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Σημείωμα 
της έκδοσης

Editorial

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Το τρίτο τεύχος του περιοδικού Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Έρευνα και Θεραπεία βρίσκεται στα χέρια σας, 
με μεγάλη καθυστέρηση ύστερα από την έκδοση του δεύτερου τεύχους. Με πολύ μεγάλη χαρά συγκεντρώσαμε 

και ετοιμάσαμε τα άρθρα τα οποία απαρτίζουν το τεύχος αυτό. Παρότι μεσολάβησαν κάποιες δυσκολίες και 
αντιξοότητες, με αποτέλεσμα η έκδοση του τεύχους αυτού να καθυστερήσει αρκετά σε σχέση με τον αρχικό μας 
προγραμματισμό, είμαστε ωστόσο υπερήφανοι για το τρίτο τεύχος, καθώς φανερώνει έμπρακτα τη διάθεση της 
συντακτικής και επιστημονικής επιτροπής, των κριτών, των συγγραφέων και όλων  των συναδέλφων που στηρίζουν 
την προσπάθεια αυτή, το περιοδικό να διατηρήσει τη συνέχεια  και τη συνέπειά του.  

Το όραμα της συντακτικής ομάδας ήταν και παραμένει, το περιοδικό να αποτελέσει ένα χώρο συζήτησης και 
προβληματισμού πάνω στα ζητήματα που άπτονται της άσκησης της ΓΣΘ στη χώρα μας και διεθνώς. Οι επιστημονικές 
εργασίες που έχουν φιλοξενηθεί είναι ιδιαίτερα αξιόλογες και πρωτότυπες, ενώ επιθυμία μας είναι ο διάλογος 
αυτός να συνεχίσει, ενθαρρύνοντας τους συναδέλφους να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή αποστέλλοντας τα 
κείμενά τους στο περιοδικό προς κρίση και δημοσίευση.

Το τρίτο τεύχος περιλαμβάνει έξι ανασκοπήσεις πάνω σε θέματα που απασχολούν τη διεθνή βιβλιογραφία αλλα και 
προβληματίζουν συχνά κατά τη θεραπευτική πράξη. Και εδώ καλύπτονται ζητήματα που αφορούν την άσκηση της 
ΓΣΘ, τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά και εφήβους. Το τεύχος αυτό έχει την τιμή να φιλοξενεί ένα ξενόγλωσσο 
άρθρο πάνω στη Διαλεκτική Συμπεριφοριστική Θεραπεία. Το επόμενο άρθρο συζητά τις καταβολές της ΓΣΘ 
στην Επικούρεια Φιλοσοφία. Παρουσιάζεται η κλινική εικόνα και η αποτελεσματικότητα των ΓΣ παρεμβάσεων 
σε εφήβους με σωματοδυσμορφική διαταραχή, η αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων σε εφήβους και ενήλικες με 
εξάρτηση από το διαδίκτυο, καθώς και η εφαρμογή πρωτοκόλλων για την παρέμβαση στο μετατραυματικό στρες, 
που συνδέεται με παιδική κακοποίηση. Το τελευταίο άρθρο συζητά την αποτελεσματικότητα των ομαδικών πλέον 
ΓΣ παρεμβάσεων στην κοινωνική φοβία.

Κλείνοντας το σημείωμα αυτό, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συγγραφείς και τους κριτές για την άριστη 
συνεργασία μας στην έκδοση του τεύχους αυτού, αλλά και να προσκαλέσουμε και άλλους συναδέλφους να 
στηρίξουν το περιοδικό, παρουσιάζοντας τη δουλειά τους, κλινική και ερευνητική. Ευχόμαστε να βρείτε τα 
άρθρα που φιλοξενούνται στο τεύχος αυτό ενδιαφέροντα και βοηθητικά στην κλινική πράξη. Περιμένουμε την 
ανατροφοδότησή σας και σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση! 

Φιλικά
Δρ. Αναστασία Σοφιανοπούλου

Βοηθός Σύνταξης
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Dialectical Behavior Therapy: An Examination of its 
Evolution and Global Need 
Dialectical behavior therapy (DBT) was developed through 
repeated attempts to apply the principles of behavioral science 
and standard cognitive-behavioral therapy to highly suicidal 
individuals1.The initial impetus for DBT came from an interest 
in treating people who otherwise had not been helped by the 
treatments that were currently available. DBT was originally 
applied to treating borderline personality disorder (BPD) in 
order to target a specific clinical diagnosis. Subsequently, it has 
been expanded and evaluated as a treatment for a wide variety of 
diagnoses and dysfunctional behaviors across multiple domains 
and disorders 2,3.The efficacy and effectiveness of DBT has 
led to an exponential increase in research conducted across the 
globe. A PsycInfo search shows an average of 8 published and 
peer reviewed DBT publications per year from 1993 until 2000, 
41 publications per year from 2001 to 2010, and 78 per year 
since 2011.
To date, 31 randomized controlled trails (RCTs) – the gold 
standard for health intervention research – produced by 
nearly 20 independent research groups in nine countries 
have demonstrated the effectiveness of DBT (personal 
communication, Behavioral Tech,LLC,2015). Furthermore, 
the Cochrane Collaboration, an independent, non-profit 
organization formed to organize medical research information 
for healthcare professionals, patients, and policymakers, has 
examined DBT for BPD. The Cochrane Review concluded 
that DBT is the most intensely studied psychological therapy 
for treating BPD and is effective in reducing suicide attempts, 
self-harm, and anger while improving general functioning4. 
Similarly, the Society of Clinical Psychology5, a division of 

the American Psychological Association, has identified DBT 
as having the strongest research support for treating BPD. 
The rapid proliferation of research and strong empirical base 
mirrors the clinical enthusiasm about this treatment with 
over 30,000 practitioners receiving at least an introductory 
level of training in DBT in the past two decades (personal 
communication, Behavioral Tech, LLC, 2015).These findings 
are paramount considering that the most recent and highest 
quality epidemiological evidence indicates that the lifetime 
prevalence of BPD in the United States is between 3-6%6,7.

Underpinnings and Dialectics
In early intervention efforts, Linehan1 observed that individuals 
with BPD responded with high arousal and a sense of losing 
control when treatment emphasized solving problems and 
changing behaviors. Additionally, therapists’ attempts to 
promote behavioral changes were experienced as invalidating 
by clients that, in turn, increased arousal and impaired cognitive 
processing. Invalidation led to a lack of client-therapist 
collaboration and impaired collaboration severely limited the 
effectiveness of anyintervention.
A similar process of increased arousal and lack of collaboration 
occurred when treatment emphasized acceptance to the neglect 
of change strategies. Individuals with elevated levels of distress 
often sought treatment to change something. While clients 
may enjoy the warmth of client-centered, acceptance-based, 
approaches over time they were likely to experience a sense of 
lacking control. Thoughts that therapist did not comprehend 
the weight of problems and did not understand how to treat 
them resulted in hopelessness.
The solution to the dilemma of emphasizing either change or 
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Abstract
Dialectical behavior therapy (DBT) was born out of necessity to help suicidal individual ssuffering from severe emotion 
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acceptance was to apply an approach that balances attempts to 
help clients change themselves and their lives with accepting 
the client and their current state. This approach is based in 
dialectics1,8  which involves the process whereby opposites 
coexist. Not only do they coexist, but opposites shape and 
influence each other, and synthesis can result from this process. 
In DBT, the hallmark dialectical process is that of the interaction 
between change vs. acceptance, and balancing dilemmas in life. 
This often means tolerating the coexistence of opposites, which 
frequently creates significant suffering and distress.
DBT is a compensatory model of treatment. It is based in core 
assumptions that clients may not be the cause of their problems, 
but ultimately are responsible for solving them. Moreover, 
given its roots in behavior therapy DBT takes the stance that 
most of the problematic behaviors in which patients engage are 
attempts at solving problems. Given that problematic behaviors 
are often the targets of treatment and, simultaneously, attempts 
at solving problems on the part of the client, DBT takes the 
stance that clients are doing the best they can. In terms of its 
dialectical worldview, another DBT assumption is that clients 
need to do better, and it is the job of the therapist to teach 
the skills necessary for this to occur. In terms of readiness 
forchange, the therapist must work with clients to manage the 
contingencies in their lives to increase the probably of skillful 
behavior occurring in the service of clients attaining their 
ultimate goals.
Given its initial application to persons with BPD at high risk 
of suicide, DBT espouses a biosocial model of BPD that 
assumes that the criterion behaviors of the disorder are based 
in difficulties in regulating emotions. As such, the primary 
points of assessment and intervention focus on emotion 
regulation. The core strategies of the therapy are informed by 
these assumptions and include problem-solving strategies and 
acceptance strategies. The method of delivery is informed by 
dialectics and a set of specific dialectical strategies is employed.
All strategies branch out from this perspective and are outlined 
in Table1.

Functions of Dialectical Behavior Therapy
DBT is a comprehensive treatment that strives to accomplish 
specific functions that are critical to providing effective 
treatment, particularly to persons with complex problems. The 
functions and corresponding modes of standard outpatient 
therapy are listed in Table 2. Generally, implementation of 
DBT requires ensuring that all functions listed in Table 2 are 
met in a programmatic manner, and that service providers 
engage in the treatment strategies listed inTable1.
DBT has been adapted to several different settings, and has been 
applied to other populations in addition to persons with BPD. 
Key to adaptation of DBT is consideration of the modes for 
meeting the functions of the therapy. In the original outpatient 
model clients meet weekly in individual psychotherapy and a 
skills training group1, 9. The team of therapists also meets weekly 
in a therapist focused consultation team that is conceptualized 
as therapy for the therapist. Consultation between sessions is 
accomplished primarily through phone coaching. The targets 
for phone calls are to decrease suicide crisis behaviors, increase 
generalization of behavioral skills, and to decrease a sense of 
conflict, alienation, ordistance with the therapist.

Evolution of Dialectical Behavior Therapy
Early unsuccessful results in treating suicidal individuals led to 
rethinking of the factors responsible for effective treatment. 
As a result, DBT was the first evidence-based mental health 
intervention to systematically incorporate mindfulness as a core 
treatment strategy. DBT combines rigorous focus on change, 
fundamental to behavioral interventions, with an equally strong 
focus on acceptance, fundamental to mindfulness and other 
contemplative practice. The movement away from empirically 
based behavioral interventions that focused solely on change to 
ones incorporating Zen and Contemplative-based acceptance 
set DBT apart from the behavioral interventions of the time. 
DBT can be viewed as the precursor to the proliferation of 
mindfulness in mental health today.   
Numerous empirically examined therapies have employed 
mindfulness including mindfulness-based cognitive therapy10 
and acceptance and commitment therapy11. Most importantly, 
prior to DBT, the empirical examination of treating BPD or 
multi-problem, suicidal individuals was scant. The same can no 
longer be said for the extant literature.
DBT was the first evidence-based treatment that provided 
guidelines on treating individuals with multi systemic 
clinical problems and diagnoses. DBT was designed to be a 
comprehensive treatment, including a set of principles, capable 
of addressing a large range of clinical problems and disorders. 
To do so, DBT synthesizes principle-based guide lines with 
specific protocols allowing providers to flexibly address 
changing clinical presentations. This is done by following broad 
principles in the DBT manual as well as adhering to specific 
protocols such as the structured skills training program and steps 
for managing suicidal behaviors. Thus, a modular-based set of 
strategies was born wherein component parts can be separated 
into modules that target distinct functions independent of each 
other. Concurrently, the principles of DBTprovide a flexible 
guideline for clinicians in applying the treatment as opposed to 
stricter protocol-driventreatments.
Additionally, to guide individualizing of treatment priorities 
for clients with varying levels of severity, DBT incorporates a 
concept of levels of disorder (based on imminent risk, severity 
disability, pervasiveness, and complexity) that in turn provides 
a hierarchy of treatment targets for any particular client. 
This conceptualization captures distinctive levels of clinical 
complexity and prioritizes target behaviors that need to be 
addressed and the specific strategies associated with each target 
behavior. For example, at the highest level of disorder treatment 
targets are sequentially address based on life threatening-, 
therapy interfering-, and quality of life interfering-behaviors.
DBT developed a comprehensive set of skills generalizable to 
the full range of potential clinical presentations. Skills training 
was originally design as a necessary component of the total 
treatment. Surprisingly, DBT skills alone have been shown 
to be an effective stand alone intervention for a variety of 
disorders.  Of the 31 DBT RCTs, 14 have examined the efficacy 
of skills-only DBT with diverse clinical problems including 
binge eating12-14, depression15,8, and ADHD16. The first 
skills-only RCT17 compared DBT to standard group therapy 
for individuals diagnosed with BPD. Results showed significant 
benefit in the DBT group on treatment retention (65% vs. 37%) 
and reducing depression, anxiety, general psychiatric symptoms 
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anger, feelings of emptiness, and emotional instability.
A recent component analysis examined standard DBT, skills-
only DBT, and individual-only DBT18. Major measures 
of suicidal behavior – frequency and severity of attempts, 
ideation, use of crisis services – similarly improved across 
all three groups. However, components that included skills 
training were superior in reducing non suicidal self-injury and 
anxiety. Additionally, the authors attributed much of the across 
components to the DBT suicide risk assessment, which enforces 
consistent monitoring of suicidality.
The application of DBT has steadily grown from a nascent 
intervention for suicidal behavior to a widely accepted 
treatment with applications in numerous clinical and nonclinical 
domains. DBT was the first evidence-based intervention for 
suicidal behavior, became the most studied treatment for BPD, 

and continues to make forays in new directions (Figure 1). 
Pilot trials have examined DBT for intellectual disabilities19 
developmental disabilities20, domestic abuse21,family 
therapy22, and school intervention programs23.

Brief Review of Key Findings
DBT is consistently being tested for efficacy as represented by 
over 30 RCTs. Meta-analysis has demonstrated the superiority 
of DBT over treatment-as-usual with moderate effect sizes in 
the treatment of individuals diagnosed with BPD24. Moreover, 
DBT has been compared to other active borderline-specific 
treatments. In comparison to client-centered therapy25, DBT 
showed significantly greater reductions in suicide/self-harm 
behavior and reductions in hospitalizations at follow-up. 
Additionally, one year after treatment the DBT group had 

Table 1¨:  Description of strategies used in DBT 

Strategy Description

Structural Organization of sessions, attending to the treatment hierarchy, reviewing progress, 
checking on other modes of therapy.

Problem assessment Defining problems with specificity, conducting chain analyses, developing and 
testing hypotheses.

Problem solving Providing didactic information, generating & evaluating solutions, teaching skills 
and coaching on use of skills, generalizing skills to the real world environment

Contingency management Use of reinforcement, extinction, aversive contingencies, and principles of shaping.

Exposure based procedures Both formal and informal.

Cognitive Contingency clarification, observation and description of cognitions, cognitive 
modification.

Validation Appearing interested, accurately reflecting, correctly articulating things that 
have not been fully expressed, explaining behavior in terms of learning history 
or biological factors, acknowledging the validity of responses in terms of current 
events, interacting in a manner that is radically genuine, communicating believing 
in the patient.

Reciprocal communication Being responsive, expressing warm engagement, being non judgmental, using self-
disclosure, maintaining areas on able power equilibrium.

Irreverent Engaging in a matter-of-fact manner, directly confronting dysfunctional behavior, 
using unexpected, irreverent or humorous responses.

Dialectical Using a balanced style, balancing acceptance-oriented strategies with change-
oriented strategies, magnifying tension, using metaphor, modeling dialectical 
thinking and behaviors, moving with speed and flow.

Case management Following a model of consultation to the patient when long-term outcome is more 
important than short-term outcome, and intervening in the patient’s environment 
when short-term outcome is more important than long-term outcome.

Table 2: The functions and modes of DBT 

Function Mode

To improve motivational factors Individual psychotherapy

Enhance capabilities Skills training

Assure generalization to natural environment Between  

Enhance therapist capabilities and motivation to treat 
effectively

Therapist consultation team

Structure the environment Consultation to the patient
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significantly lower levels of anger, impulsivity, and depression, 
while greater improvement of global mental health functioning. 
In a monumental finding, DBT decreased suicide attempts by 
50% when compared to treatment by non-behavioral experts26. 
DBT is also superior in reducing hospitalizations for suicide 
ideation, medical risk for suicide attempts and self-injurious 
acts, treatment dropout (25% vs. 59%), psychiatric emergency 
room visits and psychiatric hospitalizations. These findings 
indicate that DBT is uniquely effective in reducing suicide 
attempts and is not solely attributed to general therapeutic 
factors associated with receiving expert psychotherapy.
DBT is also effective in treating disorders comorbid with 
BPD leading to remission rates of about 88% for substance 
dependence disorders, 68% for major depressive disorder, 
and 64% for eating disorders 27. In the first RCT of DBT 
for adolescents, DBT was superior to enhanced usual care in 
reducing self-harm, severity of suicidal ideation, and depressive 
symptoms, with large effect sizes.  In an examination of DBT 
skills-only as a stand-alone, transdiagnostic treatment for 
emotion dysregulation  Neacsiu and colleagues28 treated 
anxious and/or depressed, non-BPD adults with high emotion 
dysregulation. In comparison to an activities-based support 
group, the DBT group showed significantly greater reductions 
in emotional dysregulation and quicker treatment response. 
Additionally,  DBT showed faster reductions of anxiety.

Cost-Effectiveness of DBT
In addition to examining clinical efficacy through tightly 
controlled research manipulations, DBT is also effective in the 
‘real world’ where the vast majority of clients are treated24. 
Similarly, accumulating evidence indicates that DBT reduces 
the cost of treatment. For example, after initiating DBT the 
costs of treatment decreased by 56% in a community-based 
program29. In particular, reductions were evident by decreased 
face-to-face emergency services contact (80%), hospital days 
(77%), partial hospitalizations (76%), and crises bed days 
(56%). The decrease in-hospital costs (~US$26,000 per 
client) far outweighed the outpatient services cost increase 
(~US$6,500per client). An Australian study30  found that 
DBT reduced costs about 33% compared to treatment-as-usual 
over 6 months. Strikingly, those receiving treatment-as-usual 

incurred six times more costs due to inpatient bed days. Similar 
results were reproduced in Sweden31 and Wales32.
The cost savings from DBT continue to rise following treatment 
as well. Meyers and colleagues33 found that veterans who 
received DBT treatment had significantly decreased the use 
of outpatient mental health services in the following year by 
48%. Perhaps more importantly, the study demonstrated that 
utilization of high-cost inpatient services decreased by 50% 
and length of stay by 69%. The authors concluded that each 
individual in DBT treatment utilized almost US$6,000 less in 
total services in the year following DBT treatment as compared 
to the year prior to DBT. In their sample of 41 clients, the total 
cost decrease was nearly a quarter of a million dollars.
Alternatively, in attempting to examine benefit instead of 
cost a juvenile offender institution estimated that a US$38.05 
financial benefit was achieved for every dollar spent on their 
DBT program34. Similarly, a study in the United Kingdom 
found that for every 36GBP spent on DBT a 1% reduction in 
self-harm was achieved35. When examining the overall societal 
cost (based on resource consumption and productivity lose), 
a German study calculated a nearly 50% reduction in societal 
cost-of-illness when comparing the treatment year and the year 
following treatment36. In summary, cost effectiveness studies 
indicate that DBT treatment reduces costs – when compared to 
the prior treatment year or treatment-as-usual – and long-term 
service utilization decreases in high service-utilizing individuals.

Estimation of Global Need for DBT
DBT was originally designed to treat high-risk for suicide 
individuals and ha expanded to treatment of severe emotion 
dysregulation. Due to the varied applications of DBT, it has 
been difficult to ascertain the global need for DBT. In a 
narrow view, DBT is designed to treat individuals with suicidal 
behaviors. The World Health Organization (WHO) estimates 
that over 800,000 people die by suicide annually. Suicide is the 
3rd leading cause of death in the world for those aged 15-44 
years37. However,  these figures may underestimate death by 
suicide in some parts of the world38. To extrapolate from the 
figures in the United States – where there is 1 death by suicide 
for every 25 attempts39  and apply them globally indicates that 
20 million people attempt suicide annually. This estimation 

 Figure 1. Expansion of DBT.



ΓΝΩΣΙΑΚΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ TΟΜ. 2, TΕΥΧ. 1, ΣΕΛ. 05-10, 2016

© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς 9

represents the severe portion of the individuals in need of DBT 
around the world. Most concerning is that over 40% of suicide 
attempters do not receive mental healthcare and half of those 
who do report perceived unmet treatment need40.
In addition to treating suicidal behavior, DBT was also created 
to treat high levels of emotion dysregulation. The proxy 
representation of severe emotion dysregulation is the clinical 
diagnosis of BPD. The incidence of BPD has often been studied 
in numerous countries worldwide. Past estimates of prevalence 
have varied greatly from 0.4% in the United States41 to 5.4% 
in Sweden42. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fifth Edition43 identifies the prevalence as 1-2%. 
However, many studies are limited by small, unrepresentative 
samples, low response rates, or use of screening measures 
instead of diagnostic measures6.
In response to the lack of comprehensive and detailed 
information on BPD prevalence in the United States, a recent 
epidemiological study addressed the gap in knowledge. Face-to-
face interviews were conducted with nearly 35,000 people using 
a diagnostic interview measure. The lifetime prevalence of BPD 
in the U.S. population was estimated to be between2.7-5.9% 
dependent on the operational definition of social or 
occupational dysfunction6,7. Grant and colleagues  estimated 
a 5.9% prevalence rate, equally distributed among men (5.6%) 
and women (6.2%), when individuals endorsed at least five of 
the nine symptoms of BPD and at least a single symptom was 
associated with social or occupational dysfunction6. In Trull and 
colleagues’  reanalysis of the data, endorsement of significant 
distress was required to be associated with each BPD symptom, 
which reduced the prevalence to 2.7% and found a statistically 
significantly difference in women (3.02%) compared to men 
(2.44%)7. Incorporating the quantitative literature on BPD 
prevalence to estimate the prevalence of individuals suffering 
from severe emotion dysregulation must be done carefully. Our 
conservative estimate, incorporating the aforementioned data, 
is that about 3% of the global population experience high levels 
of distress as a consequence of emotional dysregulation. The 
current global estimate of adults aged 15-65 is about 4.5 billion 
people44. Thus, the estimated global need for DBT – to help 
individuals experiencing high levels of distress from difficulties 
in emotional regulation – is 135 million people. It is estimated 
that only approximately 2 million people in need of DBT have 
been exposed to it (personal communication, BehavioralTech).

Future Directions
The evolution and dissemination of DBT has been remarkable, 
but much more is needed and many research questions still 
remain. In particular, the mechanisms by which DBT achieves 
a therapeutic effect are still unknown. Additionally, further 
examination is needed to determine precisely the roles of skills 
in distinct problem areas. Potentially of outmost importance is 
to provide DBT to those that need it. As described earlier, the 
current reach of DBT falls far short of the global need. Novel 
dissemination methods such as computerization of DBT may 
provide a fruitful avenue to achieve this goal. Disseminating 
DBT via international collaboration is an additional avenue. A 
promising sign is the number of RCTs completed outside of the 
United States.  While DBT has come a long way, the need for 
DBT is still barely met.
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Εισαγωγή
Τυπικά η ελληνιστική φιλοσοφία ξεκινά το 323 π.Χ. μετά το 
θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου και τελειώνει το 31 π.Χ. με το 
τέλος της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Όμως οι τρεις σχολές που 
δημιουργούνται και αναπτύσσονται τότε έχουν μεγαλύτερο 
χρονικό εύρος. 
Οι Επικούρειοι, οι Στωικοί και οι Σκεπτικοί ξεκίνησαν να δια-
μορφώνουν απόψεις νωρίτερα και συνέχισαν να επιδρούν και 
αργότερα. Επειδή όμως συμπίπτουν χρονικά και διαθέτουν 
κοινά χαρακτηριστικά, τους εξετάζουμε ως ξεχωριστή υποε-
νότητα. 
Οι Επικούρειοι και οι Στωικοί ονομάζονται από τους Σκεπτι-
κούς «Δογματικοί» διότι θεωρούν πως η δική τους αλήθεια εί-
ναι αδιαμφισβήτητη ενώ δίνουν ιδιαίτερη σημασία στα ηθικά 
ζητήματα. Βασικό κίνητρο και των δύο αυτών σχολών είναι η 
προσπάθεια να αντιπαρατεθούν στη θεωρητική κατεύθυνση 
της προγενέστερης φιλοσοφίας και να τονίσουν την πρακτική 
χρησιμότητα του φιλοσοφικού βίου. Στα ερωτήματα για την ευ-
τυχία των ανθρώπων ή ποια είναι η αρμόζουσα συμπεριφορά 
ανά περίπτωση, προβαίνουν σε συστηματική εξέταση και δί-
νουν διαφορετικές απαντήσεις [1]. 
Το ενδιαφέρον τους δεν περιορίζεται μόνον σε πρακτικές συμ-
βουλές, αλλά στρέφονται και σε ερωτήματα ηθικής θεωρίας, 
όπως η φύση του αγαθού ή η ύπαρξη ηθικών νόμων [1]. Ασχο-
λούνται επίσης με ζητήματα σχετικά με τη δομή του φυσικού 

κόσμου και τη θέση του ανθρώπου, κάτι που τους οδήγησε σε 
σύνθετες και εκλεπτυσμένες φυσικές θεωρίες [1]. Στη φυσι-
κή φιλοσοφία Επικούρειων και Στωικών κεντρικό ρόλο έχει η 
ύλη, όπως και το πρόβλημα της αιτιοκρατίας και της ελεύθερης 
βούλησης [1]. Τέλος, προσπαθούν μόνιμα να αποκτήσουν βέ-
βαιη γνώση, τονίζοντας την ανάγκη να καθορίζονται κριτήρια 
αλήθειας, προκειμένου να θεμελιωθεί το σύνολο της ανθρώπι-
νης γνώσης [1]. 
Οι ιστορικοί της φιλοσοφίας του 19ου αι. θεωρούσαν πως οι 
Ελληνιστικές Σχολές δε διαθέτουν καμία πρωτοτυπία και πως 
είναι εξαρτημένες από τους προγενέστερους. Αυτό υπήρξε 
και δικαιολογία για να μην μελετηθεί η ελληνιστική φιλοσο-
φία μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Καθοριστικός παράγοντας 
για αυτήν την παράλειψη ήταν πρώτα το γεγονός πως οι ιστο-
ρικοί θεωρούν πως η ελληνιστική περίοδος είναι η παρακμή 
της κλασικής περιόδου και δεύτερον, η αντιπάθεια των φιλο-
σόφων της εποχής απέναντι σε ό,τι θεωρούσαν ως υλισμό και 
εμπειρισμό [1]. 
Εάν παρατηρήσουμε τα ελληνιστικά φιλοσοφικά ρεύματα με 
μεγαλύτερη προσοχή και λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό 
πλαίσιο, θα διαπιστώσουμε ότι μετατοπίζουν κατά κάποιο τρό-
πο το ενδιαφέρον τους σε πιο καθημερινά θέματα. Σε θέματα 
που αφορούν κυρίως στην ευμάρεια του ατόμου και λιγότερο 
του κοινωνικού συνόλου και της πολιτείας. 
Δεδομένου του γεγονότος ότι μετά τις εκστρατείες του Με-
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Περίληψη
Οι αρχαίες φιλοσοφίες, και ιδιαίτερα οι Ελληνιστικές σχολές είχαν εκτός από θεωρητικές, και πρακτικές εφαρμογές οι οποίες 
χάθηκαν με το πέρασμα των αιώνων. Οι περισσότεροι φιλόσοφοι ενδιαφέρονταν περισσότερο για την βελτίωση του εαυτού 
πάρα για τις θεωρητικές διαμάχες. Η ανακάλυψη των φιλοσοφικών καταβολών της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας 
δεν είναι ενδιαφέρουσα μόνο από γνωσιολογικής σκοπιάς αλλά και γιατί θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τη θε-
ραπευτική προσέγγιση, την εξέλιξή της και την ανθρώπινη φύση. Μια καλύτερη κατανόηση του «εργαλείου μας» πιθανόν να 
μας οδηγήσει σε μια πιο αποδοτική πρακτική. Δεδομένου του γεγονότος ότι η Στωική φιλοσοφία ως λογικοσυναισθηματική και 
γνωσιακή θεραπεία, μελετήθηκε εκτενώς, στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε ομοιότητες μεταξύ της 
ΓΣΘ (στην θεωρία και στην πράξη) με την Επικούρεια Φιλοσοφία.

