το παιδί στη διάρκεια του παιχνι-
διού.
Πιο συγκεκριμένα, κάθε επίπεδο περιλαμβάνει μία βασική έννοια. Τα 4 πρώτα επίπεδα του παιχνιδιού εστιάζουν 
στην ψυχοεκπαίδευση. Μετά την ολοκλήρωση καθενός από αυτά, το παιδί συμπληρώνει ένα φύλλο εργασίας στον 
υπολογιστή απαντώντας σε κάποιες σχετικές με το περιεχόμενο του κάθε επιπέδου απλές ερωτήσεις. Για το σπίτι 
συμπληρώνει επίσης ένα φύλλο εργασίας με παρόμοιες ερωτήσεις. Από το πέμπτο επίπεδο και μετά, το παιδί ανα-
λαμβάνει να πραγματοποιήσει στο σπίτι ασκήσεις έκθεσης ή αλλιώς «ασκήσεις θάρρους».Ο θεραπευτής έχει την ευ-
χέρεια και πρέπει να κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις, όσες φορές χρειαστεί, μέχρις ότου το παιδί ολοκληρώσει 
αρκετές “ασκήσεις θάρρους”.
Κάθε επίπεδο του παιχνιδιού, μαζί με τα φύλλα εργασίας, διαρκούν περίπου 15 λεπτά. Παρόλο που τα επίπεδα είναι 
σχετικά σύντομα, είναι, ωστόσο, επίσης αρκετά περιεκτικά ως προς το περιεχόμενό τους. Συνίσταται ο θεραπευτής 
να βλέπει το κάθε επίπεδο μαζί με το παιδί και στη συνέχεια να το αφήνει να ξαναβλέπει το περιεχόμενο του ίδιου 
επιπέδου. Αφού ολοκληρώσει το φύλλο εργασίας στον υπολογιστή, θα ήταν ίσως σκόπιμο το παιδί να ξαναδεί το 
επίπεδο ακόμη μία φορά.
Προκειμένου να παγιωθεί η νέα γνώση, δίνονται παρόμοια φύλλα εργασίας για συμπλήρωση στο σπίτι. Συνίσταται 
η ολοκλήρωση ενός μόνο επιπέδου σε μία θεραπευτική συνεδρία. «Ο Άρης και η Αράχνη» δεν είναι ένα παιχνίδι 
αυτοβοήθειας και δεν αντικαθιστά τη θεραπεία. Από μόνο του δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση της διαταραχής. 
Οποιοσδήποτε μπορεί να αγοράσει το παιχνίδι, συνίσταται ωστόσο το παιχνίδι να χρησιμοποιείται εντός του θερα-
πευτικού πλαισίου με τη γνώση και τη συγκατάθεση του θεραπευτή, ο οποίος θα κρίνει εάν το παιδί είναι έτοιμο να 
προχωρήσει σε επόμενο επίπεδο του παιχνιδιού. Εξάλλου, αν ένα παιδί έχει ήδη εξοικειωθεί με το παιχνίδι πριν από 
την έναρξη της θεραπείας, χάνεται το στοιχείο της έκπληξης, περιορίζοντας έτσι την βέλτιστη χρήση του παιχνιδιού 
στην αντιμετώπιση της διαταραχής. «Ο Άρης και η Αράχνη» δεν απευθύνεται σε παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν 
Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή. 
Περνώντας σε πιο πρακτικά θέματα, το λογισμικό, μπορεί να παραγγελθεί από τον διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου 
έρευνας και θεραπείας της συμπεριφοράς, ενώ η λήψη και η εγκατάσταση των αρχείων θα αποδειχτεί απροβλημάτι-
στη ακόμα και για τις ανάγκες του πιο αρχάριου χρήστη. Παρέχονται για όλους τους χρήστες τεχνική υποστήριξη και 
οδηγίες από εξειδικευμένο προσωπικό για παν ενδεχόμενο. Τα γραφικά του παιχνιδιού σίγουρα θα προσελκύσουν 
το ενδιαφέρον, ιδιαίτερα των παιδιών (ακόμα και αυτών που αφιερώνουν χρόνο σε ηλεκτρονικά παιχνίδια...), τόσο 
από σχεδιαστική άποψη, όσο και σε επίπεδο animation, ενώ το επίπεδο του ήχου είναι εξαιρετικά προσαρμοσμένο 
στο παρουσιαζόμενο οπτικό υλικό (π.χ., ο ήχος του νερού στο “ρυάκι των σκέψεων”, παρουσιάζει πολύ ρεαλιστικά 
στοιχεία). Ευελπιστώντας λοιπόν να μακροημερεύσει τόσο στους θεραπευτικούς χώρους, όσο και στο νου και στις 
καρδιές των μικρών μας φίλων!