Λέξεις κλειδιά: Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία, Επικούρεια Φιλοσοφία, φιλοσοφικές ρίζες της ΓΣΘ, φιλοσοφικές καταβολές της 
ΓΣΘ, Επίκουρος

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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γάλου Αλεξάνδρου και επί Ρωμαϊκής πια αυτοκρατορίας η 
πόλη κράτος χάνεται, η ένταξη του ατόμου σε μεγαλύτερες και 
ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές δομές είναι απαραίτητη. 
Για να μπορέσει όμως να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται από την 
πλευρά του ατόμου η αναπροσαρμογή των πεποιθήσεών του 
και του τρόπου που καθορίζει τον εαυτό του, ώστε να μπορέ-
σει να αντεπεξέλθει των αλλεπάλληλων αλλαγών του νέου πο-
λυπολιτισμικού περιβάλλοντός του. 
Έτσι η ελληνιστική φιλοσοφία έρχεται την εποχή αυτή να ασχο-
ληθεί με πιο πρακτικά και πραγματιστικά ζητήματα. Ο μελετη-
τής της ελληνιστικής φιλοσοφίας Α. Α. Long (1987) σκιαγραφεί 
τις αλλαγές που επιτελέστηκαν κατά τα ελληνιστικά χρόνια, τον 
κοινό πνευματικό πολιτισμό με τις διαφορετικές επιδράσεις του 
που απλώθηκε σε μεγάλη έκταση και το αίσθημα ενότητας που 
πρόσφερε η κοινή γλώσσα και παρατηρεί: «Η φιλοσοφία αντα-
ποκρίθηκε στην ταραγμένη εποχή των μοναρχιών των ελληνι-
στικών χρόνων με τη στροφή από τον ανιδιοτελή στοχασμό στη 
μέριμνα για την ασφάλεια του ατόμου» [2]. Έρχεται ουσιαστικά 
η φιλοσοφία να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της εποχής της 
και να πραγματευτεί ζητήματα που αφορούν τον αυτοκαθορι-
σμό καθώς και την αυτορρύθμιση του ατόμου.
Και εδώ εισέρχεται το θέμα της Γνωσιακής  - Συμπεριφορι-
στικής Θεραπείας. Η Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Ψυχο-
θεραπεία είναι μια «θεραπεία μέσω του λόγου», που άρχισε 
να αναπτύσσεται και να διευρύνεται κατά το δεύτερο μισό 
του εικοστού αιώνα. Η ΓΣΘ ξεφεύγει από τα στενά όρια της 
θεωρίας και στέκεται με σκεπτικισμό απέναντι στα εκάστοτε 
γνωσιοσυμπεριφορικά φαινόμενα χρησιμοποιώντας την επι-
στημονική έρευνα για την μελέτη και την εξέταση της αποτε-
λεσματικότητας των παρεμβάσεών της, εστιάζεται κυρίως στην 
επίλυση των προβλημάτων του παρόντος και βασίζεται στην 
αρχή ότι οι νοητικές λειτουργίες, δηλαδή το νόημα που δίνου-
με σε μία κατάσταση, οι σκέψεις που κάνουμε γύρω από αυτή, 
οι νοητικές εικόνες που σχηματίζουμε, αλλά και οι γενικότε-
ρες αντιλήψεις και πεποιθήσεις μας καθορίζουν τη συμπερι-
φορά μας και τις συναισθηματικές μας αντιδράσεις. 
Η περίοδος μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά την οποία 
αρχίζει η ραγδαία ανάπτυξη της ΓΣΘ, χαρακτηρίζεται και 
αυτή όπως και τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια από μεγά-
λες αλλαγές για την ανθρωπότητα και συνεπώς για το ίδιο το 
άτομο [3]. Σήμερα πια ζούμε την παγκοσμιοποίηση, είμαστε 
πια οι πολίτες του κόσμου για τους οποίους μίλησε ο Ζήνων 
ο Κυτιεύς (Πλούταρχος, Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρε-
τής, 329,6α, μτφρ. Θρ. Σταύρου) κατάσταση που μεταξύ άλλων 
επιβάλλει την στροφή του ατόμου προς τον εαυτό του, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αυτορρύθμιση [4]. 
Με την εξέλιξη όμως των κλινικών δοκιμών της ΓΣΘ μετά τη 
δεκαετία του 1970 και την επίδραση εξωγενών κοινωνικό – οι-
κονομικών παραγόντων, τα θεραπευτικά εγχειρίδια άρχισαν 
να εστιάζονται περισσότερο στην εφαρμογή συγκεκριμένων 
γνωσιοσυμπεριφορικών τεχνικών και πρωτοκόλλων και λι-
γότερο σε παρεμβάσεις απορρέουσες από την διατύπωση της 
περίπτωσης. Τη διατύπωση περίπτωσης που βασίζεται στην 
ιδεογραφική αξιολόγηση του θεραπευόμενου και επικάθεται 
σε ένα θεμελιώδες θεωρητικό πλαίσιο [5]. Ακόμα και στις πε-

ριπτώσεις που χρησιμοποιούμε τη διατύπωση, απαραίτητη δεν 
είναι η γνώση και η κατανόηση μόνο των βασικών θεωρητι-
κών εννοιών (σχήματα, αυτόματες σκέψεις, κτλ.) αλλά και των 
μοντέλων συγκεκριμένων κλινικών φαινομένων (π.χ. η κατά-
θλιψη ή οι κρίσεις πανικού), που και αυτά με τη σειρά τους 
δομούνται πάνω σε πιο γενικές θεωρητικές έννοιες. Οι κλι-
νικές στρατηγικές και τεχνικές οι οποίες προκύπτουν από τις 
βασικές θεωρητικές έννοιες (σχήματα, κτλ.), στο θεραπευτικό 
πλαίσιο κατευθύνονται από τα κλινικά μοντέλα, που επίσης 
αποτελούν σημαντικό κομμάτι της διατύπωσης. 
Παρόλα αυτά, οι κλινικοί και οι θεραπευτές συνήθως παρα-
μερίζουν το γεγονός ότι όλες οι ψυχολογικές εφαρμογές βα-
σίζονται σε κάποια θεωρία η οποία με τη σειρά της προέρχε-
ται από κάποιες φιλοσοφικές υποθέσεις[5]. Στο πλαίσιο ενός 
θεραπευτικού σχεδιασμού η γνώση αυτή κρίνεται  σημαντική 
για την πρόληψη της αποτυχίας, την επίτευξη των καλύτερων 
δυνατών αποτελεσμάτων και την σταθεροποίηση αυτών σε βά-
θος χρόνου [5]. 
Ακριβώς γι αυτό το λόγο, αναζητώντας τις ρίζες της ΓΣΘ και 
έχοντας κατά νου ότι και η ΓΣΘ, ως θεωρία και γνώση, πιθα-
νότατα να μην είναι ανακάλυψη ή εφεύρεση του τελευταίου 
αιώνα, η ελληνιστική φιλοσοφία θα ήταν ίσως η πρώτη που θα 
μελετούσαμε. Και θα ήταν η πρώτη κυρίως λόγω του σκεπτι-
κισμού αλλά και του πραγματιστικού χαρακτήρα που τη δια-
κατέχει. 
Οι πληροφορίες που έχουμε για Επικούρειους, Στωικούς και 
Σκεπτικούς δυστυχώς είναι ελλιπείς. Η πλειονότητα των κειμέ-
νων τους έχει χαθεί και οι πηγές που έχουμε είναι μεταγενέ-
στερες και πολλές φορές εχθρικές προς αυτούς. Έτσι, η ανα-
γνώριση και εξέταση του έργου τους είναι σε συνεχή εξέλιξη. 

Η Στωική Φιλοσοφία και η ΓΣΘ
Ο Ellis δήλωσε ξεκάθαρα ότι «μεγάλο μέρος της θεωρίας της 
Λογικοσυναισθηματικής θεραπείας προέρχεται από την φιλο-
σοφία παρά από την ψυχολογία»  (Ellis&Mac – Laren, 2005, 
p.16) [6]. Στην πρώτη του μεγάλη δημοσίευση για τη Λογικοσυ-
ναισθηματική θεραπεία (RT), στο βιβλίο «Reason & Emotion 
in Psychotherapy» (1962), περιγράφει ως φιλοσοφική ρίζα της 
προσέγγισής του την αρχή, σύμφωνα με την οποία ένα άτομο 
σπάνια επηρεάζεται συναισθηματικά από εξωτερικά γεγονό-
τα, παρά από τις αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις και τις υποκει-
μενικές του γνώμες για τα εξωγενή πράγματα και γεγονότα 
(Ellis, 1962, p.54) [6]. 
Οι αλήθειες του Στωικισμού πιθανόν παρουσιάστηκαν καλύ-
τερα από τον Επίκτητο, ο οποίος τον 1ο αιώνα μ. Χ. έγραψε 
στο Εγχειρίδιο: «Τους ανθρώπους ταράζουν όχι τα πράγματα 
αλλά οι δοξασίες τους για τα πράγματα1» [7]. 
Ο Beck και οι συνεργάτες του φαίνεται να επιστρατεύουν το 
ίδιο απόσπασμα από το Εγχειρίδιο, όταν στην αρχή του βιβλί-
ου Cognitive Therapy of Depression (1979), αναφέρουν ότι οι 
φιλοσοφικές βάσεις της ΓΣΘ προέρχονται από τους Στωικούς 
φιλοσόφους, καθώς οι τελευταίοι υποστήριζαν ότι τα ανθρώ-
πινα συναισθήματα βασίζονται σε ιδέες, και ο έλεγχος των πιο 
έντονων συναισθημάτων μπορεί να επιτευχθεί αλλάζοντας τις 
ιδέες του ατόμου (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979, p.8) [6].

1«…Δηλαδή: ο θάνατος δεν είναι δεινοπάθημα, γιατί και στον Σωκράτη έτσι θα φαινόταν, αλλά είναι δεινοπάθημα εκείνη η δοξασία, η οποία 
θεωρεί τον θάνατο ως δεινοπάθημα. Όταν, λοιπόν, εμποδιζόμαστε ή ταραζόμαστε ή λυπόμαστε, κανέναν άλλον να μην θεωρούμε ως υπαίτιο, 
παρά τους εαυτούς μας, δηλαδή τις δοξασίες μας.»
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Οι Στωικοί δεν παρουσίασαν μόνο αφηρημένες φιλοσοφικές 
θεωρίες αόριστα σχετιζόμενες με την κλινική πρακτική της 
Γνωσιακής Θεραπείας αλλά προσανατολίζονταν σε μεγάλο 
βαθμό σε θεραπευτικές πρακτικές. Τα γραπτά τους περιέχουν 
πολλές ψυχολογικές τεχνικές και ασκήσεις, οι περισσότερες 
από τις οποίες είναι συνεπείς με τη μοντέρνα ΓΣΘ [6].
Μεταξύ πολλών άλλων που ο Donald Robertson αναπτύσ-
σει εκτενώς στο βιβλίο του «The Philosophy of Cognitive – 
Behavioral Therapy (CBT), Stoic Philosophy as Rational and 
Cognitive Psychotherapy» (2010), η εστίαση στη λειτουργία της 
ίδιας της σκέψης είναι ίσως η πιο πυρηνική ιδέα τόσο στους 
Στωικούς όσο και στους σύγχρονους Γνωσιοσυμπεριφοριστές. 
Η Ελληνιστική φιλοσοφία παρόλα αυτά δεν αντιπροσωπεύ-
εται μόνο από τους Στωικούς. Μέχρι σήμερα όμως είναι οι 
μόνοι που έχουν μελετηθεί εκτενώς σε σχέση με τη ΓΣΘ. Ανε-
ξάρτητα από το ότι οι πατριάρχες της ΓΣΘ αναφέρονται σε 
αυτούς, πιθανόν είναι η ΓΣΘ να μοιράζεται κοινά στοιχεία και 
με τις άλλες φιλοσοφίες. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από το 
γεγονός ότι οι αρχαίες φιλοσοφικές σχολές επηρεάζονταν η 
μια από την άλλη.
Γι αυτόν ακριβώς το λόγο εμείς θα προσπαθήσουμε με τα δι-
αθέσιμα μέσα να ανιχνεύσουμε πιθανές καταβολές της ΓΣΘ 
στην Επικούρεια φιλοσοφία.

Ο Επίκουρος  (341–270 π.Χ.)
Ήταν Αθηναίος πολίτης, γιος του Νεοκλή και της Χαιρεστρά-
της. Ο πατέρας του, Αθηναίος πολίτης από τον δήμο Γαργητ-
τού με καταγωγή από το παλιό επιφανές Αθηναϊκό γένος των 
Φιλαϊδών, συμμετείχε στον αποικισμό της Σάμου, όπου ο Επί-
κουρος ανατράφηκε. Σε ηλικία 18 ετών μετέβη στην Αθήνα για 
την στρατιωτική και πολιτική του θητεία μαζί με τον κωμικό 
Μένανδρο. Για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια της ζωής του δεν 
έχουν διασωθεί αρκετές πληροφορίες. Αργότερα, δημιούργη-
σε το δικό του Φιλοσοφικό Κύκλο στη Μυτιλήνη και μετά στη 
Λάμψακο. Επέστρεψε στην Αθήνα το 307/6 π.Χ. σε ηλικία 34 
ετών και αγόρασε μια έκταση ανάμεσα στο Δύπιλον και την 
Ακαδημία, όπου στέγασε τη φιλοσοφική του σχολή - τον Κήπο 
του Επίκουρου[8].
Δίδαξε για 35 χρόνια ακολουθώντας ήσυχη και λιτή ζωή. Περι-
στοιχίζονταν από άνδρες, γυναίκες, εταίρες και δούλους, που 
μετείχαν ισάξια στον επικούρειο Κήπο. Ο Επίκουρος πέθανε 
το 270 π.Χ., σε ηλικία 72 χρόνων [8].
Τα κυριότερα έργα του ίδιου του Επίκουρου γέμιζαν περί τους 
300 παπύρους, έχουν όμως διασωθεί ελάχιστα, γιατί τα περισ-
σότερα καταστράφηκαν κατά τις συστηματικές πυρπολήσεις 
βιβλιοθηκών από τον 4ο αιώνα μ.Χ. και μετά [8].

Επικούρεια Φιλοσοφία
Η φιλοσοφία του Επίκουρου ήταν ένα ολοκληρωμένο και ανε-
ξάρτητο σύστημα, που περιλάμβανε μια οπτική για το σκοπό 
της ζωής (της ευτυχίας που προκύπτει από την απουσία σω-
ματικού πόνου και ψυχικής ταραχής), μια εμπειρική θεώρηση 
της γνώσης (οι αισθήσεις, συμπεριλαμβανομένων της ευχαρί-
στησης και του πόνου, αποτελούν αλάθητα κριτήρια), μια πε-
ριγραφή της φύσης βασισμένη στον ατομιστικό υλισμό, και μια 

νατουραλιστική αντίληψη της εξέλιξης, από την δημιουργία 
του κόσμου μέχρι την εμφάνιση των ανθρώπινων κοινωνιών 
[9].
Ο Επίκουρος πίστευε ότι, με βάση τον ακραίο υλισμό ο οποί-
ος απαλλαγμένος από ιδανικές οντότητες όπως οι Ιδέες του 
Πλάτωνα, θα κατάφερνε να διαψεύσει την πιθανότητα της 
μετά θάνατον ζωής, και εν συνεχεία της τιμωρίας μετά θάνα-
τον.  Θεωρούσε και αναγνώριζε το φόβο του θανάτου και της 
τιμωρίας  ως την κύρια αιτία άγχους μεταξύ των ανθρώπων, 
και το άγχος με τη σειρά του ως την πηγή ακραίων και πα-
ράλογων επιθυμιών. Ο περιορισμός των φόβων και των αντί-
στοιχων επιθυμιών θα άφηνε τους ανθρώπους ελεύθερους να 
επιζητήσουν τις ηδονές, τόσο τις σωματικές όσο και τις ψυχι-
κές, από τις οποίες φυσιολογικά και εκ γενετής ελκύονται, και 
να απολαύσουν την «αταραξία» του πνεύματος που έπεται της 
ανελλιπούς επίτευξης της ευχαρίστησης [9]. 
Παραμένει να εξηγηθεί ο τρόπος που αναδύονται οι παράλο-
γοι φόβοι εξ αρχής: για το λόγο αυτό παρουσιάζεται σημαντι-
κός ένας απολογισμός της κοινωνικής εξέλιξης. Ο Επίκουρος 
ήταν ενήμερος ότι οι βαθύτερα εδραιωμένες συνήθειες και 
σκέψεις δεν διορθώνονται εύκολα, και γι αυτό το λόγο προτεί-
νει διαφορετικές ασκήσεις για να βοηθήσει τους αρχάριους. 
Το σύστημα του περιλαμβάνει συμβουλές για την καταλληλό-
τερη στάση απέναντι στα πολιτικά ζητήματα (αποφυγή τους 
όπου είναι εφικτό) και τους θεούς (μην φαντάζεστε ότι ασχο-
λούνται με τους ανθρώπους και τις εκάστοτε συμπεριφορές 
τους), το ρόλο του σεξ στη ζωή του ανθρώπου (αμφίβολος), 
του γάμου (επίσης αμφίβολος) και της φιλίας (θεμελιώδης) [9]. 
Έχει επίσης τη δική του συλλογιστική για την φύση διαφόρων 
μετεωρολογικών και πλανητικών φαινομένων, για τα οποία 
θεωρούσε ότι ήταν καλύτερο να διατηρεί τις επιφυλάξεις του, 
εν απουσία καθοριστικής επαλήθευσης, και εξηγήσεων για 
φαινόμενα όπως αυτό της βαρύτητας και του μαγνητισμού, για 
τα οποία μάλιστα υπέβαλε αξιοσημείωτες προκλήσεις στην 
επινοητικότητα προηγούμενων ατομιστών. Παρόλο που η γε-
νική δομή του Επικουρισμού ήταν διαμορφωμένη να δένει με 
τέτοιο τρόπο ώστε εξυπηρετεί τους κύριους «πνευματικούς» 
της στόχους, έδωσε χώρο σε ένα μεγάλο αριθμό ενδιαφερό-
ντων φιλοσοφικών συζητήσεων, που αφορούν κάθε πτυχή του 
συστήματος, από την ταχύτητα των ατόμων στο κενό μέχρι την 
προέλευση των οφθαλμαπατών [9].
Ο Επίκουρος ακολούθησε την δημοφιλή διαίρεση της φιλοσο-
φίας σε τρία μέρη: τη Φυσική, τη Λογική και την Ηθική.
Εμείς θα καταπιαστούμε κυρίως με την Ηθική καθώς το ερώ-
τημα ως προς το τι είναι τελικά θεραπευτικό, απετέλεσε τη 
βάση και το αντικείμενο μελέτης της αρχαίας ηθικής γενικότε-
ρα [6]. Μέσα από αυτό το πρίσμα θα προσπαθήσουμε να εντο-
πίσουμε στα διάφορα υποκεφάλαια κοινούς παρονομαστές 
της Επικούρειας φιλοσοφίας με τη σύγχρονη ΓΣΘ. 

Ηθική, Φιλοσοφική Ιδιοτέλεια (philosophical selfinterest) 
και Ψυχοθεραπεία
Για τον Αριστοτέλη είναι προφανές και αυταπόδεικτο  ότι όλοι 
οι άνθρωποι από τη φύση τους επιδιώκουν – όπως και οφεί-
λουν να επιδιώκουν – την ευδαιμονία2. Το να είσαι ευδαίμων 

2Την «ευδαιμονία» την μεταφράζουμε τυπικά με τη λέξη «ευτυχία» ή κάποτε με τη λέξη «ευημερία». Εννοούμε όμως σύμφωνα με τους οπαδούς 
του Αριστοτέλη, το είδος εκείνο της ζωής με το οποίο είναι κανείς τέλεια ικανοποιημένος και για το οποίο τον συγχαίρουμε ή τον «μακαρίζουμε».
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και το να είσαι «καλός» είναι δύο πράγματα που αναγκαστικά 
πάνε μαζί, όμως «καλός άνθρωπος» δεν είναι τόσο ο ηθικά 
ενάρετος (παρόλο που η ηθική αρετή είναι απαραίτητο και ση-
μαντικό συστατικό της καλοσύνης και της ευδαιμονίας για τον 
Αριστοτέλη, επίσης απαραίτητο για τον Επίκουρο, και ταυτό-
σημη με την καλοσύνη και την ευδαιμονία για τους Στωικούς), 
αλλά αυτός που ζει την καλύτερη δυνατή ζωή που μπορεί να 
υπάρχει για ένα ανθρώπινο πλάσμα. Το πρόβλημα  τόσο για 
τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη όσο και για τους Επικού-
ρειους και για τους Στωικούς είναι «ποιο είδος ζωής είναι το 
καλύτερο», σε ποιο είδος ζωής συνίσταται η ευδαιμονία[10].
Πριν την άνοδο του Χριστιανισμού, τα περισσότερα αρχαία 
φιλοσοφικά συστήματα βασίστηκαν σε μια κεντρική υπόθεση 
σύμφωνα με την οποία το τι είναι σωστό και ηθικό για ένα άτο-
μο ήταν ακριβώς αυτό που συνέβαλλε στην ευτυχία και το «ευ 
ζην» του. Το ερώτημα ως προς το τι είναι τελικά θεραπευτικό, 
απετέλεσε τη βάση της αρχαίας ηθικής. Η ηθική του Σωκρά-
τη, στο μεγαλύτερο της μέρος, είναι η μελέτη αυτού που τώρα 
μελετάται ως αυτοβοήθεια ή ψυχοθεραπεία. Η λέξη «Ηθική», 
αρχικά σήμαινε τη μελέτη και την εξέλιξη της αριστείας του 
χαρακτήρα ή της προσωπικότητας (ήθους) του ατόμου[6].
Όπως είναι επόμενο, και για τους Επικούρειους και για τους 
Στωικούς, η ηθική παραπέμπει στον εαυτό. Το άτομο ενδια-
φέρεται για το πώς θα ζήσει ευδαίμονα βίο, και εστιάζει το 
ενδιαφέρον του στο τι είναι καλό «για εμένα». 
Σύμφωνα με τον Sharples (1999) υπάρχει εδώ ένας κίνδυνος πα-
ρανόησης. Υπάρχουν πλευρές της στωικής και της επικούρειας 
ηθικής που σε κάποιους μπορεί να φανούν ατομικιστικές και 
εγωκεντρικές. Τα γνωρίσματα αυτά χρωματίζονται με μελανά 
χρώματα καθώς μεγάλο μέρος της σύγχρονης συλλογικής σκέ-
ψης, υπό την επίδραση του Χριστιανισμού, θεωρεί τον αλτρουι-
σμό και τον ατομισμό ως εκ διαμέτρου αντίθετους πόλους. Αυτή 
όμως η συλλογιστική απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
Ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει ότι μπορεί να υπάρχει και κακή 
αγάπη για τον εαυτό. Δεν την θεωρεί όμως το μόνο είδος (Αρι-
στοτέλους  Ηθικά Νικομάχεια 1168a28–1172a15: Απορίες σχετι-
κά με τη φιλία)[11]. Η ενασχόληση κάποιου με το πώς θα μπορεί 
να ζει την πλέον ευδαίμονα ζωή, δεν αποκλείει πράξεις προς το 
συμφέρον άλλων, εφ’ όσον βέβαια οι συγκεκριμένες πράξεις εί-
ναι χαρακτηριστικές του καλού και ευδαίμονα ανθρώπου. Και 
είναι μάλλον πιο ρεαλιστική η ελπίδα, ότι θα ενθαρρυνθούν οι 
άνθρωποι να δρουν προς όφελος των άλλων, εφ’ όσον αυτή τη 
συμπεριφορά τους θα την θεωρούν ως ένα μέρος της δράσης τους 
για το δικό τους συμφέρον, αντί να θεωρούν ότι το προσωπικό 
συμφέρον και η δράση προς όφελος των άλλων έρχονται υπο-
χρεωτικά σε αντίθεση. Αυτή είναι τουλάχιστον η αντίληψη των 
αρχαίων Ελλήνων και ιδιαίτερα των ελληνιστικών σχολών [10].
Την ίδια αντίληψη «αγάπης» προς τον εαυτό και ενασχόλησης 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διαβίωσης μοιράζονται και οι 
σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι, όχι μόνο η ΓΣΘ, με 
εξατομικευμένα προγράμματα θεραπείας αλλά και με στοχο-
ποιημένες μεθόδους και τεχνικές. Όσον  αφορά στις ΓΣ θερα-
πείες, δεν είναι καθόλου τυχαία η βαρύτητα που δίνεται στα 
προγράμματα διεκδικητικότητας, τόσο στις ατομικές όσο και 
στις ομαδικές θεραπείες.

ΓΣΘ και Επικούρεια Φιλοσοφία
Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία αποτελεί σύνθεση 
γνωσιακών και συμπεριφοριστικών προσεγγίσεων. Στόχος της 
παρέμβασης είναι η αναγνώριση των προτύπων δυσλειτουργικής 
σκέψης. Ο βασικός πυρήνας της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής 
ψυχοθεραπείας αποτελείται από τρεις βασικές αρχές [12]: 
• η γνωστική λειτουργία επηρεάζει τη συμπεριφορά.
• η γνωστική λειτουργία μπορεί να μεταβληθεί και να ελεγ-
χθεί.
• οι επιθυμητές αλλαγές στη συμπεριφορά μπορούν να επηρε-
αστούν από γνωστικές αλλαγές.

Ο Επικουρισμός (όπως και ο Στωικισμός, παρόλο που προ-
τείνουν διαφορετικές πρακτικές) και η ΓΣΘ υπογραμμίζουν 
το ρόλο των ιδεών, ή γνωσιών και την τροποποίησή τους στην 
προσπάθεια για αλλαγή των συναισθημάτων μας. Τόσο ο Επι-
κουρισμός όσο και η ΓΣΘ ενσωματώνουν μια γνωσιακή θεω-
ρία και θεραπεία της συναισθηματικής ταραχής. Εδώ πρέπει 
να σημειώσουμε ότι η προσέγγιση αυτή και στις δύο περιπτώ-
σεις δεν σημαίνει ότι απαραιτήτως αποκλείει την πιθανότητα 
άλλοι, μη γνωσιακοί παράγοντες, να αποτελούν την αιτία ή να 
εμπλέκονται στην θεραπεία. Αυτό που κάνουν παρόλα αυτά 
είναι ότι δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των σκέψεων, των 
πεποιθήσεων, κτλ.    
Οι Επικούρειοι μέσα από την Ηθική, προώθησαν την χρήση 
της λογικής, μέσω διαφορετικών πρακτικών για να επιτύχουν 
την Ηδονή και την Ευδαιμονία καθώς και για να μελετήσουν 
την ιδέα του θανάτου που σχετίζεται όπως θα δούμε, άμεσα με 
το φόβο και το άγχος [10, 13].
Στον επικουρισμό διακρίνονται επίσης τα σωκρατικά στοιχεία 
της ελληνιστικής ηθικής, όπως η εξάλειψη των ανυπόστατων 
φόβων, ο λογικός έλεγχος των επιθυμιών, η επικέντρωση στην 
ψυχική υγεία και η κυριαρχία στον εαυτό (Συνθετική παρουσί-
αση στον Long, From Epicurus to Epictetus, 5 -10) [13].

Η Επικούρεια γνωσιοθεωρία και τα πυρηνικά σχήματα
Πριν την επικούρεια Ηθική όμως έρχεται η γνωσιοθεωρία του 
Επίκουρου. Οι θέσεις του Επίκουρου οργανώνονται με βάση 
τέσσερα ερωτήματα: (1) Είναι δυνατή η γνώση; (2) Ποια είναι 
η πηγή και το αντικείμενο της γνώσης; (3) Πώς γνωρίζουμε 
τον κόσμο; (4) Πώς μπορούμε να κρίνουμε την αξιοπιστία της 
γνώσης; [13]
Θα εμμείνουμε στο τέταρτο, καθώς θεωρούμε ότι οι «προλή-
ψεις» του Επίκουρου προσομοιάζουν σημειολογικά με την έν-
νοια και την λειτουργία των «σχημάτων» στην ΓΣΘ, τα οποία 
σχήματα αποτελούν τα πρίσματα μέσα από τα οποία αντιλαμ-
βανόμαστε στον κόσμο χωρίς να αντιπροσωπεύουν την πραγ-
ματικότητα αυτή καθ’ εαυτή. Η διαμόρφωσή τους εξαρτάται 
από τις διαχρονικές μας εμπειρίες και ενεργοποιούνται από 
αντίστοιχα γεγονότα επηρεάζοντας τον τρόπο που ερμηνεύου-
με τα γεγονότα. 
Σύμφωνα λοιπόν με τον Επίκουρο [13], τα κριτήρια που μας 
επιτρέπουν να χαρακτηρίσουμε αληθή ή ψευδή μια γνώση εί-
ναι τα εξής: α) τα αντιληπτικά αισθήματα (αισθήσεις)3 και β) 

3Ο Επίκουρος καταφάσκει στη δυνατότητα της γνώσης τόσο για τα φαινόμενα όσο και για τα μη ορατά. Κρατά απόλυτη, δογματική στάση, την 
οποία κρίνει ορθή, καθώς καταρρίπτει αβεβαιότητες ολέθριες για τη σκέψη και τη ζωή του ανθρώπου. Αντικείμενο της εκάστοτε γνώσης του 
ανθρώπου είναι το σύνολο της Φύσης [13] και πηγή της οι αισθήσεις, χωρίς να αποκλείεται η συμβολή του νου. Αντιλαμβανόμαστε την αισθητή 
εξωτερική πραγματικότητα χάρη στα είδωλα, λεπτότατα άτομα που απορρέουν από κάποιο σώμα και μας παρουσιάζουν την εικόνα ενός αντι-
κειμένου. Το μη αισθητό (άδηλον) – π.χ. τους θεούς – μπορούμε να τους γνωρίσουμε με βάση ενδείξεις που δίνουν τα φαινόμενα.
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οι προλήψεις (νοητικές εικόνες, γενικές έννοιες): Εξαρτώνται 
από προγενέστερα αισθήματα, που έχουν αποθηκευτεί στον 
νου, και μπορούν να κριθούν άμεσα από τις μαρτυρίες των αι-
σθήσεων. γ) τα συναισθήματα (πάθη), η ηδονή και ο πόνος, 
που αποτελούν κριτήρια για την πράξη. δ) Η φανταστική επι-
βολή της διάνοιας: όταν ο νους προσηλώνεται σε μιαν εντύπω-
ση, υπό μορφή νοητικής παράστασης (Βίος, 31 – 34) [13].
Στο κριτήριο (γ) εν συνεχεία των δύο προηγούμενων, αναγνω-
ρίζουμε ένα μοτίβο αντίστοιχο με το βασικό γνωσιοσυμπερι-
φορικό μοντέλο του Beck (1967) [14] αλλά και του ABC model 
του Ellis (1962) [15], όπου ο τρόπος που σκεφτόμαστε (βασι-
σμένος στα πυρηνικά σχήματα), επηρεάζει τα συναισθήματα 
και τη συμπεριφορά μας. Παράγει επίσης γνωσιακά λάθη, στα 
οποία προσκολλούμαστε όπως και στη «φανταστική επιβολή 
της διάνοιας» του Επίκουρου (δ).
Με την ίδια λογική σειρά στη ΓΣΘ, αμφισβητούμε τις δυσλει-
τουργικές μας σκέψεις, αναδομούμε τελικά τα δυσλειτουρ-
γικά πυρηνικά σχήματα και απαντάμε λογικά στα γνωσιακά 
λάθη [12].Ο Ζωγραφίδης αναφέρει: «θα έλεγε ο Επίκουρος, 
η καθημερινή εμπειρία δεν μας βοηθά, γιατί χρειάζεται ορθή 
θεώρηση (απλανής θεωρία, Μεν. 128.1) όλων των δεδομένων 
που μας προσφέρουν οι αισθήσεις μας. Και εδώ αναλαμβάνει 
ο λόγος, ο νηφάλιος στοχασμός, η φρόνησης, η πρακτική σο-
φία, η φιλοσοφία. Αυτή θα απελευθερώσει τον άνθρωπο από 
ανυπόστατους φόβους αλλά και μάταιες ελπίδες, και θα τον 
κάνει να κατανοήσει την αληθινή φύση των επιθυμιών του και 
της ηδονής. Όπως ο Σωκράτης πίστευε ότι η γνώση είναι ανα-
γκαία για την αρετή, έτσι και ο Επίκουρος πίστευε ότι η γνώση 
είναι αναγκαία για την ευτυχία, την ευδαιμονία.»  [σελ. 62, 9]
Οι γνωσιοσυμπρεριφορικοί με τη σειρά τους θεωρούν τη γνώ-
ση σημαντικό εργαλείο στις θεραπείες τους, εξ’ ου και τα απα-
ραίτητα ψυχοεκπαιδευτικά κομμάτια σε κάθε θεραπευτική 
διαδικασία. 

Λογικοσυναισθηματική Θεραπεία, Ηδονή και Ευδαιμονία 
Για τον Επίκουρο σκοπός της ζωής είναι η ηδονή (ή ευχαρίστη-
ση), και ευτυχισμένη ζωή είναι αυτή που περιέχει τη μεγαλύτε-
ρη ευχαρίστηση και τον λιγότερο δυνατό πόνο. Μια τέτοια ζωή 
δεν σημαίνει διαρκή τρυφηλότητα, όπως τείνουν να πιστεύουν 
πολλοί. Ενόσω ζούσε ακόμη ο Επίκουρος καταφέρθηκε ενα-
ντίον αυτών που τον παρερμήνευσαν (π. Μεν.131), [10].
Για τον Επίκουρο όριο της ηδονής είναι η εξάλειψη του πόνου 
– τόσο του φυσικού πόνου όσο και της ψυχικής ταραχής. Όταν 
έχει εξαλειφθεί ο πόνος, οτιδήποτε περισσότερο δεν μπορεί 
να είναι παρά μια παραλλαγή (ποικιλμός) -  της ηδονής. Δεν 
μπορεί να την αυξήσει, άρα είναι περιττό [10].
Ο Επικούρειος όταν έχει τη δυνατότητα, απολαμβάνει τα συ-
μπόσια και τα ωραία πράγματα στη ζωή, υπό τον όρο ότι το 
κάνει με τρόπο που δεν θα προκληθούν δυσάρεστες συνέπει-
ες μακροπρόθεσμα. Ο Επίκουρος δεν είναι συνήγορος του 
ασκητισμού, σαν εκείνους τους Πλατωνιστές ή τους Χριστια-
νούς, που ισχυρίζονταν ότι οι σαρκικές απολαύσεις αποτελούν 
εμπόδιο στη διανοητική και πνευματική πρόοδο. Ωστόσο ένας 
Επικούρειος δεν διακατέχεται από το άγχος να κατακτήσει 
ένα κοινωνικό και οικονομικό status που θα εξασφαλίσει δι-
αρκή πρόσβαση στα «συμπόσια», γιατί μια τέτοια ασφάλεια 
στην πραγματικότητα δεν είναι σίγουρο ότι θα επιτευχθεί, 
ενώ το άγχος της επιτυχίας πολύ πιθανό να καταστρέψει απο-
λαύσεις που θα μπορούσαν να κερδηθούν και χωρίς τέτοιες 

προσπάθειες. Έπειτα, η καθημερινή λιτότητα μας κάνει πιο 
ικανούς να εκτιμούμε σωστά τις περιστασιακές πολυτέλειες 
(π. Μεν.131) [10].
«Δεν ελευθερώνουν την ψυχή από την ανησυχία και δεν φέρ-
νουν την αληθινή χαρά τα αμέτρητα πλούτη ή η δόξα και ο 
θαυμασμός του πλήθους ή οτιδήποτε άλλο οφείλεται σε αίτια 
που δεν γνωρίζουν όριο» (Επίκουρου προσφώνησις 81) [10].
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Επίκουρο η ικανότητα της 
λογικής ή του υπολογισμού (λογισμός) μας δίνει τη δυνατότη-
τα να εξάγουμε συμπεράσματα και να αναγνωρίσουμε ότι δεν 
είναι όλες οι ηδονές για να τις επιλέγουμε ανά πάσα στιγμή, 
καθώς κάποιες άμεσες ηδονές μπορεί να μας οδηγήσουν μα-
κροπρόθεσμα σε πόνο ή άλλη βλάβη (π. Μεν. 129). Επιπλέον, 
για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε λογικά την ηδονή και 
τον πόνο, πρέπει πρώτα να κατέχουμε κάποια γνώση για την 
φύση τους. Ο Επίκουρος, φαίνεται να χρησιμοποιεί τους όρους 
ηδονή και πόνος για να αναφερθεί στα σωματικά πάθη ή αι-
σθήσεις. Όσον αφορά το μυαλό, έχουμε αντίστοιχα τις θετικές 
και τις αρνητικές εμπειρίες [9].
Με ένα παρόμοιο διαχωρισμό παρουσιάζει ο Albert Ellis την 
«φιλοσοφία» του, μεταξύ βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθε-
σμου ηδονισμού. Παρατηρεί ότι συχνά οι άνθρωποι υποφέ-
ρουν γιατί με παράλογο τρόπο θυσιάζουν την ευτυχία τους 
μακροπρόθεσμα για χάρη μιας άμεσης και βραχυπρόθεσμης 
ευχαρίστησης. Ένα άτομο μπορεί να είναι, για παράδειγμα 
αρκετά δυστυχισμένο γιατί είναι υπέρβαρο, παρόλα αυτά 
συνεχίζει να καταναλώνει παχυντικές λιχουδιές γιατί ο μα-
κροπρόθεσμος στόχος να είναι λεπτό και υγειές φαντάζει μα-
κρινός και υπολείπεται κινήτρου σε σχέση με την άμεση ευχα-
ρίστηση που προσφέρουν οι διάφορες λιχουδιές  [6].
Θεωρείται μερικές φορές ότι η Λογικοσυναισθηματική Θερα-
πεία είναι πολύ κλασσικά ηδονιστική και ότι διδάσκει στους 
ανθρώπους να απολαμβάνουν τους εαυτούς τους σε βάρος 
μιας βαθύτερης και πιο αποδοτικής δέσμευσης. Αυτή είναι μια 
λανθασμένη κατηγορία (αντί για κατηγορία, καλύτερα «λαν-
θασμένη ερμηνεία της θεωρίας»), καθώς μια από τις κύριες 
αρχές της Λογικοσυναισθηματικής Θεραπείας είναι η Στωική 
αρχή της επίτευξης της μακρόχρονης παρά της βραχύχρονης 
ηδονής.
Αντί ο ασθενής να ενθαρρυνθεί να κάνει τα πράγματα με τον 
εύκολο τρόπο, η Λογικοσυναισθηματική Θεραπεία τον βοηθά 
να τα κάνει με τον ποιο ικανοποιητικό τρόπο. Η Λογικοσυναι-
σθηματική Θεραπεία δεν ενστερνίζεται ούτε τις ακραίες από-
ψεις των Επικούρειων ούτε των Στωικών. Αντίθετα, προσπα-
θεί για ένα πιο μετριοπαθή συνδυασμό των δύο τρόπων ζωής. 
(Ellis, 1962, p. 363 – 364) [6]. 
Παρόλο που ο Ellis αναφέρεται στις διδαχές των Στωικών για 
μια μακροπρόθεσμη παρά μια βραχυπρόθεσμη διασφάλιση 
της ηδονής, την άποψη αυτή μοιράζονται οι Στωικοί με τους 
Επικούρειους. 

Ηδονισμός, ιεράρχηση αναγκών και επίλυση προβλημάτων 
στην ΓΣΘ
Οι Επικούρειοι υποστήριζαν ότι όλες οι ηδονές, ως ευχάρι-
στες, είναι καλές, αλλά γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο (π.Μεν. 129) 
θα πρέπει να τις διαχωρίζουμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι μα-
κροπρόθεσμα οι εκάστοτε ενέργειές μας για επίτευξή τους δεν 
θα μας φέρουν περισσότερο πόνο και δυσφορία [10]. 
Σύμφωνα λοιπόν με τον Eπίκουρο, οι επιθυμίες μπορούν να 
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χωριστούν σε τρεις τύπους: (α) σε φυσικές και αναγκαίες. (β) 
σε φυσικές αλλά μη αναγκαίες, και (γ) σε μη αναγκαίες και 
μη φυσικές. 
Οι αναγκαίες επιθυμίες υποδιαιρούνται με τη σειρά τους σ’ 
αυτές που η ικανοποίηση τους είναι απαραίτητη για την ευτυ-
χία, για να μένει το σώμα ελεύθερο από ενοχλήσεις, και τέλος 
για την ίδια την επιβίωση (ό.π. 127). Οι αναγκαίες επιθυμίες 
περιλαμβάνουν το φαγητό, το ποτό και τη στέγη, πράγματα 
χωρίς τα οποία δεν μπορούμε να επιβιώσουμε . Περιλαμβά-
νουν επίσης το σεξ, εφόσον εξασφαλίζεται «σώμα ελεύθερο 
από ενοχλήσεις». Όσον αφορά στην ευτυχία, ενδεχομένως 
περιλαμβάνεται η επιθυμία για ελευθερία από τα δεσμά του 
άγχους [10]. 
Οι φυσικές αλλά μη αναγκαίες επιθυμίες περιλαμβάνουν την 
επιθυμία μας για συγκεκριμένα είδη φαγητού και ποτού, τα 
οποία δεν είναι απαραίτητα αλλά μας προσφέρουν φυσική από-
λαυση, όταν έχουμε τη δυνατότητα να τα εξασφαλίσουμε [10].
Μη φυσικές επιθυμίες είναι λ.χ. οι φιλοδοξίες να κατακτήσου-
με φήμη και πολιτική δύναμη, πράγματα με τα οποία, όπως πι-
στεύει ο πολύς κόσμος, ανοίγει ο δρόμος για την ευτυχία. Οι 
φιλοδοξίες μας αυτές, σύμφωνα με τους επικούρειους, περισ-
σότερο προκαλούν απογοήτευση και δυστυχία παρά ευτυχία 
[10]. 
Η συλλογιστική στην οποία βασίζεται ο τρόπος διαχείρισης 
των αναγκών που προτείνουν οι Επικούρειοι προσομοιάζει σε 
μεγάλο βαθμό με τις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων που 
χρησιμοποιούμε στα πλαίσια της ΓΣΘ.
Το πρώτο συνήθως βήμα στην επίλυση προβλημάτων έχει να 
κάνει με την απαρίθμηση των προβλημάτων και τη σημασία ή 
τη σπουδαιότητά τους για τον ασθενή καθώς και το κατά πόσο 
επείγει η επίλυση τους [16].
Σαν ένας άλλος Επικούρειος ο Γνωσιακός Συμπεριφοριστικός 
Θεραπευτής, πριν προχωρήσει στην επίλυση προβλημάτων, 
οφείλει να αξιολογήσει την κατάσταση: να καθορίσει με συ-
γκεκριμένους όρους το πρόβλημα, καθώς και τα αποθέματα 
αντιμετώπισης που διαθέτει το άτομο, να πάρει (αν χρειάζε-
ται) πληροφορίες από άλλες πηγές. Ο καθορισμός του προ-
βλήματος με συγκεκριμένους όρους αποτελεί βασική προϋπό-
θεση για την εφαρμογή της προσέγγισης [12].
Το δεύτερο βήμα έχει να κάνει με την ιεράρχηση των προβλη-
μάτων σύμφωνα με τη σημασία τους για τον ασθενή ή την άμε-
ση ανάγκη επίλυσής τους, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να 
επιλέξουμε το πρόβλημα «στόχο» προς επίλυση. Ταυτόχρονα 
περιορίζουμε προβλήματα προς επίλυση διαχωρίζοντας αυτά 
στα οποία ο ασθενής δεν έχει τον έλεγχο, δεν είναι δικά του, ή 
δεν έχει τη δυνατότητα να τα επιλύσει [16].
Όπως και οι Επικούρειοι, ιεραρχούμε τις «ανάγκες» προτού 
καταπιαστούμε μαζί τους και πρώτα ασχολούμαστε με τις πιο 
επιτακτικές για την «επιβίωση» του ασθενούς μας.  Μετά προ-
τείνουμε πιθανές λύσεις.
Και στη συνεχεία σε μια από της φάσεις της επίλυσης προβλη-
μάτων προβαίνουμε στην εξέταση των πλεονεκτημάτων και 
των μειονεκτημάτων των πιθανών λύσεων. Σε αυτή τη φάση, ο 
θεραπευόμενος καλείται να καταρτίσει δύο στήλες, στις οποί-
ες θα περιλάβει τα «υπέρ» και τα «κατά» καθεμίας από τις 
εναλλακτικές που ανέφερε προηγουμένως [12]. 

Η εστίαση στο παρόν
Μια από τις βασικές αρχές της ΓΣΘ είναι η εστίαση στο πα-

ρόν, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Το κύριο μέλημα 
μας κατά τη διάρκεια της θεραπείας είναι να επεξεργαστούμε 
και να διαχειριστούμε το πρόβλημα στο παρόν.
Η απόλαυση του παρόντος είναι μια αυθεντικά επικούρεια εκ-
δοχή που για να επιτευχθεί απαιτείται η εξάλειψη του οποιου-
δήποτε άγχους (κοινωνικού, οικονομικού, κτλ.), καθώς και 
αυτού που προέρχεται από τη σκέψη μας για τον επερχόμενο 
θάνατό μας [10]
Μια άλλη οπτική έχει να κάνει ξεκάθαρα με το άγχος, το οποίο 
σχετίζεται άμεσα με τις σκέψεις μας για το μέλλον. Σημειώνει 
ο Beck ότι «το άγχος είναι το αποτέλεσμα μιας προβολής του 
εαυτού μας σε μια επικίνδυνη μελλοντική κατάσταση. Όσο το 
άτομο βρίσκεται στο παρόν δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος» 
(Beck, Emery, &Greenberg, 2005, p. 243) [6]. 
Σύμφωνα με τους Στωικούς αλλά και τους Επικούρειους, η 
μόνη αληθινή πραγματικότητα είναι το παρόν, όπου έχουμε 
την δυνατότητα να δράσουμε. Επ’ αυτού ο Σενέκας αναφέ-
ρει το εξής επικούρειο απόφθεγμα: «Μια ζωή ανοησίας είναι 
άδεια από ευγνωμοσύνη, γεμάτη άγχος: εστιάζεται εξ’ ολοκλή-
ρου στο μέλλον» [6]. Μια τρίτη προσέγγιση αφορά στον ανα-
λογισμό του θανάτου.  
Ο θάνατος 
Σε ένα του εδάφιο ο Σενέκας αναφέρεται ακόμα μια φορά 
στην αντίπαλη Επικούρεια φιλοσοφία για να εκφράσει τη ση-
μαντικότητα να αναλογίζεται ο άνθρωπος τον θάνατό του. 
Ο Επίκουρος θα με εξυπηρετήσει με το ακόλουθο γνωμικό: 
«Πρόβαρε το θάνατο», ή – η ιδέα αυτή μπορεί να μας φανεί 
πιο ευχάριστη αν την αναδιαμορφώσουμε – «Είναι πολύ καλό 
πράγμα να εξοικειώνεται κάποιος με το θάνατο»… Λέγοντας 
αυτό σε κάποιον, του λες να κάνει πρόβα την ελευθερία του. 
Κάποιος που έχει μάθει πώς να πεθάνει έχει ξεμάθει πώς να 
είναι σκλάβος. (Seneca, 2004, p.72) [6].
Οι ανησυχίες που σύμφωνα με τον Επίκουρο βασανίζουν πε-
ρισσότερο τους ανθρώπους πηγάζουν από δύο φόβους: τον 
φόβο του θεού και το φόβο του θανάτου. Ο φόβος του θανά-
του, γεννά μέσα μας την επιθυμία για μια «ασφάλεια» με απο-
τέλεσμα να γίνεται η μεγαλύτερη αιτία δεινών:
«Η σοβαρότερη ταραχή της ανθρώπινης ψυχής προέρχεται 
κατά πρώτον από το ότι πιστεύει ότι τα ουράνια είναι θεϊκά, 
μακάρια και άφθαρτα, και ταυτόχρονα τους προσδίδει γνωρί-
σματα ασυμβίβαστα με τη μακαριότητα, βουλήσεις, ενέργειες 
και αίτια δράσης, και πάντα προσδοκά κάποια αιώνια δεινά ή 
ανησυχεί για πράγματα που μας λένε οι μύθοι, και αφ’ ετέρου, 
από το ότι οι άνθρωποι φοβούνται την κατάσταση μη αίσθησης 
που επέρχεται με τον θάνατο, θαρρείς και είναι κάτι που τους 
αφορά…» (Προς Ηρόδοτο 81) [10].
Ενάντια στο φόβο του θανάτου, το βασικό επιχείρημα του Επί-
κουρου είναι απλό: αφού μετά το θάνατο παύουμε να υπάρ-
χουμε, ο θάνατος δεν χρειάζεται να μας απασχολεί.
Εκλογικεύει ο Επίκουρος το γεγονός του θανάτου και μας 
καλεί να τον διαλογιστούμε ως γεγονός, πράγμα που θα μας 
βοηθήσει να εξοικειωθούμε και εν τέλει, όπως αναφέρει και ο 
Σενέκας, να απελευθερωθούμε, όχι από το γεγονός αυτό καθ’ 
εαυτό αλλά από το φόβο και την ανησυχία μας για τον επικεί-
μενο θάνατο μας. Αυτό συμβαίνει και στη Γνωσιακή Συμπερι-
φοριστική θεραπεία όπου η έκθεση στο φοβογόνο ερέθισμα 
είτε στην πραγματικότητα, είτε στη φαντασία, και η εξοικείω-
ση με αυτό, λειτουργεί θεραπευτικά. Παράλληλα η κατανόηση 
του θανάτου ως γεγονός απαλλαγμένο από το συναισθηματικό 
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του περιτύλιγμα θυμίζει πολύ τις ΓΣ τεχνικές αναγνώρισης των 
γνωστικών διαστρεβλώσεων και της εύρεσης εναλλακτικών 
εκλογικευμένων πια λογικών απαντήσεων. 
Ο διαλογισμός επί του θανάτου εμπλέκεται επίσης με τη συλ-
λογιστική του «εδώ και τώρα», συλλογιστική πυρηνική στην 
εφαρμογή της ΓΣΘ. Σύμφωνα με τους στωικούς ενθυμούμενοι 
τη θνητότητά μας και την αβεβαιότητα του μέλλοντος συνειδη-
τοποιούμε την αξία του παρόντος [6].
Και οι Επικούρειοι θα απολαύσουν τη ζωή, μιας και αυτή εί-
ναι η μοναδική δυνατότητα που μας παρέχεται. Όμως, σε αντί-
θεση με όσα παρεξηγημένα έχουμε κατά νου, θα το κάνουν 
χωρίς να αδιαφορούν για τις μελλοντικές συνέπειες των πρά-
ξεων του παρόντος. Δεν αποκλείεται αύριο να είμαστε ακόμα 
ζωντανοί και ας υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε. Συνεπώς 
δεν πρέπει για μια μικρή ηδονή του παρόντος, να διακινδυνεύ-
ουμε να υποστούμε ένα πολύ μεγαλύτερο πόνο αργότερα, ούτε 
να αποφύγουμε μικρούς πόνους σήμερα, αν πρόκειται αυτοί 
να μας γλιτώσουν αύριο από ένα μεγαλύτερο. Και όλα αυτά 
χωρίς το άτομο να φοβάται ή να αγχώνεται από τη σκέψη του 
θανάτου [10]
Τη συλλογιστική αυτή συναντάμε στην ΓΣΘ, τόσο σε τεχνικές 
διαχείρισης, προγραμματισμού και επίλυσης προβλημάτων 
όσο και στις τεχνικές της σταδιακής κυρίως έκθεσης σε φο-
βογόνα ερεθίσματα. Στο φόβο του θανάτου δεν θα μπορού-
σαμε βέβαια να εκτεθούμε άμεσα, ίσως όμως η πρόταση του 
Επίκουρου να προσομοιάζει με την τεχνική της έκθεσης στην 
φαντασία. Πέραν τούτου όμως, ο θάνατος αυτός καθ’ εαυτός 
δεν αποτελεί ένα γεγονός που μπορούμε εύκολα να ελέγξουμε 
ή να ανατρέψουμε, πράγμα που επιβάλλει την αποδοχή του.
Τόσο για τους Επικούρειους όσο και για τους Στωικούς η ευ-
τυχία βρίσκεται στην αποδοχή του αναπόφευκτου, δηλαδή του 
επερχόμενου θανάτου. Για τους Επικούρειους όμως η κοσμο-
λογική προοπτική δεν αποτελεί κεντρική ιδέα, παρά μόνο στο 
βαθμό που καταδεικνύει τη μεγάλη σπουδαιότητα του εδώ και 
τώρα στη ζωή μας. Η ζωή μας, μεγάλη ή μικρή σε διάρκεια, 
είναι το μόνο που έχουμε να βιώσουμε και να διαμορφώσουμε 
προς το καλύτερο, μέσα σε ένα κοσμικό σύστημα πραγμάτων 
από τα οποία θα πρέπει να αντλήσουμε ό,τι καλύτερο. Παρό-
λα αυτά το σύστημα αυτό μας είναι τελικά αδιάφορο και του 
είμαστε αδιάφοροι [10].
Και για να διαχειριστούμε το εδώ και τώρα απαιτείται αυτο-
γνωσία, αυτογνωσία που μοιραία ενισχύεται με τεχνικές όπως 
η διαχείριση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων στη ΓΣΘ.