Πινακας 1 : Τα επίπεδα του παιχνιδιού

Επίπεδο 1: Το ύπουλο ξεκίνημα της διαταραχής
Ο Άρης και η Λίτσα αφηγούνται τον ύπουλο τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η διαταραχή όταν σιγά-σιγά άρχισαν να 
ακολουθούν τις προσταγές της Αράχνης (δηλαδή της ΙΨΔ) εξαιτίας του φόβου που τους έκανε να αισθάνονται. Ο 
Άρης, συνειδητοποιώντας ότι εγκλωβίζεται ολοένα και περισσότερο στον ιστό της Αράχνης, αποφασίζει να ζητή-
σει τη βοήθεια της Σοφής Κουκουβάγιας.
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Επίπεδο 2: Το φίλτρο της σκέψης
Η Αράχνη αποκτά δύναμη πάνω στα έντομα στο λιβάδι επειδή τα εκφοβίζει. Χρησιμοποιώντας το γνωσιακό μο-
ντέλο του Salkovskis’ (1999) για την ΙΨΔ, η Σοφή Κουκουβάγια παρομοιάζει τη ροή της σκέψης με ένα ρυάκι. 
Αντικείμενα που δεν θα πρέπει να βρίσκονται στο νερό φιλτράρονται χάρη σε ένα φίλτρο νερού. Στη ροή της 
σκέψης υπάρχει επίσης ένα φίλτρο, το οποίο φιλτράρει τις παράλογες σκέψεις και έτσι δεν τις αντιλαμβανόμαστε 
ή δεν τους δίνουμε μεγάλη σημασία. Η Αράχνη έχει χαλάσει το φίλτρο της σκέψης του Άρη και της Λίτσας, κάτι 
που τους κάνει να προσέχουν και να δίνουν μεγάλη σημασία στις παράλογες σκέψεις τους και να μην μπορούν να 
τις αγνοήσουν.

Επίπεδο 3: Εργαλεία που βοηθούν στην μάχη ενάντια στην ΙΨΔ & και τεχνικές εξωτερίκευσης
Στη μάχη τους ενάντια στην Αράχνη, ο Άρης και η Λίτσα χρειάζονται τέσσερα πράγματα: να είναι καλοί με τον 
εαυτό τους, να έχουν θάρρος και γενναιότητα, να έχουν υπομονή και έναν καλό βοηθό. Το τετράφυλλο τριφύλλι 
αναπαριστά αυτές τις τέσσερις στρατηγικές και επαναλαμβάνεται στα επόμενα επίπεδα, όταν το παιδί καλείται 
να αποφασίσει ποια στρατηγική είναι η πιο ενδεδειγμένη. Χρησιμοποιώντας μία τεχνική εξωτερίκευσης, η Σοφή 
Κουκουβάγια παροτρύνει τους φίλους μας να βρουν αστεία παρατσούκλια για την Αράχνη.