Συμπεράσματα
Η Ελληνιστική Φιλοσοφία άνθησε σε μια περίοδο, μεγάλων 
ανακατατάξεων του τότε γνωστού κόσμου. Απαιτείται από την 
πλευρά του ατόμου η αναπροσαρμογή των πεποιθήσεών του και 
του τρόπου που καθορίζει τον εαυτό του, ώστε να μπορέσει να 
αντεπεξέλθει των αλλεπάλληλων αλλαγών του νέου πολυπολιτι-
σμικού περιβάλλοντος του. Έτσι η ελληνιστική φιλοσοφία έρχε-
ται την εποχή αυτή να ασχοληθεί με πιο πρακτικά και πραγματι-
στικά ζητήματα και με το άτομο αυτό καθ’ εαυτό.
Το ίδιο ίσως συνέβη και με τη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θε-
ραπεία. Ο εικοστός αιώνας ήταν ένας αιώνας μεγάλων αλλα-
γών, μεγάλων πολέμων και διαρκών ανακατατάξεων. Η ΓΣΘ 
παρουσιάζεται το δεύτερο μισό του αιώνα και μέχρι σήμερα συ-
νεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία και να κερδίζει έδαφος.
Ο Στωικισμός μεταξύ άλλων, φαίνεται να μοιράζεται με την 

ΓΣΘ την αντίληψη ότι οι δοξασίες του ατόμου, ο τρόπος δη-
λαδή που αυτό σκέφτεται καθορίζει και τον τρόπο που αντι-
λαμβάνεται τα εκάστοτε γεγονότα, τον κόσμο γύρω του, και το 
μέλλον, με συνέπεια να επηρεάζονται τα συναισθήματα αλλά 
και η συμπεριφορά του. Προτείνουν επίσης οι Στωικοί, όπως 
και οι γνωσιοσυμπεριφοριστές, πρακτικές συμβουλές και τε-
χνικές για την ανακούφιση του ατόμου από τη δυσφορία.
Ο Επικουρισμός στον οποίο εμείς εστιαστήκαμε μοιράζεται 
την ίδια περίπου αντίληψη. Η ΓΣ θεωρία αναγνωρίζει στην 
γνωστική λειτουργία τη δυνατότητα της αλλαγής, την δύναμη 
να επηρεάσει και να αλληλεπιδράσει με το συναίσθημα και τη 
συμπεριφορά. Το ίδιο κάνει και ο Επίκουρος.  
Η ΓΣ θεωρεία όπως και ο Επικουρισμός αναγνωρίζουν στο 
άτομο τη δυνατότητα να δράσει και να αλληλεπιδράσει με το 
περιβάλλον του, αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό ώστε να 
πετύχει την «ηδονή» και την «αταραξία».
Το άτομο δεν είναι έρμαιο των παθών του και των τυχαίων 
γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στη ζωή του. Κατέχει την λο-
γική και τον «λογισμό», που του παρέχουν την δυνατότητα να 
αξιολογήσει τα ερεθίσματα του περιβάλλοντός του, τις σκέ-
ψεις του, τις συνέπειες αυτών στις πράξεις και στα συναισθή-
ματα του, καθώς και στις πράξεις του αυτές καθ’ εαυτές. Έχει 
τη δυνατότητα να ιεραρχήσει τις ανάγκες του, να θέσει προτε-
ραιότητες, να κάνει τις επιλογές του και να οργανώσει τη ζωή 
του με τέτοιο τρόπο ώστε να πετύχει την ευδαιμονία.
Ταυτόχρονα ο τρόπος προσέγγισης του παρόντος σχετίζεται 
άμεσα με την διαχείριση των αγχωδών καταστάσεων. Κατά 
πρώτον, βοηθά στην εστίαση στο παρόν και στην αποστασι-
οποίηση από τις εικασίες για το μέλλον, οι οποίες ως φορείς 
αβεβαιότητας παράγουν άγχος και φόβο. Κατά δεύτερο, τόσο 
για τους Επικούρειους όσο και για τους Στωικούς η ευτυχία 
βρίσκεται στην αποδοχή του αναπόφευκτου. Η αποδοχή της 
παρούσας κατάστασης, η αποδοχή του αναπόφευκτου, η απο-
δοχή σε πολλές διαφορετικές μορφές αποτελεί κεντρική ιδέα 
και της ΓΣΘ. 
Τέλος, για τους Επικούρειους η κοσμολογική προοπτική δεν 
αποτελεί κεντρική ιδέα, παρά μόνο στο βαθμό που καταδει-
κνύει τη μεγάλη σπουδαιότητα του εδώ και τώρα στη ζωή μας. 
Το τι συμβαίνει στην φύση ή γύρω μας είναι κάτι πέραν του 
προσωπικού μας ελέγχου. Ο μόνος τρόπος να διαχειριστούμε 
το εγγενές άγχος που συνδέεται με το άγνωστο και το ανεξέ-
λεγκτο, είναι να αποδεχτούμε ότι δεν σχετίζεται με μας και 
ούτε μπορούμε να παρέμβουμε. Καλό είναι λοιπόν, όπως και 
στη ΓΣΘ, να εστιαστούμε στο παρόν, εδώ που έχουμε τη δυνα-
τότητα της αλλαγής.  
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Summary
The ancient philosophy, and especially Hellenistic 
philosophical schools, had a practical emphasis that was lost 
over the centuries. Most philosophers were more concerned 
with self – improvement than with theoretical debate for its 
own sake. Discovering the philosophical roots of Cognitive 
Behavioral Therapy would not only be interesting for the 
sake of knowledge, but also because it could give us a better 
understanding of the therapy itself, its development and the 
human nature as well. Given the fact that Stoic Philosophy 
as rational and cognitive psychotherapy was well studied, we 
will try to identify traces of similarities between CBT (theory 
and practice) with Epicurean Philosophy. The philosophy of 
Epicurus (341–270 B.C.E.) was a complete and interdependent 
system, which followed the popular division of philosophy into 
three parts: physics, logic and ethics. Epicureanism and CBT 
both emphasize on the role of ideas, or cognitions. They suggest 
that by changing our cognitions we may be able to change our 
emotions. Epicureanism and CBT, therefore, each embody 
a cognitive theory and therapy of emotional disturbance: 
cognitions are central to both cause and cure of emotional 
disturbance. It should be noted that this does not necessarily 
exclude the possibility that other, non cognitive, factors are 
implicated in the causation of emotional disorders, or even in 
their treatment; it simply places central emphasis upon the role 
of thoughts and beliefs, etc. Epicureans promoted the usage of 
logic, through different practices in order to succeed Hedonism 
and Eudaimonism and meditate with the idea of death, which is 
according to Epicurus responsible for great emotional distress 
and anxiety.   

Key words: Cognitive Behavior Therapy, Epicurean Philosophy, 
Epicurus, philosophical roots of CBT
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Εισαγωγή
Η Σωματοδυσμορφική Διαταραχή (ΣΔΔ- Body Dysmorphic 
Disorder) είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή με έναρξη συ-
νήθως στην εφηβεία και χρόνια πορεία. Πρώτη φορά περι-
γράφηκε από τον Ιταλό ψυχίατρο Enrico Morselli το 1891 ως 
‘φόβος της ασχήμιας’ (dysmorphophobia).  Με το πέρασμα του 
χρόνου, η ΣΔΔ προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών γνωστών 
επιστημόνων, όπως π.χ. του Kraepelin και του Freud, όμως, 
παρά την ιστορική σημασία της διαταραχής, επίσημα αναγνω-
ρίστηκε ως σωματόμορφη διαταραχή (δυσμορφοφοβία) το 
1980 και στη συνέχεια, το 1987, η διαταραχή μετονομάστηκε 
σε «Σωματοδυσμορφική Διαταραχή» και συνέχιζε να ταξινο-
μείται ως υποκατηγορία των «Σωματόμορφων Διαταραχών» 
έως και το DSM-IV-TR [1].   Ως αποτέλεσμα των κλινικών 
παρατηρήσεων και μελετών που κατέδειξαν τη συνάφεια των 
συμπτωμάτων της ΣΔΔ με αυτά της Ιδεοψυχαναγκαστικής Δι-
αταραχής (ΙΨΔ), στο πρόσφατα αναθεωρημένο DSM-5 [2], η 
ΣΔΔ ταξινομείται πλέον στην νεοσυσταθείσα κατηγορία των 
«Ιδεοψυχαναγκαστικών και άλλων συναφών Διαταραχών».   

Τα διαγνωστικά κριτήρια για τη ΣΔΔ περιλαμβάνουν την 
επίμονη ενασχόληση με κάποιο φανταστικό ή ελάχιστο ελάτ-
τωμα στη φυσική εμφάνιση που επιφέρει κλινικά σημαντική 
δυσφορία και/ ή λειτουργική έκπτωση σε διάφορους τομείς 
της καθημερινής ζωής του ατόμου (π.χ. κοινωνική, επαγγελ-
ματική, κ.ά.). Η διάγνωση τίθεται μόνο όταν η ενασχόληση με 
τη φυσική εμφάνιση δεν οφείλεται σε άλλη ψυχική διαταραχή 
(π.χ. διαταραχή πρόσληψης τροφής).  Η βασική διαφορά με-
ταξύ του DSM-IV και DSM-5 για τη διάγνωση της ΣΔΔ έγκει-
ται στην πρόσθεση του διαγνωστικού κριτηρίου της ύπαρξης 
των καταναγκαστικών συμπεριφορών ή νοερών πράξεων ως 
απάντηση στις ανησυχίες περί της φυσικής εμφάνισης [2]. Στα 
διαγνωστικά κριτήρια του DSM-5 περιλαμβάνονται επίσης: 
(α) η σοβαρότητα της διαταραχής που προσδιορίζεται με το 
βαθμό επίγνωσης (εναισθησίας) και (β) η παρουσία της μυϊκής 
δυσμορφίας. Ο προσδιοριστής «με μυϊκή δυσμορφία» επιτρέ-
πει την ανίχνευση ατόμων, κυρίως ανδρών, που έχουν την πε-
ποίθηση ότι η μυϊκή κατασκευή τους υπολείπεται ή είναι ανε-
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Περίληψη
Η Σωματοδυσμορφική Διαταραχή (ΣΔΔ) χαρακτηρίζεται από υπερβολική ενασχόληση με ένα φανταστικό (ή ελάχιστο) ελάττωμα 
στην εμφάνιση, οδηγώντας το άτομο σε κλινικά σημαντική δυσφορία, χρονοβόρες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ή/και νοερές 
πράξεις, και λειτουργική έκπτωση στην κοινωνική, ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική λειτουργικότητα.  Πρόκειται για μια σοβαρή 
και απειλητική για τη ζωή διαταραχή, η οποία ξεκινά συνήθως στην εφηβεία και δεν αφορά στην απλή ανησυχία για την εμφάνιση 
στα πλαίσια της φυσιολογικής εφηβικής ανάπτυξης. Η διαταραχή συνδέεται με σημαντική συννοσηρότητα, αναπηρία και υψηλό 
κίνδυνο αυτοκτονικότητας, ειδικά στους εφήβους. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον για την κατα-
νόηση και θεραπεία της διαταραχής, ωστόσο οι μελέτες έχουν επικεντρωθεί ως επί το πλείστον σε ενήλικους πληθυσμούς. Σκοπός 
της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των επιδημιολογικών και κλινικών χαρακτηριστικών της ΣΔΔ 
στους εφήβους και στη συνέχεια η συνοπτική παρουσίαση ενός μοντέλου Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής (ΓΣ) ψυχοθεραπευτικής 
παρέμβασης, προσαρμοσμένου για εφήβους που στηρίζεται στο ΓΣ μοντέλο της διαταραχής, λαμβάνοντας υπόψη αναπτυξιακούς 
παράγοντες, αλλά και σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα από κλινικές και νευροψυχολογικές μελέτες.  
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παρκής, με αποτέλεσμα να προκαλούν με διάφορους τρόπους 
υπερβολική ανάπτυξη των μυών μέχρι τη παραμόρφωσή τους. 
Ο προσδιοριστής της «επίγνωσης» της νόσου διευκολύνει το 
διαχωρισμό μεταξύ ατόμων με καλή, ικανοποιητική, φτωχή, 
απούσα ή παραληρητική εναισθησία αναφορικά με το υπερ-
βολικό ή αδικαιολόγητο των ανησυχιών και πεποιθήσεών τους 
σχετικά με την εμφάνιση [2].  
Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η σύντομη ανασκόπη-
ση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τα επιδημιολογικά και τα 
κλινικά χαρακτηριστικά της ΣΔΔ στους εφήβους, καθώς και τα  
νευροψυχολογικά και γνωστικά ελλείμματα. Δίδεται ιδιαίτερη 
αναφορά στην παρουσίαση ενός μοντέλου γνωσιακής – συμπε-
ριφορικής (ΓΣ) ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης που λαμβάνει 
υπόψη τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες της ηλικιακής αυτής 
ομάδας και τα νευροψυχολογικά και γνωστικά ελλείμματα που 
χαρακτηρίζουν τη διαταραχή. 

Επιδημιολογικά δεδομένα
Οι επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι η ΣΔΔ είναι αρκε-
τά συχνή.  Υποστηρίζεται ότι 1,7-2,4% του ενήλικου γενικού 
πληθυσμού και 2,2% των εφήβων (1,7% των αγοριών και 2,8% 
των κοριτσιών), ηλικίας 14-19 χρονών, πάσχει από τη διαταρα-
χή [3]. Η συχνότητα εμφάνισής της είναι υψηλότερη σε κλινικά 
δείγματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ψυχιατρικής πε-
ρίθαλψης. Μελέτη σε κλινικό δείγμα εφήβων νοσηλευόμενων 
σε ψυχιατρικές κλινικές ανέδειξε ότι περίπου το 6,7% πληρού-
σε τα κριτήρια για σίγουρη ή πιθανή ΣΔΔ, αν και σπάνια η 
διάγνωση αυτή αναφέρονταν στο ιστορικό τους [4].  
Η έναρξη της ΣΔΔ τοποθετείται στην εφηβεία,  στην ηλικία 
των περίπου 12-13 ετών (μέση ηλικία έναρξης των συμπτω-
μάτων είναι 16 +/-6,9 έτη) [4], αν και έχουν περιγραφεί στη 
βιβλιογραφία περιπτώσεις παιδιών με έναρξη της διαταραχής 
στην ηλικία των 6 ετών [5]. Ωστόσο, οι ασθενείς συχνά δεν δι-
αγιγνώσκονται μέχρι και 15 χρόνια αργότερα καθώς συνήθως 
ντρέπονται να αποκαλύψουν τα συμπτώματά τους [6]. Ένας 
άλλος παράγοντας που συμβάλλει στην υποδιάγνωση του προ-
βλήματος είναι ότι πολλοί κλινικοί αντιλαμβάνονται την ενα-
σχόληση των εφήβων με την εμφάνισή τους ως αναμενόμενο 
μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξής τους [7].  Η ΣΔΔ συχνά 
περιγράφεται ως ‘σιωπηρή διαταραχή’, καθώς η ενοχή, η ντρο-
πή και το στίγμα που συνοδεύει τη διαταραχή αποτελούν με-
γάλο εμπόδιο για την αναζήτηση θεραπείας. Στο πλαίσιο αυτό, 
οι ειδικοί έχουν επισημάνει την αναγκαιότητα όλοι οι έφηβοι 
ασθενείς να ερωτώνται κατά την κλινική συνέντευξη, σχετικά 
με τις ανησυχίες για την εμφάνισή τους και να διερευνάται 
διεξοδικά η πιθανότητα της ΣΔΔ με κατάλληλα ψυχομετρικά 
εργαλεία [7]. 
Η ΣΔΔ φαίνεται να εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα στους 
άνδρες και στις γυναίκες, παρότι μερικές έρευνες δείχνουν 
μια μικρή αύξηση της επικράτησης της νόσου στις γυναίκες 
[8]. Η πορεία της είναι χρόνια, με εξάρσεις και υφέσεις, ενώ 
η ανατομική περιοχή του σώματος που απασχολεί τον ασθενή 
μπορεί να εναλλάσσεται ή να παραμένει η ίδια. 
Η συννοσηρότητα της ΣΔΔ με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές 
είναι συχνή τόσο στους ενήλικες όσο και στους εφήβους [9]  
και σχετίζεται με μεγαλύτερη λειτουργική έκπτωση σε σημα-
ντικούς τομείς της ζωής [10]. Ο επιπολασμός ζωής της μείζο-
νος καταθλιπτικής διαταραχής ανέρχεται στο 75% σε ασθενείς 
που πάσχουν από ΣΔΔ [10]. Η χρήση ουσιών (30-49%), η ιδε-

οψυχαναγκαστική διαταραχή (30-33%) και η κοινωνική φοβία 
(37-39%) συχνά συνυπάρχει με τη ΣΔΔ [10,11]. Τα συμπτώ-
ματα που σχετίζονται με τη φυσική εμφάνιση συνήθως προη-
γούνται της έναρξης της κατάθλιψης και/ή της χρήσης ουσιών 
[10,11].

Κλινικά χαρακτηριστικά
Αν και υπάρχουν λίγες έρευνες αναφορικά με τη φαινομενο-
λογία της ΣΔΔ στους εφήβους, τα υπάρχοντα ερευνητικά δε-
δομένα φαίνεται να συμφωνούν στο ότι τα κλινικά χαρακτηρι-
στικά της διαταραχής σε παιδιά και εφήβους είναι σε μεγάλο 
βαθμό παρόμοια με αυτά των ενηλίκων. Σε μία έρευνα 33 νε-
αρών ατόμων με ΣΔΔ, στο 72% των συμμετεχόντων οι ανη-
συχίες τους για την εμφάνιση προκαλούσαν σοβαρού βαθμού 
δυσφορία, 94% ανέφεραν σημαντική δυσλειτουργία στον ακα-
δημαϊκό ή επαγγελματικό τομέα, 39% είχαν νοσηλευτεί και 
21% είχαν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας [12].  Αντίστοιχα ήταν 
τα αποτελέσματα μιας άλλης μελέτης στην οποία συμμετείχαν 
200 άτομα με ΣΔΔ (36 έφηβοι και 164 ενήλικοι) [11]. Μεταξύ 
των εφήβων, το 94,3% ανέφερε μέτριου, σοβαρού ή ακραίου 
βαθμού δυσφορία λόγω των συμπτωμάτων της διαταραχής, το 
80,6% είχε ιστορικό αυτοκτονικού ιδεασμού, ενώ το 44,4% 
είχε πραγματοποιήσει απόπειρα αυτοκτονίας. Οι έφηβοι και 
οι ενήλικες ήταν συγκρίσιμοι στις περισσότερες μεταβλητές, 
αν και οι έφηβοι εμφάνιζαν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 
παραληρητικές πεποιθήσεις (π.χ. «είμαι παραμορφωμένος», 
«μοιάζω με τέρας»), έντονη δυσφορία, λειτουργική έκπτωση 
στο σχολείο και σε άλλους σημαντικούς τομείς της ζωής, αυ-
τοκτονικό ιδεασμό και απόπειρες αυτοκτονίας. Συγκριτικά με 
συνομηλίκους τους, σκέφτονται την εμφάνισή τους πολύ περισ-
σότερο, κατά μέσο όρο 3-8 ώρες την ημέρα, και δυσκολεύονται 
ιδιαίτερα να ελέγξουν τις ανησυχίες τους παρά τη σημαντική 
συναισθηματική φόρτιση που αυτές τους προκαλούν [13]. Τα 
άτομα με ΣΔΔ συνήθως επικεντρώνονται σε περισσότερα από 
ένα σημεία του σώματος ή μπορεί να ανησυχούν για πολλά 
μέρη του σώματος ταυτόχρονα [13, 14]. Συνήθη μέρη επικέ-
ντρωσης της ανησυχίας των εφήβων με ΣΔΔ είναι το δέρμα, 
το πρόσωπο (π.χ. ακμή, σημάδια, χαρακτηριστικά), τα μαλλιά 
(λέπτυνση τριχών, υπερβολική τριχοφυΐα κ.ά.) και η μύτη (μέ-
γεθος, σχήμα κ.λπ.) αν και  οποιοδήποτε σημείο του σώματος 
μπορεί να αποτελέσει το επίκεντρο της ανησυχίας τους.  Σε μια 
μελέτη 33 παιδιών και εφήβων με ΣΔΔ, τα πιο συχνά σημεία 
ανησυχίας ήταν το δέρμα (61%) και τα μαλλιά (58%) [11-16].  
Η υπέρμετρη ανησυχία για την εμφάνιση οδηγεί τα άτομα με 
ΣΔΔ στην ανάγκη να εμπλακούν σε καταναγκαστικές-τελε-
τουργικές συμπεριφορές, οι οποίες μπορεί να καταλαμβάνουν 
πολλές ώρες της ημέρας με σκοπό να διορθώσουν ή να απο-
κρύψουν τα μέρη του σώματός τους που αντιλαμβάνονται ως 
ελαττωματικά.  Συνήθεις συμπεριφορές είναι η παρατήρηση 
του σώματος σε καθρέφτες ή άλλες αντανακλαστικές επιφά-
νειες, η συνεχής εξέταση και σύγκριση με την εμφάνιση των 
άλλων, η υπερβολική ενασχόληση με συμπεριφορές περιποίη-
σης με σκοπό την κάλυψη του υποτιθέμενου ελαττώματος. Οι 
αυτοκαταστροφικοί χειρισμοί, όπως το τρίψιμο ή το τσίμπημα 
του δέρματος, προκειμένου να ‘βελτιώσουν’ τις ακνεϊκές βλά-
βες μπορούν να αποβούν ακόμη και απειλητικοί για τη ζωή. 
Συχνή είναι, επίσης, η αναζήτηση διαβεβαιώσεων για το αντι-
λαμβανόμενο ελάττωμα από το άμεσο περιβάλλον (συνήθως 
γονείς), οι οποίες ωστόσο προσφέρουν προσωρινή ή και κα-
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θόλου ανακούφιση [11,13,16] . Η πλειοψηφία των ενηλίκων 
ασθενών με ΣΔΔ επιζητούν διορθωτική θεραπεία από πλαστι-
κό χειρουργό, δερματολόγο ή αισθητικό, αλλά με μικρή και 
παροδική βελτίωση. Οι διορθωτικές αυτές θεραπείες συνήθως 
επιφέρουν επιδείνωση της διαταραχής και εντονότερη ενα-
σχόληση με το ελάττωμα [17]. Οι έφηβοι σκέφτονται και συ-
ζητούν συχνά την πιθανότητα διόρθωσης του ελαττώματος με 
θεραπεία από πλαστικό χειρουργό, δερματολόγο ή αισθητικό.
Στον τομέα της κοινωνικοποίησης παρουσιάζουν μεγάλο εύ-
ρος δυσλειτουργίας. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις η αποφυ-
γή των συνηθισμένων δραστηριοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε 
κοινωνική απομόνωση, αφού το άτομο βγαίνει από το σπίτι του 
μόνο τα βράδια ή δεν βγαίνει ποτέ [16]. Η διαταραχή μπορεί 
να οδηγήσει τα άτομα στην εγκατάλειψη των σπουδών ή της 
εργασίας τους, γεγονός που επιφέρει ακόμη εντονότερες δυ-
σκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις. Σύμφωνα με δύο έρευ-
νες σε 33 και 36 νέους με ΣΔΔ, το 18% και 22% αντίστοιχα 
διέκοψαν τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο, ενώ το 
36% της δεύτερης έρευνας αδυνατούσε να εργαστεί λόγω των 
συμπτωμάτων τους [12,14]. Οι έφηβοι με ΣΔΔ έχουν συνήθως 
χαμηλή αυτοπεποίθηση, αρνητική εικόνα του σώματός τους, 
καθώς και υψηλά ποσοστά συμπτωμάτων άγχους, κατάθλιψης, 
μετατραυματικής διαταραχής και συμπτωμάτων αποσυνδετι-
κού τύπου [10]. Η μειωμένη ικανοποίηση των εφήβων με την 
εικόνα του σώματός τους έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο 
αυτοκτονικότητας [18]. 
Ο ειδικός οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ως προς την 
ορθή αξιολόγηση και διαφοροδιάγνωση των συμπτωμάτων της 
ΣΔΔ καθώς συχνά τίθεται λανθασμένα διάγνωση άλλης δια-
ταραχής με αποτέλεσμα ο ασθενής να μην λαμβάνει την εν-
δεδειγμένη θεραπεία [15]. Για παράδειγμα, αν οι ανησυχίες 
και οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές επικεντρώνονται 
στην εμφάνιση (συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών ανα-
φορικά με τη συμμετρία), θα πρέπει να τίθεται η διάγνωση 
της ΣΔΔ παρά της ΙΨΔ. Στην περίπτωση που τα συμπτώματα 
κοινωνικού άγχους και κοινωνικής αποφυγής οφείλονται στην 
αμηχανία και στην ντροπή που το άτομο νιώθει σχετικά με τα 
αντιλαμβανόμενα ελαττώματα στην εμφάνισή του και πληρού-
νται τα υπόλοιπα κριτήρια της ΣΔΔ, θα πρέπει τα τίθεται  η 
διάγνωση της ΣΔΔ και όχι της Κοινωνικής Φοβίας. Ως προς 
τη διαφοροδιάγνωση με την Μείζονα Καταθλιπτική Διατα-
ραχή, οι έφηβοι που πάσχουν από κατάθλιψη, όπως και αυτοί 
με ΣΔΔ, αναφέρουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, αισθήματα ντρο-
πής, και φόβο απόρριψης, ωστόσο, οι καταθλιπτικοί ασθενείς 
εστιάζουν λιγότερο ή και καθόλου στην εμφάνισή τους, ενώ οι 
ασθενείς με ΣΔΔ επικεντρώνονται υπερβολικά σε αυτήν και 
εμφανίζουν καταναγκαστικές επαναλαμβανόμενες συμπερι-
φορές [1,15].
  
Αιτιοπαθογένεια 
Η αιτιοπαθογένεια της ΣΔΔ είναι πολυπαραγοντική, όπου η 
αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικών, νευροβιολογικών και κοι-
νωνικών παραγόντων φαίνεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη 
και στη διατήρηση των συμπτωμάτων [19].
Μελέτες οικογενειών διαπίστωσαν οικογενειακή προδιάθε-
ση για την εμφάνιση της διαταραχής, αφού έδειξαν ότι 6-8% 
των ασθενών με ΣΔΔ είχαν συγγενείς πρώτου βαθμού που 
έπασχαν από την ίδια διαταραχή [15,20]. Πρόσφατη μελέ-
τη διδύμων έδειξε ότι η υπερβολική ανησυχία σχετικά με το 

αντιλαμβανόμενο ή το ελάσσονα ελάττωμα στη φυσική εμφά-
νιση αποτελεί κληρονομήσιμο χαρακτηριστικό, με τις μη κοι-
νές περιβαλλοντικές επιρροές, σε αντίθεση με τις κοινές, να 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην αιτιοπαθογένεια της ΣΔΔ [21].  
Η ένδειξη για τη συμβολή των νευροβιολογικών παραγόντων 
στην αιτιοπαθογένεια της ΣΔΔ προκύπτει κυρίως από τα ευ-
ρήματα απεικονιστικών μελετών του εγκεφάλου. Οι μελέτες 
με χρήση της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) ενοχοποιούν 
τις ίδιες εγκεφαλικές περιοχές (πρόσθιο-ραβδωτό κύκλωμα, 
αμυγδαλή) που έχουν αναδειχθεί  να σχετίζονται με τη ΙΨΔ 
[22]. Οι δομικές αλλαγές που εντοπίζονται στις απεικονιστικές 
μελέτες του εγκεφάλου των ασθενών με ΙΨΔ στις περιοχές του 
μεταιχμιακού συστήματος και των βασικών γαγγλίων φαίνε-
ται να υπάρχουν και στους ασθενείς με ΣΔΔ [23]. Πρόσφατη 
έρευνα που χρησιμοποίησε για την εξέταση της λευκής ουσί-
ας του εγκεφάλου την τεχνική της απεικόνισης του Τανυστή 
Διάχυσης (DTI: Diffusion Tensor Imaging) έδειξε μειωμένη 
συνδεσιμότητα και αποδιοργάνωση σε διαφορετικές περιοχές 
του εγκεφάλου, όπως στο μεσολόβιο, στην άνω επιμήκη δε-
σμίδα (superior longitudinal fasciculus) και στη μετωπο-ινιακή 
δεσμίδα του εγκεφάλου (fronto-occipital fasciculus) [24]. Μια 
άλλη περιοχή που βρέθηκε να εμπλέκεται στη ΣΔΔ και στη 
ΙΨΔ είναι ο κερκοφόρος πυρήνας (βασικά γάγγλια), περιοχή 
που σχετίζεται με τη ρύθμιση της κίνησης, με τη μάθηση και 
άλλες νοητικές λειτουργίες [25]. Οι νευροαπεικονιστικές με-
λέτες με τη χρήση της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας 
(fMRI) έδειξαν υπερδραστηριότητα και υποδραστηριότητα 
του αριστερού ημισφαιρίου στις περιοχές της πρωτογενούς 
και δευτερογενούς επεξεργασίας οπτικών ερεθισμάτων κατά 
τη διάρκεια της κωδικοποίησης των γενικών στοιχείων προ-
σώπου ή αντικειμένου σε ασθενείς με ΣΔΔ συγκριτικά με τους 
υγιείς μάρτυρες [26,27]. Οι ερευνητές ερμήνευσαν τα παρα-
πάνω ευρήματα ως ένδειξη ότι οι ασθενείς με ΣΔΔ μπορεί να 
βασίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στην οπτική επεξεργασία 
της λεπτομέρειας παρά στην ολιστική οπτική επεξεργασία και 
απαρτίωση της εικόνας. Η υπερδραστηριότητα της βρεγμα-
το-οπτικής περιοχής του εγκεφάλου, παρατηρούμενη στις νευ-
ροαπεικονιστικές μελέτες τομογραφίας με χρήση μονήρους 
δέσμης φωτονίων (SPECT) ενισχύει την υπόθεση δυσλειτουρ-
γικής οπτικής αντίληψης των ασθενών με ΣΔΔ  [28].
Οι ψυχολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι μια σειρά χαρακτη-
ριστικών προσωπικότητας σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη 
διατήρηση της ΣΔΔ. Συγκεκριμένα, η ανασφάλεια, η αυξημέ-
νη ευαισθησία, καθώς και τα αγχώδη, ναρκισσιστικά, σχιζο-
ειδή και εσωστρεφή χαρακτηριστικά προσωπικότητας συνα-
ντώνται συχνά ανάμεσα σε άτομα (ενηλίκους και εφήβους) με 
ΣΔΔ [29]. Σε μία μελέτη, αναφέρεται ότι το 38% των ασθενών 
με ΣΔΔ είχαν ταυτόχρονα διαγνωστεί ότι έπασχαν από διατα-
ραχή προσωπικότητας [30].
Οι νευροψυχολογικές μελέτες έχουν αναδείξει μία σειρά γνω-
στικών ελλειμμάτων σε άτομα με ΣΔΔ, όπως στις εκτελεστικές 
λειτουργίες (σχεδιασμός και οργάνωση πληροφοριών) [31], 
στη μνήμη (οπτική και ακουστική) [32], στην εργαζόμενη μνή-
μη και στην ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών [33], στην 
επιλεκτική προσοχή και στην εσφαλμένη επιλεκτική επεξερ-
γασία πληροφοριών ‘απειλητικού’ περιεχομένου [34], στη 
συναισθηματική επεξεργασία (αναγνώριση συναισθηματικής 
έκφρασης προσώπου) [35] και στην οπτική επεξεργασία πλη-
ροφοριών [36].