Επίπεδο 4: Ο χάρτης των καταναγκασμών
Ο Άρης και η Λίτσα πρέπει να συγκεντρώσουν όλα τα πράγματα που η Αράχνη τους προστάζει να κάνουν και να 
τα βαθμολογήσουν ως προς τη δυσκολία που θα ένιωθαν αν δεν υπάκουαν στις προσταγές της Αράχνης και δεν τα 
έκαναν (1=πολύ εύκολο, 10=πολύ δύσκολο). 
Επειδή χρειάζονται θάρρος για να αντιμετωπίσουν την Αράχνη, οι ασκήσεις στον Χάρτη των Καταναγκασμών 
ονομάζονται «Ασκήσεις Θάρρους». Το παιδί χρειάζεται επίσης να φτιάξει τον δικό του Χάρτη των Καταναγκα-
σμών με τις δικές του Ασκήσεις Θάρρους.

Επίπεδο 5: Πρώτη άσκηση θάρρους
Η Σοφή Κουκουβάγια βοηθάει τους δύο φίλους να απλοποιήσουν κάποιες από τις ασκήσεις θάρρους και τους 
καθοδηγεί να πραγματοποιήσουν τις ευκολότερες. Η Σοφή Κουκουβάγια παροτρύνει το παιδί να εξασκηθεί στην 
ευκολότερη άσκηση θάρρους πολλές φορές την μέρα. 

Επίπεδο 6: Επόμενες ασκήσεις Θάρρους
Η Λίτσα συνεχίζει τις ασκήσεις θάρρους και παροτρύνει τον Άρη και τον βοηθό τους να μην εγκαταλείψουν την 
μάχη ενάντια στην Αράχνη. Η Σοφή Κουκουβάγια συμβουλεύει τους δύο φίλους να μην βιαστούν να προχωρήσουν 
στην επόμενη άσκηση θάρρους πριν εξασκηθούν καλά στην προηγούμενη.

Επίπεδο 7: Επόμενες ασκήσεις θάρρους
Ο Άρης συνεχίζει με τις επόμενες ασκήσεις θάρρους. Eπειδή όμως διστάζει και τις αναβάλλει, η Λίτσα και ο 
βοηθός τους τον παροτρύνουν να συνεχίσει τις ασκήσεις θάρρους χρησιμοποιώντας το τετράφυλλο τριφύλλι σαν 
υπενθύμιση.

Επίπεδο 8: Παρουσίαση του πιστοποιητικού
Η Σοφή Κουκουβάγια απονέμει ένα πιστοποιητικό στον Άρη και την Λίτσα για να τους επιβραβεύσει για την πολύ 
καλή τους προσπάθεια. Το πιστοποιητικό αυτό περιγράφει όλα όσα ο Άρης και η Λίτσα έχουν μάθει. Το παιδί επί-
σης λαμβάνει ένα πιστοποιητικό. Σε αυτό αναφέρεται ότι το παιδί μπορεί να ζητήσει βοήθεια οποιαδήποτε στιγμή, 
εάν χρειαστεί.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: 
Φουνδουλάκης Εμμανουήλ, Ψυχολόγος
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Χωρίς Αμφιβολία!
Μια εικονογραφημένη θεραπευτική ιστορία για 
παιδιά με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή

Γκ. Λιαμάκη

Χωρίς Αμφιβολία, ένα ευρηματικό και πρωτότυπο βιβλίο, πολύτιμο 
για παιδιά και εφήβους με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (ΙΨΔ), 
τους γονείς τους, το δάσκαλο αλλά και τον κλινικό που αναζητά ένα 
κατάλληλο και ευαίσθητο ψυχοεκπαιδευτικό εργαλείο να προσθέσει 
στη φαρέτρα του.  Η θεραπευτική ιστορία που παρουσιάζεται επιτρέ-
πει σε κάθε παιδί και έφηβο που υποφέρει από τη διαταραχή να μπο-
ρέσει να δει τον εαυτό του μέσα στην ιστορία αυτή. 
Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (ΙΨΔ) είναι μια νευροψυχιατρική 
διαταραχή που, σύμφωνα με τα σχετικά επιδημιολογικά δεδομένα, 
μπορεί να επηρεάσει έως και το 4% των παιδιών και εφήβων, ενώ 
το μεγαλύτερο ποσοστό των ενηλίκων που πάσχουν από τη διαταρα-
χή, την πρωτοεμφάνισαν στην παιδική ηλικία. Η διαταραχή μπορεί να 
επηρεάσει πολύ σημαντικά την καθημερινότητα του παιδιού-εφήβου, 
τη σχολική του επίδοση, τις κοινωνικές του σχέσεις και την αυτοεικόνα 
του, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη αναπτυξιακή φάση. Το παιδί και ο 
έφηβος υποφέρει από άγχος, ντροπή, ενοχές και Αμφιβολία που συ-
νήθως επιδεινώνονται, καθώς η διαταραχή γενικεύεται και καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο στη ζωή του. 
Το ίδιο συμβαίνει και στην Άννα, την ηρωίδα της ιστορίας, που αντιπροσωπεύει κάθε Άννα αλλά και κάθε νεαρό 
άτομο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Η Άννα είναι ένα χαρούμενο κορίτσι δέκα ετών που πάει στο σχολείο, έχει 
τους γονείς και τους φίλους της μέχρι που η ζωή της αλλάζει όταν «εισβάλλει» η Αμφιβολία, χωρίς να έχει καταλάβει 
πώς. Η Αμφιβολία αρχίζει να κάνει την Άννα να αμφιβάλλει για τον αν απάντησε σωστά στη δασκάλα της και στα-
διακά μεγαλώνει ώσπου η Άννα  αρχίζει να αναρωτιέται ακόμα και για πράγματα που ξέρει ότι έχει κάνει σωστά. 
Χρησιμοποιώντας τους χειρότερους φόβους της, όπως ότι θα πάθουν κάτι οι γονείς της, η Αμφιβολία κερδίζει όλο 
και περισσότερο χώρο στη ζωή της Άννας που υποχωρεί στις «απαιτήσεις» της και κάνει όσα της ζητάει. Κάθε προ-
σπάθεια να αντισταθεί είναι μάταιη, καθώς η Αμφιβολία γίνεται όλο και πιο τρομακτική, όλο και πιο απειλητική.

Το βιβλίο αυτό εξηγεί μέσα από τα μάτια ενός παιδιού το φαύλο κύκλο διαιώνισης της διαταραχής, μέσω των κατα-
ναγκασμών και «φυσιολογικοποιεί» τα συμπτώματα του παιδιού που υποφέρει και για τα οποία συνήθως ντρέπεται 
πολύ. Το ίδιο και η Άννα που όταν πλέον δεν μπορεί να κάνει τίποτα απ’όσα έκανε και νιώθει τελείως αδύναμη 
μπροστά σε αυτό που της συμβαίνει, αποφασίζει να μιλήσει στους γονείς της. Εκείνοι απευθύνονται σε μια ψυχολόγο 
που ονομάζει αυτό που συμβαίνει στην Άννα και ενημερώνει τους γονείς για τη διαταραχή και την αντιμετώπισή της.
Η ιστορία προχωράει με την Άννα να αντιμετωπίζει, με τη βοήθεια της ψυχολόγου, την Αμφιβολία και να κερδίζει 
πίσω της ζωή της. Στο σημείο αυτό, το παιδί, ο έφηβος ή ο γονέας που διαβάζει την ιστορία εισάγεται στην τεχνική 
της Έκθεσης με Παρεμπόδιση Αντίδρασης (Ε.μΠ.Α.), την κύρια τεχνική αντιμετώπισης της ΙΨΔ, εργαλείο της γνω-
σιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας, θεραπείας εκλογής για τη συγκεκριμένη διαταραχή. 
Η μεγάλη κλινική εμπειρία και η επιστημονική κατάρτιση της συγγραφέως, κυρίας Γκόλφω Λιαμάκη, δημιούργησαν 
ένα εξαιρετικό εργαλείο που ευαισθητοποιεί και ενισχύει το κίνητρο του παιδιού/εφήβου να αντιμετωπίσει την ΙΨΔ, 
καθώς το απαλλάσσει από τη ντροπή που επιφέρει η συνύπαρξή του με τη διαταραχή και το παρακινεί να μιλήσει για 
το πρόβλημά του και να αναζητήσει βοήθεια. Το περιεκτικό εισαγωγικό σημείωμα στην αρχή του βιβλίου παρουσι-
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άζει με εύληπτο τρόπο βασικές πληροφορίες για την ΙΨΔ, εξηγεί τη φύση των ιδεοληψιών και των καταναγκασμών, 
παρουσιάζει τους πιθανούς τύπους της διαταραχής και ενημερώνει για την ενδεδειγμένη θεραπεία της, τη γνωσια-
κή-συμπεριφοριστική και συγκεκριμένα την τεχνική της Ε.μΠ.Α., κατευθύνοντας το γονέα ή το δάσκαλο στο πώς να 
χειριστεί το παιδί που υποφέρει αλλά και πώς να αναζητήσει την κατάλληλη βοήθεια. Το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί 
από το ίδιο το παιδί/έφηβο ή μαζί με έναν ενήλικο (γονέα, δάσκαλο, θεραπευτή), ανοίγοντας μία πρώτη δίοδο στην 
κατανόηση αυτής της, εξαιρετικά επιβαρυντικής για το άτομο που υποφέρει, κατάστασης και φωτίζοντας την άκρη 
του τούνελ. Ο ζωηρός τρόπος γραφής της συγγραφέως σε συνδυασμό με την εξαιρετικά πολυσύνθετη σε νόημα απλό-
τητα της εικονογράφησης της 11χρονης Αναστασίας Πρελορέντζου, δημιουργούν ένα πολύ ελκυστικό εργαλείο που 
δεν υπάρχει καμία Αμφιβολία ότι θα μιλήσει στην καρδιά κάθε παιδιού με ΙΨΔ. 

Χριστίνα Βαρβέρη
 Ψυχολόγος, Eισηγήτρια στο πρόγραμμα εξειδίκευσης σε Π/Ε της ΕΓΓΣ, 

Επόπτρια του Τμήματος Θεραπειών Παιδιών και Εφήβων, ΙΕΘΣ
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Το μικρό Εγώ είμαι Εγώ

Mira Lobe
Μετάφραση στα ελληνικά: Α. Καλαντζή - Αζίζι

Το «Μικρό εγώ-είμαι εγώ» δεν είναι ένα απλό παραμύθι αλλά ένα 
εργαλείο κατανόησης του εαυτού, του άλλου-του διαφορετικού και 
της ζωής. Αποτελεί εργαλείο με πολλές εφαρμογές και δυνατότητες 
που προάγει την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη 
των παιδιών. 
Το παραμύθι εξιστορεί την περιπέτεια ενός μικρού ζώου που πε-
ριπλανιέται μόνο του αναζητώντας την ταυτότητά του «ποιος είμαι 
εγώ». Πρόκειται για ένα χρωματιστό ζωάκι με απροσδιόριστα χα-
ρακτηριστικά που κάνει βόλτα στο λιβάδι συναντώντας στο δρόμο 
του διάφορα ζώα τα οποία και ρωτά με αγωνία να του λύσουν ένα 
υπαρξιακό πρόβλημα: «το ποιος είμαι τελικά». Το μικρό ζωάκι ζει 
διάφορες περιπέτειες όπου συγκρίνει τον εαυτό του με τα άλλα ζώα 
-ψάχνοντας με αγωνία να βρει τα κοινά τους χαρακτηριστικά αλλά 
απογοητεύεται μιας που κανένα δε φαίνεται να του μοιάζει. Κάποια 
μέρα συνειδητοποιεί ότι «εγώ είμαι εγώ». Ανακαλύπτει την έννοια 
του εαυτού, γεμίζει εμπιστοσύνη και βρίσκει το χώρο του ανάμεσα 
στους άλλους,  κερδίζοντας  την αναγνώριση και την αγάπη τους.   
Το παραμύθι δίνει την ευκαιρία στους μικρούς αναγνώστες να ταυτι-
στούν  με το χρωματιστό αυτό ζωάκι, αποδίδοντάς του δικά τους χα-
ρακτηριστικά και να το ακολουθήσουν στο ταξίδι προς την ανακάλυ-
ψη του εαυτού. Μέσα από τις περιπέτειες του μικρού ζώου τα παιδιά 
περνούν από τα διάφορα συναισθηματικά στάδια: από το άγχος και 
τη  μοναξιά, στην ικανοποίηση και  χαρά που συνοδεύουν την αναγνώριση και κατανόηση της μοναδικότητας. Μέσα 
από την γνώση και αποδοχή του εαυτού, τα παιδιά καταφέρνουν να μειώσουν το φόβο τους για το διαφορετικό, 
ενισχύεται η αυτοεκτίμηση τους και αναδύεται η ανάγκη για σύνδεση και αποδοχή του άλλου-του διαφορετικού-του 
μοναδικού. 
Το «Μικρό εγώ είμαι εγώ» είναι ένα παραμύθι που απευθύνεται σε παιδιά 4-10 ετών και είναι γραμμένο σε 4 
γλώσσες (Eλληνικά, Γερμανικά, Αραβικά, Φαρσί). Συγγραφέας του βιβλίου είναι η αυστριακή Mira Lobe, εβραϊκής 
καταγωγής και μία από τις πιο διάσημες συγγραφείς παιδικών βιβλίων. Η μετάφραση στα ελληνικά έγινε από την 
Ομότιμη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογία του Πανεπιστήμιου Αθηνών Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι και εκδόθηκε 
από  το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς σε συνεργασία με τις εκδόσεις Τόπος. Η πρωτοτυπία 
της ελληνικής έκδοσης δεν έγκειται μόνο στη παρουσία και των τεσσάρων γλωσσών αλλά και στην 2φυλλη μορφή 
των σελίδων όπου ο μικρός αναγνώστης ανακαλύπτει πίσω από κάθε σελίδα τη διαφορετική γλώσσα- τη δική του 
διαφορετικότητα.