Σωματοδυσμορφική Διαταραχή σε Εφήβους Δημητροπούλου και Γιαννοπούλου

22

Καθώς η ΣΔΔ αρχίζει συνήθως στην εφηβεία, τότε που η 
έγνοια για τη φυσική εμφάνιση και την κοινωνικοποίηση κο-
ρυφώνονται, πολλοί ερευνητές επισημαίνουν τη συμβολή των 
κοινωνικών παραγόντων στην ανάπτυξη της διαταραχής στην 
εφηβική ηλικία.  Υποστηρίζουν ότι η επιρροή πολιτισμικών 
προτύπων ‘ομορφιάς’ προωθεί τις ψυχικές παθήσεις που σχε-
τίζονται με την εμφάνιση, όπως τις διαταραχές πρόσληψης 
τροφής και τη ΣΔΔ, οι οποίες συναντώνται πιο συχνά στους 
νέους σήμερα [37]. Υποστηρίζουν ακόμη, ότι οι έφηβοι που 
συνεχώς εκτίθενται σε ‘όμορφους’ ανθρώπους, συνήθως μέσω 
των ΜΜΕ (τηλεόραση, περιοδικά, διαδίκτυο), μπορεί να αντι-
δράσουν αρνητικά με τους εξής δύο τρόπους: (α) να βιώνουν 
αυξημένη εσωτερική πίεση προκειμένου να αποκτήσουν πα-
ρόμοια χαρακτηριστικά και /ή (β)  να αναπτύξουν αισθήματα 
αμφιβολίας για τον εαυτό και/ή αισθήματα ανεπάρκειας κα-
θώς συνειδητοποιούν ότι παρόμοια χαρακτηριστικά γνωρί-
σματα δεν μπορούν να επιτευχθούν [38].

Γνωσιακό-συμπεριφοριστικό μοντέλο της ΣΔΔ
Ερευνητές έχουν αποπειραθεί να διατυπώσουν τα αίτια της 
ΣΔΔ χρησιμοποιώντας το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, μέρος 
του οποίου αποτυπώνεται καλά στο γνωσιακό μοντέλο της 
διαταραχής. Αυτό εξετάζει και λαμβάνει υπόψη τα γνωστι-
κά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά της 
διαταραχής και ενσωματώνει έναν συνδυασμό παραγόντων 
–πολιτισμικών, βιολογικών (προδιάθεση), ψυχολογικής ευα-
λωτότητας– και εμπειριών στην πρώιμη παιδική ηλικία, που 
μπορούν να ερμηνεύσουν τόσο την ανάπτυξη όσο και τη διατή-

ρηση της διαταραχής. Η ιδέα του ΓΣ μοντέλου της ΣΔΔ είναι 
ότι τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές προσδιορίζονται 
από τον τρόπο με τον οποίο το άτομο ερμηνεύει τα αντιλαμ-
βανόμενα «ελαττώματα» της εμφάνισής του και ότι η αλλαγή 
των γνωσιακών προκαταλήψεων, των βασικών πεποιθήσεων 
και συμπεριφορών θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των 
συμπτωμάτων της διαταραχής (βλέπε Σχεδιάγραμμα 1).  
Τα ευρήματα πρόσφατων νευροψυχολογικών μελετών έχουν 
χρησιμοποιηθεί από το ΓΣ μοντέλο της ΣΔΔ για την ανάπτυξη 
θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Σημαντικό εύρημα είναι ότι τα 
άτομα με ΣΔΔ επικεντρώνονται υπερβολικά στη λεπτομέρεια 
όταν επεξεργάζονται οπτικά ερεθίσματα και έχουν μειωμέ-
νη δυνατότητα ολιστικής οπτικής επεξεργασίας της εικόνας 
[26,27]. Αυτό δυνητικά τα αποτρέπει από το να αντιλαμβά-
νονται τις οπτικές λεπτομέρειες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, με 
αποτέλεσμα τα υποτιθέμενα ‘ελαττώματα’ στην εμφάνισή τους 
να μοιάζουν μεγαλύτερα ή παραμορφωμένα. Ακόμα, φαίνεται 
ότι τα άτομα με ΣΔΔ υπερβάλουν τη σημασία της εξωτερικής 
εμφάνισης, αφού ταυτίζουν την ομορφιά με την ευτυχία (π.χ. 
«Αν ήμουν πιο όμορφή/-ος, όλη μου η ζωή θα ήταν καλύτερη») 
[39]. Έτσι, η επανεκπαίδευση στην οπτική αντίληψη της εικό-
νας αποτελεί πρόσθετο συστατικό της θεραπείας.
Οι συνήθεις γνωσιακές προκαταλήψεις που συναντώνται στη 
ΣΔΔ είναι η διπολική/διχοτομική σκέψη («όλα ή τίποτα»), τα 
αυθαίρετα συμπεράσματα (διάβασμα σκέψης, πρόβλεψη του 
τι πρόκειται να συμβεί) και η συναισθηματική λογική («αισθά-
νομαι ότι δεν είμαι ελκυστική, οπότε μάλλον δεν είμαι»). Οι 
παραπάνω γνωσιακές προκαταλήψεις φαίνεται να  συνδέονται 

Σχεδιάγραμμα 1: Γνωσιακό-Συμπεριφοριστικό Μοντέλο για την Διαταραχή Σωματικής Δυσμορφίας (ΔΣΔ) Fang A, Wilhelm S. Clinical 
Features, Cognitive Biases, and Treatment of Body Dysmorphic Disorder. Annu Rev Clin Psychol, 2015.
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με την εναισθησία του ατόμου,  αλλά και με τις παραληρητικές 
ιδέες αναφοράς [40].  Τα ελλείμματα στη συναισθηματική επε-
ξεργασία των πληροφοριών, και ειδικότερα η τάση των ασθε-
νών με ΣΔΔ να ερμηνεύουν αρνητικά τις εκφράσεις προσώπου 
των άλλων, συνδέονται με τις παραληρητικές ιδέες αναφοράς, 
όπως ότι οι άλλοι τους κοροϊδεύουν, τους κοιτάζουν επίμονα ή 
μιλούν για εκείνους [41]. Οι ασθενείς αντιδρούν στα αντιλαμ-
βανόμενα ελαττώματα της εμφάνισής τους και τις επακόλου-
θες δυσλειτουργικές ερμηνείες με έντονα αρνητικά συναισθή-
ματα (άγχος, κατάθλιψη, ενοχή, ντροπή, αηδία). Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της επιλεκτικής προσοχής στο ‘πρό-
βλημα’ και τη χρήση αντισταθμιστικών στρατηγικών (π.χ. απο-
φυγή κοινωνικών καταστάσεων, τελετουργίες) για τη μείωση 
των αρνητικών συναισθημάτων, οι οποίες ωστόσο διατηρούν 
το πρόβλημα [42].
Δεδομένων των κοινών ψυχοπαθολογικών χαρακτηριστικών 
μεταξύ της ΣΔΔ και της ΙΨΔ και της Κοινωνικής Φοβίας κα-
θώς και της συννοσηρότητας με τις προαναφερόμενες διατα-
ραχές, το ΓΣΘ μοντέλο της ΣΔΔ έχει μερική επικάλυψη με 
εκείνο της Κοινωνικής Φοβίας [43], της ΙΨΔ [44], του άγχους 
υγείας [45] και το ΓΣ μοντέλο της εικόνας του σώματος [46]  
που συνήθως εφαρμόζεται σε μη ψυχιατρικούς ασθενείς που 
εκφράζουν δυσαρέσκεια για το σχήμα και βάρος του σώματός 
τους.  Τα αναπτυξιακά ΓΣ μοντέλα προτείνουν ότι ο κίνδυνος 
για την εμφάνιση της ΣΔΔ αυξάνεται όταν το άτομο βιώνει κρί-
σιμα ή τραυματικά γεγονότα που σχετίζονται με τη φυσική του 
εμφάνιση. Ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι αυθόρ-
μητες νοερές εικόνες (γνωσίες) που σχετίζονται με πρώιμες 
στρεσσογόνες μνήμες αναφορικά με την εμφάνιση μπορούν να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της διαταραχής [47].  Πρόσφατη 
μελέτη σε εφήβους με ΣΔΔ κατέδειξε ότι οι κοινωνικές τους 
δυσκολίες που σχετίζονται με τη φυσική εμφάνιση, και ειδικά 
τα ‘πειράγματα’ που έχουν βιώσει από το αντίθετο φύλο, συν-
δέονται με αυξημένο φόβο απόρριψης λόγω της εμφάνισης, 
και στη συνέχεια, με αυξημένη συμπτωματολογία ΣΔΔ [48]. 
Οι αυθόρμητες νοερές εικόνες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
στη διατήρηση της ΣΔΔ αφορούν είτε στις αναμνήσεις πειραγ-
μάτων/κοροϊδιών ή εκφοβισμού στο σχολείο είτε στην αυξημέ-
νη αυτοσυνειδητότητα για σωματικές αλλαγές κατά την διάρ-
κεια της εφηβείας [47]. Σύμφωνα λοιπόν με την υπόθεση ότι τα 
ψυχοτραυματικά γεγονότα ενεργοποιούν δυσλειτουργικές πε-
ποιθήσεις σχετικές με την κανονικότητα και τις επιπτώσεις της 
φυσικής εμφάνισης στην αυταξία και στην κοινωνική αποδοχή 
[49] και δεδομένου ότι ο φόβος της κοινωνικής απόρριψης εί-
ναι ιδιαίτερα υψηλός στην εφηβεία, ένας έφηβος με βιολογική 
προδιάθεση και ψυχολογική ευαλωτότητα (π.χ. χαμηλή αυτο-
εκτίμηση) που έχει βιώσει στο παρελθόν ή βιώνει κοροϊδίες/
πειράγματα για την εμφάνισή του βρίσκεται σε αυξημένο κίν-
δυνο να αναπτύξει συμπτώματα ΣΔΔ [50]. Μία υπόθεση είναι 
ότι μόλις εμφανιστούν τα συμπτώματα ΣΔΔ, αυτά ενδέχεται να 
διατηρηθούν όταν ο έφηβος συνεχίσει να εστιάζει επιλεκτικά 
την προσοχή του στις αντιληπτές από τον ίδιον ‘ατέλειες’ και να 
επαγρυπνά ακόμη και για πολύ μικρές αλλαγές στην εμφάνισή 
του. Η απόρριψη ή/και η διαστρέβλωση των πληροφοριών, που 
δεν συμφωνούν με τις δικές του δυσλειτουργικές πεποιθήσεις 
για την εμφάνισή του, οδηγούν στο μηρυκασμό, στα αρνητικά 
συναισθήματα, όπως στην αποστροφή, αηδία, θλίψη, καθώς 
και στις συμπεριφορές ασφαλείας για την κάλυψη ατελειών ή 
αλλαγή της εμφάνισης [51]. Οι ασθενείς με ΣΔΔ, σε αντίθεση 

με τους υγιείς, επιλεκτικά επικεντρώνουν την προσοχή τους σε 
λέξεις, όπως «ελκυστικός», «όμορφος» ή «αποκρουστικός», 
«άσχημος», είναι απορροφημένοι με την ‘ιδανική’ ομορφιά 
και την αντιλαμβανόμενη μειονεξία τους, και επιδιώκουν τη 
διαβεβαίωση από τους άλλους ή τη σύγκριση με τους άλλους 
[34]. Διατηρούν συνήθως αρνητική ερμηνευτική προκατάληψη 
διφορούμενων κοινωνικών καταστάσεων, παρερμηνεύοντας 
τα ερεθίσματα ως απειλητικά, γεγονός που μπορεί να προκα-
λέσει άγχος ή να το διατηρήσει. Για παράδειγμα, το γέλιο ενός 
ατόμου παρερμηνεύεται από τον έφηβο με ΣΔΔ ως αρνητική 
αντίδραση στην εμφάνισή του, γεγονός που ενισχύει περαιτέ-
ρω τις ανησυχίες του γι’ αυτήν. Η διαστρεβλωμένη επεξεργα-
σία πληροφοριών είναι πιθανότερο να συμβεί όταν το άτομο 
βρίσκεται σε καταστάσεις που του προκαλούν αυξημένα επί-
πεδα συναισθηματικής διέγερσης (π.χ. κοινωνικές).  

Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπευτική Παρέμβαση 
Παρότι η ΓΣΘ για τη ΣΔΔ σε παιδιά και εφήβους έχει τα ίδια 
συστατικά και στόχους με εκείνους των ενηλίκων, η προσαρ-
μογή είναι απαραίτητη για να διασφαλίσει την αναπτυξιακά 
κατάλληλη θεραπεία.  Συγκεκριμένα, η προσαρμογή της ΓΣΘ 
στην αντιμετώπιση της ΣΔΔ σε εφήβους οφείλει να λάβει 
υπόψη τις θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης και ψυχολογι-
κής αλλαγής, καθώς η εφηβεία είναι μια περίοδος ραγδαίας 
ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται από σημαντικές βιολογικές, 
σωματικές, γνωστικές και ψυχολογικές αλλαγές. Σημαντικά 
είναι τα θέματα γύρω από την ανάπτυξη της ταυτότητας, την 
απόκτηση αυτονομίας, τη σεξουαλικότητα, τη συναισθηματι-
κή απεξάρτηση από τους γονείς παράλληλα με την αυξημένη 
επιρροή και πίεση των συνομηλίκων. Η εφηβεία, από το γεγο-
νός και μόνο της εμφάνισης της ήβης και των συνεπαγόμενων 
νευροβιολογικών και οργανολογικών αλλαγών, θέτει ως μεί-
ζον ζήτημα την απαρτίωση από την πλευρά του εφήβου μιας 
καινούργιας εικόνας σώματος. Οι μοναδικές ψυχοκοινωνικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι στα διάφορα στά-
δια της ανάπτυξής τους χρειάζεται να εξετάζονται καθόλη τη 
διάρκεια της θεραπείας. Η τυπική αναπτυξιακή πορεία ενός 
εφήβου με ΣΔΔ ανακόπτεται από τη φύση των συμπτωμάτων. 
Κατά την περίοδο της εφηβείας όπου οι κοινωνικές πιέσεις 
στηρίζονται όλο και περισσότερο σε δραστηριότητες που ως 
επί το πλείστον έχουν στόχο την κατάκτηση της ανεξαρτησίας 
και αυτονομίας, οι έφηβοι με ΣΔΔ, έχοντας ελλιπείς κοινω-
νικές δεξιότητες, γίνονται ολοένα πιο εξαρτημένοι από τους 
γονείς. Έτσι, τόσο η αναγνώριση όσο και η εξέταση των πιθα-
νών αναπτυξιακών προκλήσεων σε κάθε βήμα της θεραπείας 
είναι κρίσιμη. Ποια είναι λοιπόν τα βασικά σημεία στα οποία 
θα πρέπει να εστιάσει η θεραπεία ενός εφήβου; 

Εγκαθίδρυση θεραπευτικής σχέσης και αύξηση κινήτρου
Η σημασία της εδραίωσης μιας καλής θεραπευτικής συμμαχί-
ας και η κινητοποίηση του εφήβου αποτελούν βασικά συστατι-
κά της ΓΣΘ. Η φτωχή εναισθησία, η ψυχοκοινωνική λειτουρ-
γική έκπτωση, τα καταθλιπτικά συμπτώματα και ο αυξημένος 
κίνδυνος αυτοκτονικότητας αδιαμφισβήτητα μπορούν να επη-
ρεάσουν το κίνητρο και τη συμμετοχή του εφήβου στη θερα-
πευτική διαδικασία. Επιπλέον, επειδή οι περισσότεροι έφηβοι 
που αντιμετωπίζουν ΣΔΔ δύσκολα πείθονται να δεχτούν βοή-
θεια από ειδικό και έρχονται στη θεραπεία με προτροπή των 
γονέων, παρά τη θέλησή τους, ο θεραπευτής θα πρέπει αρχικά 
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να προσπαθήσει να προσεγγίσει τον έφηβο, κάνοντας τη θερα-
πεία ενδιαφέρουσα και ελκυστική για αυτή την ηλικία. Οι έφη-
βοι, συγκριτικά με τους ενήλικες, είναι πιθανότερο να έχουν 
μειωμένη εναισθησία, και ως αποτέλεσμα αυτού να έχουν την 
άκαμπτη πεποίθηση ότι μόνο κάποια διορθωτική ιατρική (π.χ. 
πλαστική, δερματολογική) ή αισθητική παρέμβαση μπορεί να 
λύσει το πρόβλημά τους. Εάν πιστεύουν απόλυτα ότι τα ‘ελατ-
τώματα’ της εμφάνισής τους είναι πραγματικά, τότε, τουλάχι-
στον στην αρχή, είναι απρόθυμοι και διστακτικοί να λάβουν 
ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
η μετατόπιση του κέντρου βάρους, από την αμφισβήτηση της 
εγκυρότητας της πεποίθησής τους περί του αντιλαμβανόμενου 
ελαττώματος, στην κατανόηση των επιπτώσεων αυτής στην κα-
θημερινή λειτουργικότητα, μπορεί να φανεί πιο βοηθητική στη 
θεραπευτική εμπλοκή και δέσμευση του εφήβου. Επιπλέον, η 
κοινωνική ενίσχυση και οι αμοιβές είναι χρήσιμες για την αύ-
ξηση και διατήρηση του κινήτρου για θεραπεία.   

Ψυχοεκπαίδευση
Ο θεραπευτής εστιάζει στην εκπαίδευση του εφήβου και της 
οικογένειάς του σχετικά με τη  ΣΔΔ, το ΓΣ μοντέλο ερμηνείας 
των συμπτωμάτων και της προτεινόμενης θεραπείας. Η παρου-
σίαση των επιδημιολογικών δεδομένων (π.χ. 2 στα 100 παιδιά 
που φοιτούν στο σχολείο έχουν συμπτώματα ΣΔΔ) βοηθάει 
στην αντιμετώπιση ντροπής, στενοχώριας και στίγματος  που 
μπορεί να βιώνει ο έφηβος, αφού συνειδητοποιεί ότι δεν είναι 
ο μόνος στον κόσμο που πάσχει από τη συγκεκριμένη διαταρα-
χή. Η παρουσίαση του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου ανάπτυ-
ξης και διατήρησης των συμπτωμάτων της ΣΔΔ μπορεί να βο-
ηθήσει στη μείωση της ενοχής, του θυμού, της αυτομομφής και 
της ντροπής μέσα στην οικογένεια. Ο θεραπευτής οφείλει να 
εξηγήσει τη συμβολή των περιβαλλοντικών παραγόντων (π.χ. 
ρόλος των ΜΜΕ) στην ανάπτυξη και έκφραση των συμπτω-
μάτων της διαταραχής, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για αιτι-
ώδη σχέση μεταξύ των δύο, αλλά για αλληλεπίδραση μεταξύ 
βιολογικής προδιάθεσης, ψυχολογικής ευαλωτότητας (χαμηλή 
αυτοεκτίμηση) και περιβάλλοντος (π.χ. πρώιμες τραυματικές 
εμπειρίες). Η ατομική διατύπωση της περίπτωσης, χρησιμο-
ποιώντας το ΓΣ μοντέλο, βοηθάει τους γονείς στην κατανόηση 
του προβλήματος, στη συνεργασία τους και στο κίνητρο συμμε-
τοχής στη θεραπευτική  διαδικασία. Η χρήση μεταφορών κατά 
την επεξήγηση των στόχων και της δομής της θεραπευτικής 
παρέμβασης βοηθάει τόσο τους γονείς όσο και τον έφηβο να 
ξεκαθαρίσουν τους ρόλους των εμπλεκομένων, καθώς και του 
τι χρειάζεται να κάνουν οι ίδιοι (ο θεραπευτής είναι ο ‘προπο-
νητής’, ο έφηβος είναι ο ‘παίκτης’ που προπονείται στην εκμά-
θηση καινούργιων δεξιοτήτων, ο γονιός είναι ο ‘συμπαίκτης’, 
και όλοι μαζί ανήκουν σε μία ομάδα).  

Εκπαίδευση γονέων
Η ψυχοθεραπευτική εργασία με την οικογένεια είναι απαραί-
τητη καθώς τα συμπτώματα της ΣΔΔ επιφέρουν αρνητικές επι-
πτώσεις στη λειτουργία όλης της οικογένειας. Οι γονείς στην 
προσπάθειά τους να βοηθήσουν, στέκονται συχνά εμπόδιο 
στην αλλαγή με τη δική τους μη βοηθητική συμπεριφορά, συμ-
μετέχοντας στους καταναγκασμούς – τελετουργίες του εφήβου, 
ο οποίος επιζητά είτε διαβεβαιώσεις είτε οικονομική κάλυψη 
της δαπάνης μιας ‘διορθωτικής’ παρέμβασης. Συχνά δε, οι γο-
νείς, κατόπιν λανθασμένης συμβουλής τρίτων, εμφανίζονται 

προκειμένου να μειώσουν τη συναισθηματική δυσφορία του 
παιδιού τους, είτε υπερπροστατευτικοί είτε προσαρμοστικοί  
(π.χ. επιτρέπουν τη συμπεριφορά αποφυγής) προκειμένου να 
μειώσουν τη συναισθηματική δυσφορία του παιδιού τους. Για 
το λόγο αυτό, οι γονείς θα πρέπει να εμπλακούν από το αρχικό 
στάδιο της θεραπείας, κατά το οποίο πραγματοποιείται η αξιο-
λόγηση των προβλημάτων, ώστε να προσφέρουν πληροφορίες 
για την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων του εφήβου, 
αλλά και της δικής τους εμπλοκής στη διαταραχή. Μετέπειτα, 
οι οικογενειακές συνεδρίες αφορούν συνήθως στην ψυχοεκ-
παίδευση για τη ΣΔΔ, στην ανάπτυξη γονικών δεξιοτήτων, και 
στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογέ-
νειας. Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν καθόλη τη 
διάρκεια της θεραπείας, βοηθώντας στα συμπεριφορικά πει-
ράματα που ανατίθενται στον έφηβο και στη διατήρηση κινή-
τρου για αλλαγή, μειώνοντας τις συμπεριφορές που διατηρούν 
τα συμπτώματα της διαταραχής (π.χ. να μη δίνουν συνεχείς 
διαβεβαιώσεις), και ενισχύοντας θετικά τις συμπεριφορές που 
δεν σχετίζονται με τη διαταραχή.  
Ένα άλλο ζήτημα, ιδιαίτερα σημαντικό, είναι οι γονείς να 
αντιληφθούν και να αποδεχτούν τη φυσιολογική κατά την πε-
ρίοδο της εφηβείας μετατόπιση του κέντρου βάρους, από τους 
γονείς στους συνομηλίκους, αναφορικά με την εμπιστοσύνη, 
στήριξη και επιρροή. Ενώ οι υγιείς έφηβοι περνούν όλο και 
περισσότερο χρόνο με τους φίλους τους, οι έφηβοι με ΣΔΔ συ-
χνά εμφανίζουν αυξημένη προσκόλληση και συναισθηματική 
εξάρτηση από τους γονείς τους. Κατά συνέπεια, οι γονείς θα 
πρέπει να εκπαιδευτούν στο να επαγρυπνούν λιγότερο και να 
μειώσουν την υπερπροστατευτική τους συμπεριφορά [52].

Γνωσιακές στρατηγικές
Οι γνωσιακές στρατηγικές είναι απλοποιημένες και δίνουν 
έμφαση στην αναγνώριση σκέψεων και συναισθημάτων, αφού 
οι μικρότερης ηλικίας έφηβοι μπορεί να είναι λιγότερο εξοι-
κειωμένοι με συναισθηματικές και γνωσιακές καταστάσεις 
και τη λεκτική έκφρασή τους, και συχνά συγχέουν τις σκέψεις 
με τα συναισθήματα. Οι γνωσιακές στρατηγικές βοηθούν τους 
εφήβους να διακρίνουν μεταξύ συναισθημάτων και σκέψεων 
και έπειτα να τα συνδέουν.  Επίσης, να αναγνωρίζουν και να 
τροποποιούν τον αρνητικό εσωτερικό διάλογο (π.χ. αντιλαμ-
βανόμενη κοινωνική αξιολόγηση) που οδηγεί σε συμπεριφο-
ρές ασφαλείας (τελετουργίες) και/ή σε αποφυγή συμμετοχής 
σε κοινωνικές δραστηριότητες (π.χ. έξοδοι με φίλους, πάρτι 
ή ραντεβού) στις οποίες ο έφηβος αισθάνεται ότι εξετάζεται 
από τους άλλους και φοβάται ότι θα εξευτελιστεί. Για παρά-
δειγμα, οι περισσότεροι έφηβοι που ξαφνικά ανακαλύπτουν 
ότι ένα σπυράκι εμφανίστηκε στο πρόσωπό τους θα σκεφτούν 
«Ωχ! έχω ένα σπυράκι!». Ωστόσο, η ερμηνεία αυτής της σκέ-
ψης θα οδηγήσει σε πολύ διαφορετικές αντιδράσεις. Πολλοί 
έφηβοι μπορεί να την ερμηνεύσουν με τον εξής τρόπο: «Εντά-
ξει, έχω σπυράκι, όμως δεν είναι και τόσο εμφανές» ή «το δέρ-
μα μου δεν είναι και τόσο καθαρό όσο θα επιθυμούσα, αλλά 
σε γενικές γραμμές φαίνομαι καλά». Σε τέτοιες περιπτώσεις 
η συναισθηματική τους αντίδραση και συνεπώς οι συμπεριφο-
ρές θα είναι ουδέτερες -πιθανότατα θα συνεχίσουν την ημέρα 
τους, όπως π.χ. θα πάνε στο σχολείο, κ.λπ. Σε αντιδιαστολή, 
οι γνωσιακές προκαταλήψεις/διαστρεβλώσεις που σχετίζονται 
με τη ΣΔΔ είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε αρνητική κοινωνική 
αξιολογική ερμηνεία, όπως π.χ. «όλοι θα προσέξουν το αηδια-
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στικό μου δέρμα, θα σκεφτούν ότι είμαι σαν τέρας» ή «κανένα 
κορίτσι δεν θα ενδιαφερθεί για εμένα αφού έχω τόσο απαίσιο 
δέρμα». Ο αρνητικός εσωτερικός διάλογος και οι γνωσιακές 
προκαταλήψεις (συναισθηματική συλλογιστική, διάβασμα της 
σκέψης) οδηγούν τον έφηβο με ΣΔΔ, είτε σε χρονοβόρες τε-
λετουργίες προκειμένου να αντιμετωπίσει την ‘απειλή’ των 
επικείμενων κοινωνικών καταστάσεων (π.χ. έξοδος), είτε 
στην αποφυγή των κοινωνικών καταστάσεων, που με τη σει-
ρά τους παράδοξα ενισχύουν τις γνωσιακές διαστρεβλώσεις, 
όπως π.χ. «Ο μόνος λόγος που δεν παρατήρησαν τα σπυράκια 
μου σήμερα είναι γιατί πέρασα 3 ώρες να τα καλύψω με make 
up».  Οι γνωσιακές στρατηγικές βοηθούν τους εφήβους να 
κατανοήσουν και να επεξεργαστούν τις πληροφορίες και τις 
συναισθηματικές καταστάσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια μέσα 
στο πλαίσιο των αναδυόμενων βιολογικών, ψυχολογικών και 
κοινωνικών παραμέτρων αλλαγής.
Πρόκληση στη συνεργασία με τους εφήβους μπορεί να αποτε-
λεί η τάση τους προς την υπερβολικά άκαμπτη και/ ή προσα-
νατολισμένη στο παρόν σκέψη. Η χρήση μεταφορών προσαρ-
μοσμένων στο αναπτυξιακό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα του 
εφήβου, είναι ιδιαίτερα βοηθητική στο να επιστήσει την προ-
σοχή του στις διάφορες στρατηγικές που χρησιμοποιεί για να 
κατανοήσει τον κόσμο και την εμπειρία του μέσα σε αυτόν. Τα 
δε συμπεριφορικά πειράματα (καλά σχεδιασμένες βιωματικές 
δραστηριότητες) αποτελούν επιπρόσθετο βοηθητικό εργαλείο 
για την αλλαγή των λανθασμένων γνωσιών και των συναισθη-
μάτων, και κατ’ επέκταση των συμπεριφορικών μοτίβων. Χρη-
σιμοποιούνται για τον έλεγχο της εγκυρότητας των γνωσιών 
και πεποιθήσεων για τον εαυτό και τους άλλους, και διευκο-
λύνουν τον έλεγχο νέων πιο προσαρμοστικών πεποιθήσεων 
(γνωσιακή αναδόμηση). Το παιχνίδι ρόλων και η χρήση των 
καρτών αντιμετώπισης στρεσσογόνων καταστάσεων μέσα στη 
συνεδρία αποτελούν επιπρόσθετες στρατηγικές ιδιαίτερα χρή-
σιμες στην πρακτική εξάσκηση γνωσιακών στρατηγικών (π.χ. 
τεχνική εσωτερικού διαλόγου, αυτοκαθοδήγηση), οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μόνες τους ή να βοηθήσουν 
στη στοχοθέτηση-σχεδιασμό συμπεριφορικών πειραμάτων.  

Έκθεση και Παρεμπόδιση Αντίδρασης (Ε-ΠΑ)
Όπως στη ΓΣΘ ενηλίκων με ΣΔΔ, η έκθεση και παρεμπόδιση 
αντίδρασης (Ε-ΠΑ) εφαρμόζεται για να βοηθήσει τους εφή-
βους να μειώσουν την αποφυγή και τις συμπεριφορές ασφαλεί-
ας/τελετουργίες (π.χ. υπερβολική ενασχόληση με συμπεριφορές 
περιποίησης με σκοπό την κάλυψη του υποτιθέμενου ελαττώ-
ματος, συνεχής μηρυκασμός ή έλεγχος μέσω παρατήρησης σε 
καθρέφτη, επιδίωξη διαβεβαίωσης από τους γονείς). Αφού, λοι-
πόν,  προσδιοριστούν οι αγχογόνες καταστάσεις,  με τη βοήθεια 
θερμομέτρου φόβου ή σκάλας (ανάλογα με την αναπτυξιακή 
ηλικία), καταρτίζεται μία λίστα ιεραρχίας από τις λιγότερο προς 
τις περισσότερο αγχογόνες καταστάσεις στις οποίες ο έφηβος 
θα εκτεθεί σταδιακά. Η παροχή προτύπου μίμησης από τον θε-
ραπευτή σε δοκιμασίες έκθεσης και χρήσης προσαρμοστικών 
στρατηγικών αντιμετώπισης προβλήματος βοηθάει στην αύξηση 
του κινήτρου και προετοιμάζει τον έφηβο για την μελλοντική 
εφαρμογή των Ε-ΠΑ εργασιών για το σπίτι.  Η έκθεση μέσα 
στη συνεδρία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 
πραγματικότητα, άρα να προκαλεί συναισθηματική δυσφορία, 
έτσι ώστε να διευκολύνει τη γενίκευση στο σπίτι, στο σχολείο 
και στα κοινωνικά περιβάλλοντα [53]. Η πρώτη έκθεση θα πρέ-

πει να δημιουργήσει χαμηλής έντασης δυσφορία και να έχει με-
γάλη πιθανότητα επιτυχίας. Στις επόμενες συνεδρίες έκθεσης 
μπορεί να επιχειρηθεί η πρόκληση μεγαλύτερου βαθμού δυσφο-
ρίας, όμως θα πρέπει να επιτευχθεί η μείωσή της και το βίωμα 
κατάκτησης ελέγχου από τον έφηβο. Οι γονείς εκπαιδεύονται 
στην αναγνώριση των σχετικών με τη διαταραχή συμπεριφορών 
και προγυμνάζονται στην υποστήριξη του παιδιού μέσω της εν-
θάρρυνσης παρά με της εμπλοκής τους στις τελετουργίες και 
στις συμπεριφορές αποφυγής.  

Εκπαίδευση δεξιοτήτων
Οι έφηβοι με ΣΔΔ και οι γονείς τους χρειάζονται συχνά βοή-
θεια στο να χειριστούν τις βιολογικές, διαπροσωπικές και ψυ-
χοκοινωνικές προκλήσεις της εφηβείας, όπως π.χ. την αναδυ-
όμενη δυναμική μεταξύ της οικογένειας και των συνομηλίκων. 
Ο έφηβος πριν την έναρξη της θεραπείας είναι πιθανό να έχει 
βιώσει απώλειες -κοινωνικές (π.χ. φιλία) ή ακαδημαϊκές (π.χ. 
πτώση στους βαθμούς, αποτυχία προαγωγής στην επόμενη 
τάξη)- ως αποτέλεσμα των συμπτωμάτων της ΣΔΔ. Παρομοί-
ως, ενδιαφέροντα ή δεξιότητες (π.χ. μουσική, εικαστικά, αθλή-
ματα) έχουν μειωθεί ή απολεσθεί. Για το λόγο αυτό, ένα ση-
μαντικό συστατικό της θεραπείας αφορά στην αξιολόγηση των 
προσωπικών προκλήσεων και στόχων του εφήβου. Η κλινική 
παρατήρηση και η συλλογή πληροφοριών από τους γονείς, τον 
έφηβο και το σχολείο  μπορούν να ενημερώσουν τον θεραπευ-
τή για τις συγκεκριμένες δεξιότητες που θα χρειαστεί ο έφη-
βος να αναπτύξει κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Καθώς τα 
συμπτώματα της ΣΔΔ βελτιώνονται και η επικέντρωση στη φυ-
σική εμφάνιση καταναλώνει λιγότερο χρόνο, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η θεραπεία να εστιάσει στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής του εφήβου, μέσω διεύρυνσης του κύκλου των φίλων και 
των ενδιαφερόντων του. Ο έφηβος διδάσκεται, μέσω μίμησης 
προτύπου και παιχνιδιού ρόλων, κοινωνικές δεξιότητες (π.χ. 
λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, διεκδικητικότητα) που 
θα βελτιώσουν τις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις και την 
κοινωνική λειτουργικότητά του (π.χ. πιο στενές φιλίες, σχέ-
σεις με άτομα του αντίθετου φύλου, συμμετοχή σε πάρτι). 
Επίσης, στηρίζεται στην κατάκτηση δεξιοτήτων που θεωρού-
νται σημαντικές από τον ίδιο ή τους συνομηλίκους του (π.χ. 
αθλητισμός, χορός). Ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων που 
αποτελεί εν μέρει μια εξειδικευμένη μορφή ενός συμπεριφο-
ρικού πειράματος αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη 
των παραπάνω στόχων. Η συστηματική επίλυση προβλήματος 
διδάσκεται και μέσω μίμησης προτύπου καθ’ όλη τη διάρκεια 
της θεραπείας ως τρόπος προαγωγής και αξιολόγησης εναλλα-
κτικών λύσεων σε υποθετικά σενάρια προβλήματος.
Η ΓΣΘ ενός έφηβου με ΣΔΔ έχει στόχο και τη βελτίωση της 
αυτοεκτίμησης που σχετίζεται με την αξία που δίνει στον εαυ-
τό του. Ο θεραπευτής, επικεντρώνοντας στη βελτίωση των κοι-
νωνικών δεξιοτήτων και της λειτουργικότητας σε διάφορους 
τομείς της καθημερινής ζωής βοηθά τον έφηβο να αντιληφθεί 
τον εαυτό του ως κάτι περισσότερο από την εμφάνισή του και 
τα τυχόν ελαττώματά της. Προς αυτή την κατεύθυνση, η αντι-
ληπτική επανεκπαίδευση εφαρμόζεται προκειμένου ο έφηβος 
να βοηθηθεί να διευρύνει την οπτική αντιληπτική προοπτική 
του (εκπαιδεύεται να βλέπει στον καθρέφτη ‘όλη την εικόνα’) 
και να περιγράφει την εμφάνισή του, εστιάζοντας και σε άλλες 
πτυχές πλην εκείνων που θεωρεί ως ελαττωματικές,  με  έναν 
ολιστικό, ουδέτερο και μη επικριτικό τρόπο.  
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Επίλογος
Η ΣΔΔ είναι μια χρόνια διαταραχή και συνδέεται με σημα-
ντικά χαμηλή ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα και υψηλά πο-
σοστά αυτοκτονικότητας στους εφήβους. Παρά το γεγονός ότι 
πρόκειται για μια σοβαρή διαταραχή που συναντάται αρκετά 
συχνά στον εφηβικό πληθυσμό (περίπου 2%), η ΣΔΔ παρα-
μένει μια ελλιπώς αναγνωρισμένη νόσος. Οι κατευθυντήριες 
οδηγίες του Εθνικού Ινστιτούτου Κλινικής Αριστείας του Ηνω-
μένου Βασιλείου (NICE) τονίζουν την έλλειψη επιστημονικά 
τεκμηριωμένων θεραπειών για τη ΣΔΔ παιδιών και εφήβων. 
Προτείνουν, ωστόσο, ως θεραπεία πρώτης επιλογής τη ΓΣΘ για 
παιδιά (8-11 ετών) και εφήβους (12-18 ετών) που πάσχουν από 
ΣΔΔ, η οποία οφείλει να περιλαμβάνει και την οικογένεια ή τους 
φροντιστές και να προσαρμόζεται στην αναπτυξιακή ηλικία του 
ανηλίκου [54]. Στην περίπτωση μη επαρκούς ανταπόκρισης στη 
ΓΣΘ προτείνεται η χορήγηση αντικαταθλιπτικού φαρμάκου –
εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI) 
– παράλληλα  με την ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Οι έρευνες 
αποτελεσματικότητας της ΓΣΘ για παιδιά και εφήβους με ΣΔΔ 
έχουν χρησιμοποιήσει θεραπευτικά πρωτόκολλα αντίστοιχα με 
εκείνα για τη θεραπεία της ΣΔΔ σε ενηλίκους, με επιπρόσθε-
τη εργασία με τους γονείς [55]. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται 
μελέτες περίπτωσης εφήβων [56,57,58] και μία ανοιχτή μελέτη 
6 εφήβων με ΣΔΔ [59], οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με βραχεία 
ατομική ΓΣΘ (από 8 έως 17 συνεδρίες) παράλληλα με συμβου-
λευτική γονέων. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης ήταν ενθαρ-
ρυντικά, αφού οι περισσότεροι έφηβοι παρουσίασαν κλινικά 
σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων της ΣΔΔ, της αυτοεκτί-
μησης, της διάθεσης και της ποιότητας ζωής μετά τη λήξη της 
θεραπείας. Τα θεραπευτικά οφέλη διατηρήθηκαν 3 και 6 μήνες 
μετά τη λήξη της θεραπείας. Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε η πρώτη 
πιλοτική ελεγχόμενη μελέτη της αποτελεσματικότητας ΓΣΘ σε 
30 εφήβους με ΣΔΔ (ομάδα παρέμβασης έναντι λίστας αναμο-
νής). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η ομάδα που 
έλαβε ΓΣΘ (14 συνεδρίες) έδειξε στατιστικά σημαντική συ-
μπτωματολογική βελτίωση άμεσα και 2 μήνες μετά τη λήξη της 
θεραπείας [60]. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της πιλοτικής 
αυτής μελέτης καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη διερεύ-
νησης της αποτελεσματικότητας της ΓΣ ψυχοθεραπευτικής πα-
ρέμβασης και διατήρησης αυτής σε βάθος χρόνου (>2 ετών), με 
τυχαιοποιημένες-ελεγχόμενες μελέτες σε μεγαλύτερα δείγματα.
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Summary
Body Dysmorphic Disorder (BDD) is a common and severe 
condition characterized by excessive preoccupation with one 
or more perceived defects or flaws in physical appearance 
that are not observable or appear slight to others, leading 
to time-consuming repetitive behaviors or mental acts, and 
clinically significant distress or impairment in social, academic/
occupational, or other important areas of functioning. The 
disorder usually begins during early adolescence, disrupts 
age-appropriate task development, is associated with chronic 
and unremitting course, and with significant comorbidity 
and high rates of suicidality both in youth and in adults. In 
recent years, there has been growing body of literature on 
conceptualizations, assessment and treatment strategies in 
the case of adult BDD, yet the empirical-base of effective 
treatments in young people is scarce. The purpose of this review 
is to present the current knowledge on the epidemiological 
and clinical characteristics of adolescent BDD, as well as the 
findings from adult neuroimaging and neuropsychological 
studies that provide a conceptual framework for understanding 
the cognitive information and perceptual processing biases 
in BDD patients that are addressed by cognitive-behavioral 
model of BDD. In the light of the developmental changes 
(physical, intellectual, personality, social) during adolescence, 
the necessity of adaptation of CBT approach for adolescents 
with BDD is discussed.  Emphasis is placed on the key 
developmental experiences and challenges that need to be 
addressed throughout treatment as well as on the level of family 
involvement during the intervention.  The issue of engaging 
adolescents in treatment through finding ways to increase and 
maintain their treatment motivation as well as the importance 
of psychoeducating the family, alongside the adolescent, about 
BDD are pointed out.  Cognitive and behavioral strategies, 
tailored to developmental level and interests of the adolescent 
are briefly presented. Specific skills training (e.g. social skills, 
developing interest-based skills), based on individual’s needs 
assessment, is highlighted as a critical treatment component 
that facilitates improvements in self-esteem and self-concept. 
To this end, the need of incorporating into skills training the 
perceptual (mirror) retraining, derived from the latest scientific 
data from neuropsychological studies, is pointed out.   Finally, 
preliminary results of CBT treatment efficacy in adolescent 
BDD, based on a few published case studies, one small open trial 
and one pilot randomized-control trial are briefly presented. 
The findings, so far, point to emerging evidence that brief 
CBT protocols used in adult BDD may be a helpful treatment 
option for adolescent BDD, when developmentally appropriate 
modifications are applied, and underscore the importance of 
future research in this area.   

Key words: body dysmorphic disorder, body image, cognitive-
behavioral therapy, adolescents      
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Εισαγωγή
Το διαδίκτυο αποτελεί μια τεχνολογική εξέλιξη που σχεδι-
άστηκε προκειμένου να προωθήσει την επικοινωνία και την 
έρευνα ανάμεσα σε πανεπιστήμια και σε στρατιωτικές υπηρε-
σίες. Η ευρεία όμως διάδοσή του, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες 
πληθυσμιακές ομάδες όπως οι έφηβοι, είχε ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία μιας μορφής εθισμού στο διαδίκτυο, όπως αναφέ-
ρουν οι Καραπέτσας et al2, και η οποία και απετέλεσε τα τε-
λευταία χρόνια ένα καινούργιο πεδίο έρευνας για την επιστη-
μονική κοινότητα. Ο όρος διαταραχή εθισμού στο διαδίκτυο 
υιοθετήθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ το 1995 από τον ψυχί-
ατρο Ivan Goldberg3 και την επόμενη χρονιά, η Δρ. Kimberley 
Young4 μελέτησε το φαινόμενο για πρώτη φορά. Σήμερα η 
εξάρτηση από το διαδίκτυο δεν αποτελεί μια αυτόνομη κλινική 
οντότητα που να συμπεριλαμβάνεται επισήμως σε διαγνωστι-
κούς οδηγούς και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ποικί-
λων ονομάτων και ορισμών. Στο DSM-5 της Αμερικάνικης Ψυ-
χιατρικής Έταιρείας5, η διαταραχή διαδικτυακών παιχνιδιών 
(μια υποκατηγορία του εθισμού στο διαδίκτυο) έχει συμπερι-
ληφθεί στην τρίτη κατηγορία, όπου βρίσκονται οι διαγνώσεις 

για περαιτέρω έρευνα. Κάποιοι ερευνητές, όπως αναφέρεται 
από τους Su et al6 και Kim7, έχουν συνδέσει τον εθισμό στο 
διαδίκτυο με τις διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων και 
συγκεκριμένα τον εθισμό που έχουν κάποιοι στα τυχερά παι-
χνίδια και τον τζόγο, και ορίζουν τον εθισμό στο διαδίκτυο με 
βάση αυτά τα κριτήρια.
Διαμάχη υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία και σχετικά με τους 
διάφορους υποτύπους του εθισμού στο διαδίκτυο, τους οποί-
ους πρότεινε η Young8 (εθισμός στο διαδικτυακό σεξ, εθισμός 
στις διαδικτυακές σχέσεις, υπερβολική αναζήτηση πληροφο-
ριών, εθισμός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εμμονή 
στον τζόγο, στις αγορές ή στις καθημερινές συναλλαγές), και, 
όπως αναφέρεται και από τον Holden9, κατά πόσο αυτοί χρη-
σιμοποιούν τους ίδιους μηχανισμούς που οδηγούν στην εθιστι-
κή συμπεριφορά.     
Σημαντικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία θεωρείται ο εθι-
σμός στο διαδίκτυο σε χώρες όπως η Κίνα και η Νότια Κορέα, 
στις οποίες το φαινόμενο έχει λάβει ενδημικές διαστάσεις. Η 
επικράτηση του φαινομένου υπολογίζεται περίπου στο 12% 
μεταξύ των νέων. Ως αποτέλεσμα, όπως καταγράφεται από 
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Περίληψη
Ο εθισμός στο διαδίκτυο αποτελεί ένα διαδεδομένο πρόβλημα, το οποίο αναφέρεται στην ανεξέλεγκτη και επιβλαβή χρήση του 
διαδικτύου που μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή και στη σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου. Παρόλα 
αυτά, λίγες είναι οι μέχρι στιγμής πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών παρεμβάσεων στη συγκεκριμένη 
διαταραχή. Ο κύριος σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων θερα-
πευτικών προσεγγίσεων, με έμφαση στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία η οποία αποτελεί την πρωταρχική επιλογή στη 
θεραπεία του εθισμού στο διαδίκτυο. Η βιβλιογραφική έρευνα, από την οποία προέκυψαν 22 μελέτες, βασίστηκε στις μηχανές 
αναζήτησης PubMed και Google Scholar.  Τα γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν ότι η καθεμιά από τις θεραπευτικές 
προσεγγίσεις είχε επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Σε συμφωνία με τα μεγέθη επίδρασης (effect size)  όπως παρατέθηκαν στην 
μετά-ανάλυση των Winkler et al1, η ΓΣΘ δεν είχε σημαντικά πιο υψηλά μεγέθη επίδρασης (Hedge’s g = 0.84–2.13) αναφορικά 
με την μείωση των συμπτωμάτων του εθισμού στο διαδίκτυο σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση 
(Hedge’s g = 1.12–2.67). Παρόλα αυτά, εξετάζοντας το χρόνο που ξοδεύουν οι ασθενείς στο διαδίκτυο οι προαναφερθέντες 
συγγραφείς κατέδειξαν ότι η ΓΣΘ (Hedge’s g = 2.1-2.66) φάνηκε να αποδίδει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική 
προσέγγιση (Hedge’s g = 0.05-0.66). Λόγω των μεθοδολογικών προβλημάτων των ερευνών και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μέ-
χρι στιγμής καλά εδραιωμένα και κοινώς αποδεκτά διαγνωστικά κριτήρια για τη διαταραχή καθώς και διεθνώς αναγνωρισμένα 
διαγνωστικά εργαλεία, τα αποτελέσματα της παρούσας ανασκόπησης πρέπει να θεωρηθούν προκαταρτικά.  

Λέξεις κλειδιά: εθισμός στο διαδίκτυο, θεραπεία, αποτελεσματικότητα, ανασκόπηση, ΓΣΘ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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τον Block10, οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών έχουν εκδώσει 
εντάλματα για περιορισμένη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνι-
διών σε τρεις ώρες την ημέρα στα ίντερνετ καφέ και έχουν 
δημιουργήσει εξειδικευμένα θεραπευτικά προγράμματα και 
κλινικές με στόχο την αντιμετώπιση του εθισμού στο διαδί-
κτυο. Οι Weinstein & Lejoyeux11 παρατηρούν ότι σύμφωνα με 
έρευνες στον δυτικό κόσμο, στο γενικό πληθυσμό η επικράτη-
ση του φαινομένου τοποθετείται ανάμεσα στο 1,5 και 8,2%.
Οι πιο γνωστές και χρησιμοποιημένες διεθνείς κλίμακες 
για τον εθισμό στο διαδίκτυο είναι το Young’s Diagnostic 
Questionnaire και το Internet Addiction Test, τα οποία δημι-
ουργήθηκαν από τη Young8 και μεταφράστηκαν και σταθμί-
στηκαν σε πολλές χώρες. Για την Ελλάδα, ο Φλώρος12 προ-
σάρμοσε την προαναφερθείσα κλίμακα Internet Addiction 
Test έτσι ώστε να μετρήσει το φαινόμενο του εθισμού των 
εφήβων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές γενικότερα. Πιο 
συγκεκριμένα, μέσω της κλίμακας διερευνάται η επίδραση της 
χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην καθημερινότητα 
ενός εφήβου, στην κοινωνική του ζωή, στον ύπνο, στα συναι-
σθήματα και στην παραγωγικότητά του. Η Κλίμακα Εθισμού 
Εφήβων στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, η οποία έχει 
έγκυρα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά, μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για τη διάγνωση του εθισμού στους ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές.  
Τα ακριβή αίτια εθισμού στο διαδίκτυο παραμένουν άγνω-
στα. Με βάση το Γνωσιακό-Συμπεριφοριστικό Μοντέλο έχουν 
προταθεί ως αίτια εθισμού στο διαδίκτυο, η ανάγκη μετρια-
σμού δυσάρεστων συναισθημάτων της καθημερινότητας από 
τους King et al13 και η έλλειψη επικοινωνίας και η απουσία 
εφαρμογής ορίων μέσα στην οικογένεια από τους Τζαβέλλα 
et al14. Σύμφωνα με το μοντέλο αιτιολογίας της παθολογικής 
χρήσης του διαδικτύου του Davis15, η παθολογική χρήση του 
διαδικτύου είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού δυσλειτουργι-
κών γνωσιακών σχημάτων, αρνητικών σκέψεων και δυσπρο-
σαρμοστικών συμπεριφορών. Πιο συγκεκριμένα, δυσπροσαρ-
μοστικές γνωσίες όπως η έλλειψη πίστης στον εαυτό, η χαμηλή 
αυτό-αποτελεσματικότητα και η χαμηλή αυτό-εκτίμηση, σε 
συνδυασμό με την κοινωνική απομόνωση και την έλλειψη υπο-
στηρικτικού πλαισίου μπορεί να οδηγήσουν το άτομο στην δυ-
σπροσαρμοστική χρήση του διαδικτύου. Σύμφωνα με το μοντέ-
λο, σημαντικό ρόλο παίζει και η υποκείμενη ψυχοπαθολογία 
που μπορεί να έχει το άτομο καθώς και η θετική ενίσχυση από 
την πρώτη επαφή με το διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί με βάση 
την συντελεστική εξαρτημένη μάθηση. 
Ο εθισμός στο διαδίκτυο σύμφωνα με τους Kim et al16 μπο-
ρεί να προκαλέσει μια σειρά καταστροφικών επιπτώσεων στη 
σωματική υγεία του ατόμου (διαταραχές ύπνου, πονοκέφαλος, 
μυοσκελετικός πόνος, θολή όραση, κακή διατροφή, κούραση), 
στην κοινωνική ζωή (κοινωνική απομόνωση, προβλήματα στην 
οικογένεια, διαζύγιο, απόλυση από την εργασία, ακαδημαϊκή 
αποτυχία, κακοί βαθμοί, αποβολή από το σχολικό ή το ακα-
δημαϊκό περιβάλλον) και στην ψυχική υγεία. Αναφορικά με 
τις ψυχικές διαταραχές στους εθισμένους χρήστες (οι οποίες 
υπολογίζονται στο 86% περίπου των περιπτώσεων10), έρευνες 
έχουν καταδείξει την ύπαρξη υψηλής συνοσηρότητας με συ-
ναισθηματικές διαταραχές, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές 
ελέγχου των παρορμήσεων και κατάχρηση ουσιών11.  
Σύμφωνα με τις Αβαγιανού et al17 σημαντικός είναι και ο ρό-
λος της οικογένειας στον εθισμό των παιδιών στο διαδίκτυο. 

Οι συγκεκριμένοι συγγραφείς εστιάζονται στην πρόληψη και 
στην προώθηση υγιών διαπροσωπικών και γονεϊκών σχέσεων 
κατά την παιδική ηλικία και στη βελτίωση των κοινωνικών δε-
ξιοτήτων κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Επίσης, συνιστούν 
την ήρεμη και μη επικριτική προσέγγιση του εξαρτημένου παι-
διού από τον γονέα και τη δημιουργία ενός αμφίδρομου διαύ-
λου επικοινωνίας μέσω της ενεργητικής ακρόασής τους.  
Εξαιτίας της μη ξεκάθαρης αιτιολογίας του εθισμού στο δι-
αδίκτυο δεν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο ερευνητικό θεραπευ-
τικό πρωτόκολλο. Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις που έχουν 
ακολουθηθεί συμπεριλαμβάνουν τη φαρμακοθεραπεία, την 
κινητοποιητική συνέντευξη, την οικογενειακή θεραπεία, τη 
συμβουλευτική υποστήριξη και τη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστι-
κή Θεραπεία. Λίγες είναι οι έρευνες που έχουν εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα των παραπάνω θεραπευτικών προσεγγί-
σεων, σε αντίθεση με αυτές που εξετάζουν τα γενικά χαρα-
κτηριστικά της διαταραχής, καθώς και τους ψυχολογικούς και 
κοινωνικούς παράγοντες που διέπουν τον εθισμό στο διαδί-
κτυο. Δεδομένου του παρορμητικού χαρακτήρα του εθισμού 
στο διαδίκτυο και δεδομένου ότι η ΓΣΘ έχει φανεί να είναι 
αποτελεσματική στις διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων 
(όπως η τριχοτιλλομανία, η παθολογική ενασχόληση με τυχε-
ρά παιχνίδια και η διαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή) όπως 
αναφέρεται από τον Hucker18, ερευνητές έχουν προτείνει τη 
ΓΣΘ ως μια αποτελεσματική θεραπεία για τον εθισμό στο δι-
αδίκτυο19,20. Ένα παράδειγμα αποτελεί η Young21 η οποία 
ανέπτυξε μια εξειδικευμένη μορφή της ΓΣΘ για τη θεραπεία 
του εθισμού στο διαδίκτυο (CBT-IA). 
Στην παρούσα ανασκόπηση θα γίνει αναφορά και μελέτη των 
θεραπευτικών προσεγγίσεων της τελευταίας δεκαετίας και της 
αποτελεσματικότητάς τους, ενώ έμφαση θα δοθεί στη ΓΣΘ ως 
μια δυνητικά αποτελεσματική θεραπεία για τον εθισμό στο δι-
αδίκτυο, η οποία εμφανίζεται και στην πλειοψηφία της σχετι-
κής βιβλιογραφίας.      