Το βιβλίο αποτελεί πηγή έμπνευσης και μάθησης προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες δημιουργίας: Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από γονείς καθώς αποτελεί μία καλή αφορμή  για συζήτηση με το παιδί  και από κοινού απασχόλη-
ση,  ενισχύοντας το δεσμό και καλλιεργώντας την αποδοχή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς στο 
πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης ως αφορμή για συζήτηση στην τάξη αλλά και ως έναυσμα για τη δημιουργία ποικίλων 
δραστηριοτήτων (ζωγραφική, θέατρο, χειροτεχνίες, κουκλοθέατρο, μαριονέτες κ.α.)  συμβάλλοντας στην ανάπτυξη 
των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Επίσης, αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε  τμήματα  
υποδοχής ή σε πολυπολιτισμικά σχολεία όπου φοιτούν μετανάστες και πρόσφυγες, ένα σημαντικό εργαλείο, καθώς 
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δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να πλησιάσουν το ένα το άλλο, να γνωρίσουν την άλλη γλώσσα- τον άλλο πολιτισμό, 
τη διαφορετικότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ειδικούς στην ψυχοθεραπεία παιδιών που εμφανίζουν 
κοινωνικού τύπου δυσκολίες, χαμηλή αυτοεκτίμηση ή ακόμη και σε παιδιά που έχουν βιώσει ένα ψυχοτραυματικό 
γεγονός και χρειάζονται να «ξαναβρούν» τον εαυτό τους. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το ίδιο το παιδί  
καθώς του δίνει τη δυνατότητα  μέσα από τη δραστηριότητα χειροτεχνίας που προσφέρει στις πρώτες σελίδες του 
βιβλίου, να φτιάξει και να ζωντανέψει το «Μικρό εγώ»-το Εγώ του. 

Το παραμύθι αυτό αναδεικνύει και καθιστά προσιτή με βιωματικό τρόπο την έννοια της διαφορετικότητας, συνο-
δεύει τα παιδιά στο ταξίδι της σταδιακής διαμόρφωσης του εαυτού, οδηγώντας τα να ανακαλύψουν το δικό τους 
μοναδικό εαυτό και να τον αγαπήσουν. 
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