2. Υλικό και μέθοδοι
Η παρούσα ανασκόπηση βασίστηκε στη βιβλιογραφική έρευ-
να των μηχανών αναζήτησης PubMed και Google Scholar. 
Συνολικά 22 έρευνες ανακτήθηκαν για το χρονικό διάστημα 
2005-2015. Χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά: “internet 
addiction”, “therapy”, “treatment”, “cognitive behavioral 
therapy”. Η αρχική επιλογή των ερευνών έγινε με βάση το 
κατά πόσο γινόταν αναφορά στο τίτλο ή στην περίληψη σε 
κάποια μορφή θεραπείας του εθισμού στο διαδίκτυο. Εάν η 
έρευνα αναφερόταν σε μελέτη μιας περίπτωσης ενός υπο-
κειμένου ή η περίληψή της δεν ήταν γραμμένη στην αγγλική 
γλώσσα (μιας και η συγγραφέας της παρούσας ανασκόπησης 
γνωρίζει μόνο την αγγλική γλώσσα) ή η θεραπευτική παρέμ-
βαση συμπεριλάμβανε αποκλειστικά φαρμακοθεραπεία τότε 
δεν συμπεριλήφθηκε στην παρούσα ανασκόπηση. Λόγω του 
ότι η πλειοψηφία των ερευνών έχουν διεξαχθεί στην Ανατο-
λική Ασία, αναμένονταν δυσκολίες στην πλήρη πρόσβαση στις 
μελέτες.

3. Ευρήματα
Για την παρούσα ανασκόπηση έγινε ανάλυση 22 ερευνών με 
βάση την αποτελεσματικότητα των διαφόρων θεραπειών για 
τον εθισμό στο διαδίκτυο (βλέπε πίνακα Ι). Εξετάζοντας τις 
έρευνες με βάση τη γεωγραφική τοποθεσία, δεκατρείς από 
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Συγγραφείς 
και χρονολογία

Χώρα 
διεξαγωγής

Είδος 
θεραπείας

Διάρκεια 
παρέμβασης

Follow up 
περίοδος

Συμμετέχο-
ντες

Ηλικία Σχέδιο 
έρευνας

Zhong et al50 Κίνα Ομαδική 
ΓΣΘ+ 

ψυχόδρα-

14 συνεδρίες Post test και 
1 και 3 μήνες 

follow up

61 άτομα 
(28+33)

14-25 χρονών Φαινομενικά  
τυχαιοποιη-
μένη ελεγχό-
μενη μελέτη

Du et al37 Κίνα Ατομική 
ΓΣΘ+ΓΣΘ 
εκπαίδευση 
γονέων και 
δασκάλων

8 συνεδρί-
ες, 14 ώρες 
θεραπείας

Post test 
και 6 μήνες 
follow up

56 άτομα 
(32+24)

12-17 χρονών Τυχαιοποιη-
μένη ελεγχό-
μενη μελέτη

Young26 Αμερική Ατομική ΓΣΘ 12 συνεδρίες Post test 
και 6 μήνες 
follow up

114 άτομα/
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

Ενήλικες 
(Μ.Ο. ηλικί-

ας 41,04)

Διαχρονική 
μελέτη

Orzack et al47 Αμερική Ομαδική 
ΓΣΘ+ κινη-
τοποιητική 
συνέντευξη 

+ ετοιμότητα 
για αλλαγή

Μία συνε-
δρία την 

εβδομάδα για 
16 εβδομάδες

Post test μόνο 35 άτομα/
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

26-59 χρονών Pretest-
posttest

Shek et al49 Κίνα Συμβουλευτι-
κή+ κινη-
τοποιητική 

συνέντευξη+ 
ετοιμότητα 
για αλλαγή  
σε ατομική, 
ομαδική και 

οικογενειακή 
μορφή

15-19 μήνες Post test μόνο 59 άτομα/ 
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

11-18 χρονών Pretest-
posttest

Cao et al33 Κίνα Ομαδική 
ΓΣΘ

8 συνεδρί-
ες, 10 ώρες 
θεραπείας

Χωρίς follow 
up

64 άτομα 
(29+35)

Μαθητές 
γυμνασίου 

(Μ.Ο. ηλικί-
ας 14.8)

Τυχαιοποιη-
μένη ελεγχό-
μενη μελέτη

Li et al22 Κίνα ΓΣΘ+ΦΑ 20-45 μέρες Post test μόνο 48 άτομα/ 
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

- Pretest-
posttest

Li & Dai25 Κίνα Ατομική ΓΣΘ 12 συνεδρί-
ες, 14 ώρες 
θεραπείας

- 76 άτομα 
(38+38)

Έφηβοι 
(Μ.Ο. ηλικί-

ας 16,5)

Τυχαιοποιη-
μένη ελεγχό-
μενη μελέτη

Zhu et al28 Κίνα Ατομική 
ΓΣΘ+βελο-

νισμός

20 συνεδρίες 
βελονισμός, 
10 συνεδρίες 

ΓΣΘ

Χωρίς follow 
up

112 άτομα/ 
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

Ενήλικες 
(Μ.Ο. ηλικί-

ας 39,13)

Τυχαιοποιη-
μένη ελεγχό-
μενη μελέτη

Kim7 Κορέα Ομαδική 
Reality 
therapy

10 συνεδρίες, 
12.5 ώρες 
θεραπείας

Post test μόνο 25 άτομα 
(13+ 12)

Φοιτητές 
(Μ.Ο. ηλικί-

ας 24,2)

Φαινομενικά  
τυχαιοποιη-
μένη ελεγχό-
μενη μελέτη

Πίνακας Ι. Χαρακτηριστικά των συμπεριλαμβανομένων ερευνών.
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Twohig 
& Crosby41

Αμερική Ατομική 
Θεραπεία 

αποδοχής και 
δέσμευσης

8 συνεδρί-
ες, 12 ώρες 
θεραπείας

3 μήνες 
follow up

6 άτομα/
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

Ενήλικες 
(Μ.Ο. ηλικί-

ας 26,5)

Pretest-
posttest

Fang-ru & 
Wei39

Κίνα Ατομική  
Βραχεία 
θεραπεία 

εστιασμένη 
στη λύση 

+Οικογενει-
ακή θεραπεία 
+ Γνωσιακή 

θεραπεία

8 ή 9 συνε-
δρίες

Post test μόνο 52 άτομα / 
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

Έφηβοι 
(Μ.Ο. ηλικί-

ας 15,2)

Pretest-
posttest

Lanjun36 Κίνα ΓΣΘ + αθλή-
ματα

24 ώρες 
θεραπείας

- 70 άτομα 
(35+35)

Φοιτητές 
(Μ.Ο. ηλικί-

ας 21,.04)

Pretest-
posttest

Kim et al23 Κορέα Ομαδική 
ΓΣΘ+ΦΑ

8 συνεδρίες post test και 
4 εβδομάδες 

follow up

65 άτομα 
(32+33)

13-18 χρονών Τυχαιοποιη-
μένη ελεγχό-
μενη μελέτη

Liu et al44 Κίνα Οικογενεια-
κή θεραπεία

6 συνεδρί-
ες, 12 ώρες 
θεραπείας

post test και 3 
μήνες follow 

up

46 άτομα 
(21+25)

Έφηβοι (12-
18 χρονών), 

γονείς (35-46 
χρονών)

Pretest-
posttest

Young27 Αμερική Ατομική ΓΣΘ 12 συνεδρίες Post test και 
1, 3 και 6 

μήνες follow 
up

128 άτομα/
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

22-56 χρονών Pretest-
posttest

Bai35 Κίνα Ομαδική 
ΓΣΘ+ Εκ-

παίδευση στις 
κοινωνικές 
δεξιότητες

16 ώρες 
θεραπείας

1,5 μήνας 
follow up

48 άτομα 
(24+24)

Φοιτητές 
(Μ.Ο. ηλικί-

ας 19)

Pretest-
posttest

Siomos et al24 Ελλάδα Ατομική 
ΓΣΘ+ΦΑ

16 συνεδρίες Χωρίς follow 
up

40 άτομα/
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

Έφηβοι Περιγραφική 
μελέτη

Ge et al29 Κίνα Ατομική ΓΣΘ 2 συνεδρίες 
την εβδομάδα 

για 3 μήνες

Post test μόνο 86 άτομα 
(38+48)

25-34 χρονών Μη τυχαι-
οποιημένη, 
ελεγχόμενη 

μελέτη

Li & Wang34 Κίνα Ομαδική 
ΓΣΘ

12 συνεδρίες Post test μόνο 28 άτομα 
(14+14)

12-19 χρονών Διαχρονική, 
Τυχαιοποιη-
μένη ελεγχό-
μενη μελέτη

Thorens et al30 Ελβετία Ατομική 
ΓΣΘ+ κινη-
τοποιητική 
συνέντευξη

6 συνεδρίες Post test μόνο 57 άτομα/
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

13-67 χρονών Αναδρομική 
μελέτη

Wolfling et al32 Γερμανία Ατομική ΓΣΘ 23 συνεδρίες Post test μόνο 42 άτομα/
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

18-47 χρονών Pretest-
posttest
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τις έρευνες διεξήχθησαν στην Κίνα, τέσσερις στην Αμερική, 
δύο στην Κορέα, μία στην Ελλάδα, μία στη Γερμανία και μία 
στην Ελβετία. Αναφορικά με το σχέδιο της κάθε έρευνας, έξι 
έρευνες ήταν τυχαιοποιημένες και ελεγχόμενες (RCT), δύο 
έρευνες ήταν φαινομενικά τυχαιοποιημένες και ελεγχόμενες 
(quasi-RCT), μία έρευνα ήταν μη τυχαιοποιημένη ελεγχόμε-
νη (NRCT), μία ήταν διαχρονική μελέτη (longitudinal study), 
μία ήταν αναδρομική μελέτη (retrospective study), μία ήταν 
περιγραφική μελέτη (descriptive study) και οι υπόλοιπες 10 
έρευνες χρησιμοποίησαν μετρήσεις πριν και μετά την πειρα-
ματική συνθήκη. Οι θεραπείες οι οποίες μελετήθηκαν παρέ-
χονταν σε ατομική, ομαδική ή οικογενειακή μορφή. Στην πλει-
οψηφία των ερευνών σημαντική θέση κατέχει η ΓΣΘ η οποία 
είτε σε συνδυασμό με κάποια άλλη ψυχολογική παρέμβαση 
(όπως Motivational Interview, Readiness to Change Therapy, 
Reality Therapy, Acceptance and Commitment Therapy, 
Electroacupuncture, Gestalt Therapy, Solution Focused Brief 
Therapy)  είτε σε συνδυασμό με φαρμακοθεραπεία (όπως 
αντικαταθλιπτικά) είτε από μόνη της, φαίνεται να είναι η θε-
ραπεία εκλογής για τον εθισμό στο διαδίκτυο.    

3.1.  ΓΣΘ και φαρμακοθεραπεία 
Οι Li et al22 μελέτησαν ένα δείγμα 48 ατόμων με διάγνωση 
εθισμού στο διαδίκτυο, τα οποία νοσηλεύτηκαν για τριάντα μέ-
ρες λαμβάνοντας φαρμακευτική αγωγή με αντικαταθλιπτικά 
και ακολουθώντας ΓΣΘ. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδει-
ξαν σημαντική βελτίωση των συμμετεχόντων σε τομείς όπως 
η ανεκτικότητα, τάση για αποφυγή διαφόρων προβλημάτων, 
μειωμένη δραστηριότητα, έλλειψη ελέγχου, και στερητικά συ-
μπτώματα. Επίσης, βελτίωση παρουσιάστηκε και σε σωματικά 
συμπτώματα που είχαν οι συμμετέχοντες στην ακοή, στην όρα-
ση, στο μυοσκελετικό σύστημα, καθώς και σημαντική βελτίωση 
στα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. 
Οι Kim et al23  μελέτησαν ένα δείγμα 65 νέων με διπλή διά-
γνωση εθισμού στο διαδίκτυο και κατάθλιψης. Η παρέμβασή 
τους συμπεριλάμβανε 8 συνεδρίες ομαδικής ΓΣΘ και αντικα-
ταθλιπτική αγωγή (150 mg/μέρα βουπροπιόνη για 1 εβδομάδα 
και 300 mg/μέρα για τις υπόλοιπες 7 εβδομάδες) για την πει-
ραματική ομάδα και εβδομαδιαίες δεκάλεπτες υποστηρικτικές 
συνεδρίες και αντικαταθλιπτική αγωγή (150 mg/μέρα βουπρο-
πιόνη για 1 εβδομάδα και 300 mg/μέρα για τις υπόλοιπες 7 
εβδομάδες) για την ομάδα ελέγχου. Τέσσερις εβδομάδες μετά 
την παρέμβαση έγινε επαναληπτική εκτίμηση. Τα συστατικά 
της ΓΣΘ παρέμβασης περιελάμβαναν την τροποποίηση δυ-
σλειτουργικών γνωσιών, την προαγωγή της επικοινωνίας και 
την βελτίωση της οικογενειακής συνοχής. Πιο συγκεκριμένα, 
στην 1η συνεδρία έγινε παρουσίαση των αρνητικών συνεπει-
ών του εθισμού στα διαδικτυακά παιχνίδια, στη 2η έγινε δι-
ερεύνηση των κινήτρων για ενασχόληση με τα διαδικτυακά 
παιχνίδια και του συνόλου των παράλογων πεποιθήσεων σχε-
τικά με αυτά, στην 3η και 4η έγινε εκπαίδευση στις τεχνικές 
επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, στην 5η έγινε 
εκπαίδευση στις δεξιότητες επικοινωνίας, στην 6η εκπαίδευση 
στις δεξιότητες αυτό-ελέγχου, στην 7η έγινε οικογενειακή θε-
ραπεία (ενδοοικογενειακές συγκρούσεις και λύσεις) και στην 
τελευταία συνεδρία έγινε σχεδιασμός για το μέλλον. Τα απο-
τελέσματα ήταν ενθαρρυντικά για τη ΓΣΘ, η οποία προέκυψε 
αποτελεσματικότερη της συνηθισμένης συμβουλευτικής προ-
σέγγισης. Επιπλέον, φάνηκε ότι η ΓΣΘ είναι πιο αποτελεσμα-

τική όταν παρέχεται σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή. 
Πιο συγκεκριμένα, η παραπάνω θεραπευτική παρέμβαση για 
τον εθισμό στα ηλεκτρονικά παιχνίδια ήταν αποτελεσματική 
στη μείωση της σοβαρότητας της διαταραχής (σκορ της κλί-
μακας για τη διαταραχή, F= 19,7, p<.01) (μέσος όρος χρό-
νου ενασχόλησης, F= 8,76, p<.01) και του άγχους (F= 26,2, 
p<.01) και της κατάθλιψης (F= 5,64, p<.02) που την συνοδεύ-
ει καθώς και στη βελτίωση της γενικότερης ικανοποίησης από 
τη ζωή των ασθενών (F= 8,27, p<.01). 
Οι Siomos et al24 στα πλαίσια της λειτουργίας μιας ειδικής 
εξωνοσοκομειακής μονάδας για τον εθισμό στο διαδίκτυο δι-
εξήγαγαν μια περιγραφική έρευνα 40 εφήβων με συννοσηρό-
τητα μιας αγχώδους ή καταθλιπτικής διαταραχής. Σε αυτή την 
έρευνα ακολουθήθηκε ένα ΓΣΘ πρωτόκολλο που συμπεριε-
λάμβανε 16 συνεδρίες. Η ΓΣΘ συνδυάστηκε με φαρμακευτική 
αγωγή (30γρ/ημερησίως φλουοξετίνη) και είχε ως αποτέλεσμα 
την μείωση της χρήσης του υπολογιστή από 16 σε 4 ώρες την 
ημέρα. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις προαναφερθείσες έρευνες, η 
ΓΣΘ σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή φαίνεται να είναι 
πιο αποτελεσματική από τη λήψη μόνο φαρμακευτικής αγωγής 
χωρίς κάποια άλλη παρέμβαση. 

3.2.  ΓΣΘ σε ατομική μορφή   
Οι Li & Dai25 εξέτασαν την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ σε 
παρέμβαση που διήρκησε 14 ώρες στο σύνολο (12 ατομικές 
συνεδρίες, μία κάθε 2 εβδομάδες), σε ένα δείγμα 38 εφήβων 
με διαταραχή εθισμού στο διαδίκτυο. Πριν την παρέμβαση, 
οι συμμετέχοντες δεν είχαν κάποια διαφορά στα αποτελέ-
σματα της διαγνωστικής κλίμακας η οποία χρησιμοποιήθηκε 
(Chinese Internet Addiction Scale) συγκριτικά με την ομάδα 
ελέγχου. Μετά τις ατομικές ΓΣΘ συνεδρίες φάνηκε ότι οι απα-
ντήσεις της πειραματικής ομάδας σε αυτή την κλίμακα ήταν 
σημαντικά χαμηλότερες, καθώς και τα επίπεδα κατάθλιψης, 
άγχους και ψυχαναγκασμού ήταν σημαντικά μειωμένα, αλλά 
όχι σημαντικά διαφορετικές από αυτές της ομάδας ελέγχου. 
Συμπερασματικά, οι ερευνητές κατέληξαν ότι η ΓΣΘ είχε θε-
τικά αποτελέσματα στο παρόν δείγμα και πιο συγκεκριμένα 
οδήγησε στη μείωση των αρνητικών γνωσιών σχετικά με την 
παθολογική χρήση του διαδικτύου. 
Η Young26 η οποία ανέπτυξε και το πρώτο ΓΣΘ μοντέλο για 
τον εθισμό στο διαδίκτυο (CBT-IA) και ήταν η πρωταρχική 
ερευνήτρια του φαινομένου στις ΗΠΑ, σε μια προσπάθειά 
της να καταδείξει την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ, συγκέ-
ντρωσε 114 συμμετέχοντες και τους παρείχε 12 ατομικές ΓΣΘ 
συνεδρίες. Τα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης έδειξαν 
μια βελτίωση στα κοινά συμπτώματα της διαταραχής, όπως 
η κινητοποίηση, η διαχείριση του χρόνου σύνδεσης στο δια-
δίκτυο, η βελτίωση των κοινωνικών επαφών, η βελτίωση της 
σεξουαλικής δραστηριότητας, η δέσμευση σε δραστηριότητες 
εκτός τους διαδικτύου, και η δυνατότητα αποχής από την προ-
βληματική χρήση. Οι περισσότεροι ασθενείς ήταν ικανοί να 
διαχειριστούν το πρόβλημα του εθισμού τους στο διαδίκτυο 
για το οποίο είχαν ζητήσει βοήθεια μέχρι την 8η συνεδρία και 
η διαχείριση των συμπτωμάτων τους, μέσω του αυτό-ελέγχου 
και της εξάσκησης στη διαχείριση των συναισθημάτων τους, 
ήταν εφικτή και μετά από 6 μήνες όταν έγινε η επαναληπτική 
εξέταση. 
Λίγα χρόνια μετά, η Young27 θέλοντας να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα αυτού του εξειδικευμένου μοντέλου για 
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τον εθισμό στο διαδίκτυο, οργάνωσε μια μονή τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη κλινική έρευνα συμπεριλαμβάνοντας 128 συμμε-
τέχοντες οι οποίοι ήταν εθισμένοι στα διαδικτυακά παιχνίδια 
ρόλων, στην πορνογραφία, στη διαδικτυακή αγοραπωλησία 
και στα κοινωνικά δίκτυα. Η θεραπεία αποτελούνταν από 3 
φάσεις και συνδύαζε στοιχεία τροποποίησης της συμπεριφο-
ράς, γνωσιακή αναδόμηση και Harm Reduction Therapy. Πιο 
συγκεκριμένα, το πρώτο στάδιο συμπεριελάμβανε αποχή από 
την προβληματική χρήση του διαδικτύου, ενώ παράλληλα δια-
τήρηση μιας δομημένης χρήσης του διαδικτύου για δικαιολο-
γημένους λόγους και διαχείριση του χρόνου εντός και εκτός 
της διαδικτυακής σύνδεσης Το δεύτερο στάδιο επικεντρωνό-
ταν στην αντιμετώπιση της άρνησης και καταπολέμηση των δι-
καιολογιών για υπερβολική χρήση του διαδικτύου, γνωσιακή 
αναδόμηση δυσπροσαρμοστικών γνωσιών (πχ. διχότομη σκέ-
ψη) σχετικά με τον εαυτό και τον κόσμο και σπάσιμο του φαύ-
λου κύκλου που συνδέει τη χρήση του διαδικτύου με μια καλύ-
τερη ζωή. Τέλος, για πρόληψη υποτροπής γίνονταν εντοπισμός 
και αντιμετώπιση συννοσηρών ψυχιατρικών προβλημάτων και 
κοινωνικών θεμάτων στις σχέσεις των ατόμων. Μετά το πέρας 
των 12 εβδομάδων της θεραπευτικής παρέμβασης, οι συμμε-
τέχοντες ήταν ικανοί να διατηρήσουν τη δομημένη χρήση του 
διαδικτύου, έδειξαν βελτίωση στην εκτέλεση των καθηκόντων 
του σπιτιού και στην ικανότητά τους να επικοινωνούν με τους 
άλλους. Αυτό το κατάφεραν αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες 
επικοινωνίας και δημιουργώντας νέες σχέσεις και καθιστώ-
ντας τους εαυτούς του πιο κοινωνικούς απέναντι στους συναν-
θρώπους τους. Παρόλα αυτά, δυσκολίες αντιμετώπισαν στην 
αναζωπύρωση παλιών ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων 
τους και όσο περισσότερο καιρό ήταν εκτός τους θεραπευτι-
κού πλαισίου τόσο πιο δύσκολο ήταν γι’ αυτούς να ελέγξουν ή 
να περιορίσουν τη χρήση του διαδικτύου. 
Οι Zhu et al28 έκαναν 4 έρευνες συνολικά, από το 2008 μέχρι 
το 2012, οι οποίες μελετούσαν την επίδραση της ΓΣΘ και του 
ηλεκτρο-βελονισμού (θεραπεία που συνδυάζει τις παραδοσια-
κές βελόνες του βελονισμού με χαμηλής τάσης ηλεκτρισμό) σε 
ασθενείς με εθισμό στο διαδίκτυο. Το δείγμα που χρησιμοποί-
ησαν στη μελέτη του 2012 ήταν χωρισμένο σε 3 ομάδες, η μία 
εκ των οποίων έκανε ηλεκτρο-βελονισμό μία φορά κάθε δύο 
μέρες για 20 μέρες, η άλλη ομάδα έλαβε 10 τριαντάλεπτες συ-
νεδρίες ΓΣΘ μία φορά κάθε τέσσερις μέρες και η τρίτη έλαβε 
10 συνεδρίες ΓΣΘ σε συνδυασμό με 20 συνεδρίες ήλεκτρο-βε-
λονισμού. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιο-
λόγηση της έκβασης της παρέμβασης (outcome variables) ήταν 
η κατάσταση στην οποία βρισκόταν οι συμμετέχοντες ως προς 
τον εθισμό τους στα διαδίκτυο και η χωρητικότητα και η δι-
άρκεια της βραχυπρόθεσμης μνήμης τους. Η ΓΣΘ παρέμβαση 
αποτελούνταν από 4 στάδια: διερεύνηση των πρώιμων εμπει-
ριών του ασθενή οι οποίες αποτέλεσαν τη ρίζα των τωρινών 
δυσκολιών και αρνητικών συναισθημάτων, αντικειμενική και 
ολοκληρωμένη από κοινού καταγραφή των επιπτώσεων του 
διαδικτύου στον ασθενή με σκοπό την αλλαγή των γνωσια-
κών κομματιών της εξάρτησης, δημιουργία από κοινού ενός 
ορθολογιστικού προγράμματος στη ζωή (δουλειά και ελεύθε-
ρος χρόνος) του ασθενούς με σκοπό την αποκατάσταση της 
τάξης στη ζωή του και συμπεριφοριστική ενίσχυση μετά από 
διαπραγμάτευση και συμφωνία πάνω στην σταδιακή αποκα-
τάσταση του προβλήματος μέσω της αποχής από το διαδίκτυο. 
Τα αποτελέσματα μετά το πέρας της παρέμβασης έδειξαν ότι 

ο βελονισμός σε συνδυασμό με τη ΓΣΘ μπορεί να βελτιώσει τη 
γνωσιακή λειτουργία των ασθενών με διαταραχή εθισμού στο 
διαδίκτυο, μέσω ενός μηχανισμού ενίσχυσης της διαδικασίας 
διαλογής, κωδικοποίησης και διάκρισης των πληροφοριών 
που έρχονται από το περιβάλλον επιτυγχάνοντας μια αποτελε-
σματική επεξεργασία πληροφοριών στον εγκέφαλο.   
Οι Ge et al29 εστιάστηκαν επίσης σε πιθανά προβλήματα της 
γνωσιακής λειτουργίας (όπως την ταχύτητα της αντίληψης και 
τη γνωσιακή επεξεργασία των ακουστικών ερεθισμάτων) των 
ατόμων με εθισμό στο διαδίκτυο, τα οποία μετρήθηκαν μέσω 
του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος σε διαδικασίες όπου απαι-
τούνταν το πάτημα ενός κουμπιού κατά τη διάρκεια ακουστι-
κών ερεθισμάτων. Σύμφωνα με την ερευνητική εργασία τους, 
οι 38 συμμετέχοντες που είχαν λάβει διάγνωση διαταραχής 
εθισμού στο διαδίκτυο παρουσίασαν ελλείμματα στη γνωσια-
κή λειτουργία, τα οποία μετά από τρεις μήνες ομαδικής ΓΣΘ 
φάνηκαν να καλυτερεύουν, μέσω της σημαντικής βελτίωσης 
της προσοχής και της γνωσιακής λειτουργίας. Η ΓΣΘ παρέμ-
βαση στην παρούσα έρευνα αποτελούνταν από 8 βήματα. Με-
ταξύ αυτών ήταν η σύσφιξη των σχέσεων μέσα στην ομάδα, 
διερεύνηση του εαυτού, η σχέση μεταξύ του εαυτού και του 
διαδικτύου, εκπαίδευση στην επικοινωνία μέσα στις διαπρο-
σωπικές σχέσεις, εκπαίδευση των μελών της ομάδας στο να 
μοιράζονται ιστορίες από τη ζωή τους στις οποίες είχαν συ-
ναντήσει επιτυχίες, σχεδιασμός της ακαδημαϊκής πορείας του 
καθενός, αυτό-διαχείριση και δημιουργία ενός συστήματος 
αυτό-συγκράτησης στο οποίο όλοι θα μπορούσαν να αλληλο-
βοηθηθούν. Τα αρχικά στάδια της θεραπείας αποτελούνταν 
κατά κύριο λόγο από συμπεριφορικές προσεγγίσεις, με έμ-
φαση σε συγκεκριμένες συμπεριφορές και καταστάσεις στις 
οποίες η διαταραχή προκαλεί τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Όσο 
προχωρούσε η θεραπεία, τόσο πιο πολύ εστιαζόταν στις γνω-
σιακές παραποιήσεις που αναπτύχθηκαν με τη διαταραχή και 
τις επιπτώσεις που έχουν στη συμπεριφορά.      
Οι Thorens et al30 χρησιμοποίησαν στην έρευνα τους ένα 
δείγμα 57 ασθενών (από τους οποίους οι 26 είχαν εθισμό στα 
διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων) οι οποίοι επισκέφτηκαν οικειο-
θελώς την εξωνοσοκομειακή μονάδα εθισμού του νοσοκομεί-
ου όπου διεξήχθη η έρευνα για λόγους προβληματικής χρή-
σης του διαδικτύου. Στα πλαίσια της έρευνας τους παρείχαν 
6 ατομικές συνεδρίες καθιερωμένης για τον εθισμό ΓΣΘ σε 
συνδυασμό με στοιχεία από την κινητοποιητική συνέντευξη, οι 
οποίες διήρκεσαν κατά μέσο όρο 4 εβδομάδες. Κάποιοι από 
τους συμμετέχοντες είχαν και συννοσηρότητα με διαταραχές 
όπως κοινωνική φοβία, ψύχωση και κάποια άλλη μορφή εθι-
σμού. Τα αποτελέσματα από τη γαλλική έκδοση του Internet 
Addiction Test, την οποία επιμελήθηκαν οι Khazaal et al31, 
δεν έδειξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
ασθενών που είχαν κάποια συννοσηρότητα και αυτών που δεν 
είχαν. Μετά το τέλος της θεραπείας, το 18, 7% των ασθενών 
που παρέμειναν στη θεραπεία (ποσοστό εγκατάλειψης 24%) 
είχαν στοιχεία προβληματικής χρήσης του διαδικτύου. Έδει-
ξαν επίσης μια γενική βελτίωση στα συμπτώματα τους (38,6% 
είχαν σημαντική ή μέτρια βελτίωση στις απαντήσεις που προέ-
κυψαν από την κλίμακα για την κλινική σοβαρότητα και εξέλι-
ξη της διαταραχής, 26,3% είχαν ελάχιστη βελτίωση και το 14% 
δεν έδειξε κάποια αλλαγή).  
Οι Wolfling et al32, όπως και η Young21, συνέθεσαν το δικό 
τους ΓΣΘ μοντέλο για τον εθισμό στο διαδίκτυο (βλέπε πίνακα 
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ΙΙ) και θέλοντας να εξετάσουν την αποτελεσματικότητά του, 
διενέργησαν μια πιλοτική μελέτη. Πιο συγκεκριμένα, συνέλε-
ξαν 42 άτομα με διάγνωση εθισμού στο διαδίκτυο και τους πα-
ρείχαν 15 συνεδρίες ομαδικής ΓΣΘ και 8 συνεδρίες ατομικής 
ΓΣΘ. Μετρήσεις έγιναν πάνω στα συμπτώματα του εθισμού 
στο διαδίκτυο, στον χρόνο που βρίσκονται στο διαδίκτυο, στο 
πόσο αυτό-αποτελεσματικοί πιστεύουν ότι είναι και σε ψυχο-
κοινωνικά συμπτώματα. Μετά το πέρας αυτής της βραχείας 
παρέμβασης φάνηκαν ενθαρρυντικά στοιχεία αναφορικά με 
το μοντέλο. Λαμβάνοντας υπόψη και το σχετικά μεγάλο ποσο-
στό των ασθενών που διέκοψαν τη θεραπεία πρόωρα (περίπου 
το 1/3) η μείωση των συμπτωμάτων του εθισμού στο διαδίκτυο 
ήταν σημαντική (d = 1.00). Επίσης ο χρόνος που βρίσκονταν 
συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο μειώθηκε σημαντικά (d = 1. 31). 

3.3.  ΓΣΘ σε ομαδική μορφή
Οι Cao et al33 ερεύνησαν την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ 
σε μαθητές δημοτικού οι οποίοι έκαναν κατάχρηση του διαδι-
κτύου. Στα πλαίσια της τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης έρευνάς 
τους, παρείχαν 8 ομαδικές ΓΣΘ συνεδρίες οι οποίες διήρκη-
σαν συνολικά 10 ώρες στα 29 άτομα της πειραματικής ομά-
δας και τα υπόλοιπα 35 άτομα έπαιξαν τον ρόλο της ομάδας 
ελέγχου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 
τα διαγνωστικά ερωτηματολόγια και τις κλίμακες για τον εθι-
σμό στον διαδίκτυο (το συνολικό ποσοστό βελτίωσης ανήλθε 
στα 76,92%), τα συναισθηματικά προβλήματα είχαν μειωθεί 
σημαντικά μετά την θεραπεία και ήταν πιο χαμηλά στην πειρα-
ματική ομάδα σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου. 
Οι Li & Wang34 βασισμένοι στο ΓΣΘ μοντέλο αιτιολογίας 
της παθολογικής χρήσης του διαδικτύου του Davis15, μελέτη-
σαν την υποκατηγορία του εθισμού στα ηλεκτρονικά παιχνί-
δια και πώς αυτή σχετίζεται με τις γνωσιακές παραποιήσεις 
(μηρυκασμός στη σκέψη, αμφιβολία για τον εαυτό, αρνητική 
αυτό-αξιολόγηση, διχότομη σκέψη) σε μια ομάδα 28 εφήβων. 
Πιο συγκεκριμένα, παρείχαν 12 συνεδρίες ομαδικής ΓΣΘ, δύο 
φορές την εβδομάδα, στην ερευνητική ομάδα και για την ομά-
δα ελέγχου αντίστοιχα δύο 45λεπτες συναντήσεις την εβδο-
μάδα κατά τη διάρκεια των οποίων γινόταν παρακολούθηση 
των δραστηριοτήτων με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και παροχή 
βασικής συμβουλευτικής υποστήριξης. Η δομή της παρέμβα-
σης είχε ως εξής: στην 1η και 2η συνεδρία έγινε ενημέρωση 
πάνω στις πιθανές κατευθύνσεις και αρνητικές συνέπειες του 
εθισμού στα διαδικτυακά παιχνίδια και τέθηκαν οι θεραπευ-
τικοί στόχοι. Στην 3η συνεδρία, συζητήθηκαν οι βασικοί κα-
νόνες που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 
Στην 4η και 5η συνεδρία, έγινε διερεύνηση και αμφισβήτηση 
των κοινών γνωσιακών παραποιήσεων που σχετίζονται με τον 
εθισμό στα διαδικτυακά παιχνίδια. Στην 6η και 7η συνεδρία 
έγινε τροποποίηση αυτών των γνωσιακών παραποιήσεων, δι-
ερευνώντας τα κίνητρα για υπερβολική ενασχόληση με τα δι-
αδικτυακά παιχνίδια, τον συσχετισμό μεταξύ των γνωσιακών 
παραποιήσεων και της διαταραχής και αντικαθιστώντας τα με 
πιο λειτουργικές σκέψεις. Στην 8η συνεδρία, δημιουργήθηκε 
ένα πλάνο για την αντιμετώπιση των στοιχείων, όπως οι δια-
προσωπικές συγκρούσεις, οι καθημερινοί καυγάδες, το στρες, 
που ενισχύουν τη διαταραχή και εμπλέκονται στους φαύλους 
κύκλους μαζί με τις γνωσιακές παραποιήσεις. Στην 9η και 10η 
συνεδρία, έγινε εκπαίδευση στις δεξιότητες επικοινωνίας. Στις 
δύο τελευταίες συνεδρίες, έγινε συζήτηση πάνω στην πρόληψη 

υποτροπής και συνοψίστηκαν οι εμπειρίες και οι στόχοι που 
επετεύχθησαν στη διάρκεια της θεραπείας, δίνοντας έμφα-
ση στην παρακολούθηση των γνωσιακών παραποιήσεων και 
του αυτό-ελέγχου στη μελλοντική χρήση του διαδικτύου. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας δεν έδειξαν σημαντική διαφορά 
ανάμεσα στις δύο ομάδες στο διάστημα των 6 εβδομάδων (F= 
0,47, p= .9). Και οι δύο ομάδες είχαν σημαντικά χαμηλότερες 
ενδείξεις στην Κινέζικη έκδοση της κλίμακας μέτρησης του 
γνωσιακού προφίλ, του ψυχαναγκασμού, της απόσυρσης και 
της κοινωνικής δυσλειτουργίας που παρατηρούνται στην υπερ-
βολική ενασχόληση με τα διαδικτυακά παιχνίδια (F= 11,89, 
p= .002).  
Ο Bai35 στα πλαίσια ενός πολυεπίπεδου συμβουλευτικού προ-
γράμματος συνδύασε την ομαδική ΓΣΘ με την εκπαίδευση στις 
κοινωνικές δεξιότητες και τις στρατηγικές εκμάθησης ελέγχου 
και δεξιοτήτων επικοινωνίας. Το δείγμα της έρευνας αποτε-
λούνταν από 2 ομάδες στις οποίες έγινε τυχαία κατανομή 48 
ατόμων. Η παρέμβαση στην πειραματική ομάδα διήρκησε 16 
ώρες και μετά από 1,5 μήνα έγινε επαναληπτική εξέταση. Η 
κατάσταση στην οποία βρισκόταν οι συμμετέχοντες ως προς 
τον εθισμό τους στο διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκε ως μεταβλητή 
η οποία δηλώνει την έκβαση της παρέμβασης και φάνηκε ότι 
μεταξύ των δύο ομάδων μετά την παρέμβαση το μέγεθος της 
επίδρασης (g=1,45, p<.001) ήταν στατιστικώς σημαντικό. 
Ο Lanjun36 θέλησε να διερευνήσει την επίδραση που θα έχουν 
τα αθλήματα σε συνδυασμό με 24 ώρες ομαδικής ΓΣΘ σε ένα 
δείγμα 70 φοιτητών. Τα αποτελέσματα αυτής της πρωτότυπης 
έρευνας ήταν ενθαρρυντικά, παρουσιάζοντας μια σημαντική 
βελτίωση των συμμετεχόντων στον εθισμό στο διαδίκτυο αλλά 
και στα επίπεδα του καταστασιακού άγχους. 
Οι Du et al37 συμπεριέλαβαν στη μελέτη τους εκτός των μαθη-
τών γυμνασίου και τους γονείς και τους δασκάλους τους. Πιο 
συγκεκριμένα, χώρισαν το δείγμα σε δύο ομάδες, η μία εκ των 
οποίων έλαβε 8 ομαδικές συνεδρίες ΓΣΘ οι οποίες διήρκησαν 
14 ώρες εν συνόλω και η δεύτερη ομάδα δεν έλαβε κανενός 
είδους θεραπεία, μιας και μπήκε σε λίστα αναμονής. Οι μετρή-
σεις για την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης έγιναν μετά 
τις 8 συνεδρίες και 6 μήνες μετά. Ανέφεραν πως η ομαδική 
ΓΣΘ για τον εθισμό στο διαδίκτυο βοήθησε στη βελτίωση της 
προ-κοινωνικής συμπεριφοράς, στην επίλυση προβλημάτων, 
στις δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου και στη μείωση της 
προβληματικής χρήση του διαδικτύου στους έφηβους ηλικίας 
12 με 17 χρονών. Παρόλα αυτά δεν υπήρχαν σημαντικές δια-
φορές ανάμεσα στις δύο ομάδες ως προς τον εθισμό των συμ-
μετεχόντων στο διαδίκτυο. Στη συγκεκριμένη έρευνα όπως και 
σε αυτή της Young26, η ΓΣΘ εστιάστηκε κατά κύριο λόγο στην 
αντιμετώπιση και διαχείριση των συναισθημάτων των συμμε-
τεχόντων, χρησιμοποιώντας ένα άκρως ετερογενές δείγμα το 
οποίο χρησιμοποιούσε σε υπερβολικό βαθμό το διαδίκτυο για 
διαφόρους λόγους εκτός των διαδικτυακών παιχνιδιών.   

3.4.  Άλλες ψυχοθεραπείες
Στα πλαίσια της παρούσας ανασκόπησης εντοπίστηκε 1 μελέτη 
η οποία χρησιμοποίησε την βραχεία εστιασμένη στη λύση θε-
ραπεία στον εθισμό στο διαδίκτυο. Η βραχεία εστιασμένη στη 
λύση θεραπεία σύμφωνα με τους De Shazer et al38 βασίζεται 
στον εντοπισμό και την αξιοποίηση των μικρών καθημερινών 
επιτυχιών που συμβαίνουν στη ζωή μας και θεωρεί ότι επανα-
λαμβάνοντάς τες σε περιόδους όπου τα προβλήματά μας είναι 
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CBT-IA (Young21) STICA (Wolfling32)

Διαγνωστικό 
στάδιο

Διάγνωση (IAT, εισαγωγικό ερωτηματο-
λόγιο)

Διαγνωστικό 
στάδιο

Διάγνωση (AICA-S, AICA-C), ιστορικό χρήσης 
διαδικτύου, αναγνώριση προβληματικής χρήσης, 
διάγνωση συννοσηρών διαταραχών (SCL-90-R), 
εκτίμηση ψυχοπαθολογίας και ψυχοκοινωνικών 
πόρων

Τροποποίηση
συμπεριφο-

ράς

Αξιολόγηση τωρινής χρήσης διαδικτύου 
μέσω ημερολογίου (ημερομηνία και ώρα, 
γεγονός που προηγήθηκε, είδος δραστη-
ριότητας στο διαδίκτυο, πόση ώρα διήρ-
κησε, το αποτέλεσμα της χρήσης ως προς 
τις δραστηριότητες που έγιναν, που διεκό-
πησαν και συναισθήματα που βιώθηκαν 
μετά τη χρήση), εντοπισμός στοιχείων 
(δραστηριότητες, καταστάσεις, συναισθή-
ματα) που πυροδοτούν την προβληματική 
χρήση του διαδικτύου, ολική αναδιοργά-
νωση της χρήσης του διαδικτύου, στόχοι 
για καλύτερη διαχείριση του χρόνου, χρή-
ση λογισμικού που φιλτράρει την πρόσβα-
ση στο διαδίκτυο

Αρχικό 
στάδιο

Θεραπευτική συμμαχία και δέσμευση στη θερα-
πεία, αξιολόγηση και ενδυνάμωση κινήτρων για 
θεραπευτική αλλαγή, ενδιάμεσοι και τελικοί στό-
χοι, ψυχοεκπαίδευση

Γνωσιακή 
αναδόμηση

Εντοπισμός και πρόκληση δυσλειτουργι-
κών γνωσιών (υπεργενίκευση, επιλεκτική 
αφαίρεση, μεγέθυνση, προσωποποίηση, 
διχότομη σκέψη), επαναξιολόγηση της λο-
γικής και εγκυρότητας ενός λανθασμένου 
τρόπου σκέψης που προέρχεται από την 
συνειδητοποίηση ότι χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο για να ικανοποιήσουν τις ανά-
γκες που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν 
στην καθημερινότητά τους, εντοπισμός 
συνεπειών της χρήσης.

Τροποποίη-
ση συμπερι-

φοράς

Ψυχοεκπαίδευση, εντοπισμός στοιχείων (κατα-
στάσεις, γνωσίες, πεποιθήσεις, συναισθήματα 
και σωματικά συμπτώματα) που πυροδοτούν τη 
χρήση του διαδικτύου, δημιουργία SORKC και 
γνωσιακή αναδόμηση, δημιουργία εξατομικευμέ-
νου μοντέλου για τον εθισμό στο διαδίκτυο, εκ-
παίδευση στη διαφοροποίηση συναισθηματικών 
καταστάσεων, εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιό-
τητες, επανεγκατάσταση εναλλακτικών συμπερι-
φορικών στρατηγικών και ενδιαφερόντων

Θεραπεία για 
τη μείωση της 

βλάβης

Εντοπισμός παραγόντων (προσωπικοί, 
καταστασιακοί, κοινωνικοί, ψυχιατρικοί, 
επαγγελματικοί) που οδηγούν στην ανά-
πτυξη της διαταραχής, υποκείμενη ψυχο-
παθολογία, διπλή διάγνωση, συννόσηση 
με εθισμό σε ουσίες, συμβουλευτική ζευ-
γαριών, εκπαίδευση σε τεχνικές διαχείρι-
σης του στρες, τεχνικές ανεύρεσης εργα-
σίας

Σταθερο-
ποίηση και 
πρόληψη 

υποτροπής

Επανεγκατάσταση εναλλακτικών συμπεριφορι-
κών στρατηγικών και ενδιαφερόντων, εκπαίδευ-
ση στην έκθεση και εξοικείωση, ατομική πρόληψη 
υποτροπής, τεχνικές παρεμπόδισης αντίδρασης 
και σχέδια εκτάκτου ανάγκης

Πίνακας ΙΙ. Συγκριτική δομή δύο ΓΣΘ μοντέλων για τον εθισμό στο διαδίκτυο
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λιγότερο σοβαρά μαθαίνουμε να βελτιώνουμε τη ζωή μας και 
να γινόμαστε πιο σίγουροι για τον εαυτό μας. 
Οι Fang-ru & Wei39 χρησιμοποίησαν την προαναφερθείσα 
θεραπεία σε συνδυασμό με στοιχεία οικογενειακής θεραπείας 
και ατομικές συνεδρίες γνωσιακής θεραπείας σε ένα δείγμα 
52 ατόμων. Η παρέμβαση διήρκησε 8 ή 9 συνεδρίες. Το μέ-
γεθος της επίδρασης των παρεμβάσεων στους συμμετέχοντες 
μετά την παρέμβαση ήταν στατιστικώς σημαντικό (g= 2, 07, 
p<.001). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από το διαγνωστικό 
ερωτηματολόγιο για τον εθισμό στο διαδίκτυο, οι βαθμολογίες 
και ο χρόνος που ξόδευαν τα άτομα στο διαδίκτυο μειώθηκε 
σημαντικά. Επίσης σημαντική μείωση σημειώθηκε μετά τη θε-
ραπεία και στα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Παρόλα αυτά, τα 
οφέλη από την θεραπεία ήταν βραχυπρόθεσμα, όπως επισημά-
νουν οι Huang et al40. 
Οι Twohig & Crosby41 σε μια από τις λιγοστές έρευνες που 
διεξήχθησαν στις ΗΠΑ, ασχολήθηκαν με την αποτελεσματι-
κότητα της θεραπείας αποδοχής και δέσμευσης (ACT, Hayes, 
Strosahl, & Wilson42) σε ένα δείγμα 6 ατόμων το οποίο έκανε 
προβληματική χρήση του διαδικτύου για ανεύρεση και ενα-
σχόληση με πορνογραφικό υλικό. Η παρέμβαση διήρκησε συ-
νολικά 12 ώρες (8 συνεδρίες της μιάμιση ώρας) και μετά από 3 
μήνες έγινε επαναληπτική εξέταση. Συνοπτικά, κατά την πρώ-
τη συνεδρία υπογράφηκε η φόρμα συγκατάθεσης, τέθηκαν τα 
όρια για την άρση του απορρήτου, διερευνήθηκαν οι αξίες και 
οι θεραπευτικοί στόχοι και έγινε ένα πρώτο βήμα προς την 
αποδοχή μέσω της αναγνώρισης των αρνητικών συνεπειών του 
προβλήματος και της αναποτελεσματικότητας των προσπαθει-
ών ρύθμισης των εσωτερικών εμπειριών και της καταπίεσης 
των παρορμήσεων. Στη δεύτερη συνεδρία, έγινε περαιτέρω 
διερεύνηση της ματαιότητας των προσπαθειών καταπίεσης και 
πώς αυτές αποτελούν μέρος του προβλήματος και προτάθηκε 
η αποδοχή της ύπαρξης των παρορμήσεων σαν ένας εναλλα-
κτικός τρόπος ελέγχου του προβλήματος. Στην τρίτη συνεδρία, 
έγινε επανεξέταση της αποδοχής και μια σύντομη συζήτηση 
πάνω στις αξίες των συμμετεχόντων και τα πιθανά οφέλη από 
την μείωση του ελέγχου. Επίσης οι συμμετέχοντες δεσμεύτη-
καν στη μείωση της παρακολούθησης πορνογραφικού υλικού 
και στην ενασχόληση με δραστηριότητες που πηγάζουν από τις 
αξίες τους. Από την 4 μέχρι την 6 συνεδρία, διδάχτηκαν τα όρια 
της γλώσσας και τον ρόλο που παίζει στα προβλήματά τους, 
έγινε επεξήγηση πάνω στο ότι δεν επιλέγουμε τις εσωτερικές 
μας εμπειρίες αλλά μπορούμε να επιλέξουμε τι θα κάνουμε 
με αυτές και πως μπορούμε να αποδεχτούμε κάποιες προβλη-
ματικές εσωτερικές εμπειρίες, μέσω βασικών ασκήσεων ενσυ-
νειδητότητας. Στις δύο τελευταίες συνεδρίες έγινε περαιτέρω 
ενίσχυση της δέσμευσης για μειωμένη παρακολούθηση και συ-
νέχισης της ζωής με βάση τις αξίες τους, καθώς και συζήτηση 
πάνω στη διαχείριση υποτροπών. Μετά την παρέμβαση παρα-
τηρήθηκε 85% μείωση στην παρακολούθηση πορνογραφικού 
υλικού και τα αποτελέσματα παρέμειναν και μετά από 3 μήνες 
όταν και έγινε η επαναληπτική εξέταση (83% μείωση). Επί-
σης, φάνηκε βελτίωση στις κλίμακες όπου μετρούσαν την ποι-
ότητα ζωής (8% βελτίωση) και μείωση στις αντίστοιχες κλίμα-
κες για την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (51% μείωση) και 
τις ιδεοληψίες με θρησκευτικό και αξιακό περιεχόμενο (42% 
μείωση). Γενικότερα, μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρήθηκε 
στις μετρήσεις της ψυχολογικής ευκαμψίας (24% μείωση) και 
λιγότερο έντονες βελτιώσεις παρουσιάστηκαν στις μετρήσεις 

της σύντηξης σκέψης-πράξης (thought-action fusion) (39% 
μείωση) και του ελέγχου της σκέψης (8% μείωση). 
Ο Kim7 έχοντας ως βάση του τη νότια Κορέα, μελέτησε το φαι-
νόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο σε 25 φοιτητές πανεπιστημί-
ου οι οποίοι είχαν λάβει τη διάγνωση της διαταραχής. Πιο συ-
γκεκριμένα, χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Δεκατρία άτομα έλαβαν 
10 ομαδικές συνεδρίες που βασίστηκαν στις αρχές της Reality 
Therapy. Αυτή η θεραπεία σχεδιάστηκε για να βοηθάει το άτο-
μο να ελέγχει τη συμπεριφορά του και να κάνει νέες και δύ-
σκολες επιλογές. Βασίζεται στη θεωρεία της επιλογής (Choice 
Theory, Glasser43), σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι είναι 
υπεύθυνοι για τις ζωές τους και για το τι κάνουν, αισθάνονται 
και σκέφτονται. Η πειραματική περίοδος κράτησε 5 εβδομάδες 
με συνολικά 12,5 ώρες θεραπείας. Η διαδικασία για κάθε συ-
νεδρία συμπεριελάμβανε έναν πρόλογο σχετικά τους στόχους 
της συνεδρίας, ένα διδακτικό κομμάτι, ένα κομμάτι ασκήσεων, 
ανάθεση εργασίας για το σπίτι και σύνδεση με την υπόλοιπη 
ομάδα. Ο καθοδηγητής της ομάδας χώριζε την κάθε συνεδρία 
σε 4 μέρη κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται αναφορά στο 
τι αναμένεται να επιτευχθεί (σκοπός ή στόχοι της συνεδρίας), 
συλλέγει τα απαραίτητα υλικά για τη συνεδρία, περιγράφει τις 
στρατηγικές που θα ακολουθηθούν (ομαδικές δραστηριότητες, 
θέματα προς συζήτηση και σύντομη περίληψη αυτών που επε-
τεύχθησαν) και αξιολογεί την εμπειρία της ομάδας ως προς 
την προσωπική ανάπτυξη του καθενός και ως προς την επίτευ-
ξη του στόχου της συνεδρίας. Τα αποτελέσματα στο σύνολό 
τους έδειξαν ότι το ομαδικό πρόγραμμα Reality Therapy που 
χρησιμοποιήθηκε για τον εθισμό στο διαδίκτυο σε φοιτητικό 
δείγμα, αποτέλεσε μια αποτελεσματική παρέμβαση. Πιο συ-
γκεκριμένα, βοήθησε στη μείωση των συμπτωμάτων της πα-
θολογικής χρήσης του διαδικτύου (F=172,31, p< .001) καθώς 
και στην ενίσχυση της αυτό-εκτίμησης των συμμετεχόντων κυ-
ρίως ως προς τη διαταραχή τους (F=40,93, p< .001).
Οι Liu et al44 χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ένα είδος οι-
κογενειακής θεραπείας (Multi-Family Group Therapy) για τον 
εθισμό στο διαδίκτυο. Η πειραματική ομάδα τους αποτελού-
νταν από 21 εφήβους με τις οικογένειες τους οι οποίοι έλαβαν 
6 δίωρες ομαδικές συνεδρίες οικογενειακής θεραπείας (κάθε 
3 μέρες). Η ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από 25 εφήβους και 
τις οικογένειες τους οι οποίοι είχαν μπει σε λίστα αναμονής. 
Η κάθε συνεδρία χωρίζονταν στις εξής 5 ενότητες: άσκηση 
για προθέρμανση, ανατροφοδότηση πάνω στην άσκηση για το 
σπίτι της προηγούμενης συνεδρίας, η κυρίως άσκηση, μια μι-
κρή ανακεφαλαίωση και η άσκηση για την οικογένεια. Κατά 
τη διάρκεια της παρέμβασης δόθηκε έμφαση στα εξής θέματα: 
κατανόηση της οικογένειας με ένα μέλος που είναι εθισμένο 
στο διαδίκτυο (συνεδρία 1), εκπαίδευση στις δεξιότητες επι-
κοινωνίας μεταξύ εφήβου και γονέα (συνεδρία 2), εξάσκηση 
της επικοινωνίας εφήβου και γονέα πάνω στον εθισμό στο δια-
δίκτυο (συνεδρία 2 και 3), εκπαίδευση στις δεξιότητες οικοδό-
μησης της σχέσης εφήβου και γονέα (συνεδρία 4), διερεύνηση 
της σχέσης μεταξύ των ψυχολογικών αναγκών και της χρήσης 
του διαδικτύου και η επίτευξη της ικανοποίησης ανεκπλήρω-
των αναγκών στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια (συνεδρία 
5), εγκαθίδρυση κατάλληλων και υγιών προσδοκιών από την 
πλευρά του συστήματος της οικογένειας (συνεδρία 6) και πρό-
ληψη υποτροπής (επανεκτίμηση μετά από 3 μήνες). Μετά την 
παρέμβαση, σύμφωνα με τις αναφορές των εφήβων και τον γο-
νιών τους, υπήρξε σημαντική διαφορά στη μείωση των συμπε-
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ριφορών που σχετίζονται με τον εθισμό στο διαδίκτυο (μείωση 
του ποσοστού εθισμού στο διαδίκτυο στο 4,8% μετά την πα-
ρέμβαση και στο 11,1% μετά την επανεκτίμηση στους 3 μήνες). 
Σημαντικό ρόλο στα θετικά αποτελέσματα της παρέμβασης 
έπαιξαν η βελτίωση της διάδρασης μεταξύ των εφήβων και των 
γονιών τους, η οποία χαρακτηρίζονταν από επικοινωνία και 
εγγύτητα, και η ικανοποίηση των ψυχολογικών αναγκών των 
εφήβων μέσα από αυτή τη διάδραση και όχι από το διαδίκτυο.   
Αναζητώντας στη βιβλιογραφία θεραπευτικές παρεμβά-
σεις για τον εθισμό στο διαδίκτυο, εντοπίστηκαν δύο μελέ-
τες οι οποίες εστιάστηκαν στην κινητοποιητική συνέντευξη 
(motivational interviewing) ως μέσο παρέμβασης. Η κινητο-
ποιητική συνέντευξη σύμφωνα με τους Rollnick, & Miller45 
είναι μια προσέγγιση μέσω του διαλόγου η οποία έχει ένα 
συγκεκριμένο στυλ διερεύνησης το οποίο μοιάζει αρκετά στο 
Σωκρατικό Διάλογο και έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν 
για τη θεραπεία των διαταραχών χρήσης ουσιών. Είναι μια 
καθοδηγητική, πελατοκεντρική συμβουλευτική προσέγγιση 
η οποία οδηγεί στην αλλαγή συμπεριφοράς του ασθενή βοη-
θώντας τον να εξερευνήσει και να επιλύσει καταστάσεις που 
του προκαλούν αμφιθυμία. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, 
όπως αναφέρουν και οι Rosen et al46, η αμφιθυμία αποτελεί 
ένα στάδιο μιας φυσικής διαδικασίας αλλαγής, μια φάση που 
όλοι οι άνθρωποι πρέπει να περάσουμε πριν πάρουμε μια 
απόφαση και περάσουμε στο στάδιο της πράξης. 
Αρχικά, οι Orzack et al47 στα πλαίσια των 16 συνεδριών ομα-
δικής θεραπείας που παρείχαν στους 35 μεσήλικες άντρες που 
συμμετείχαν στην έρευνα τους, δανείστηκαν και ενσωμάτωσαν 
στην παρέμβασή τους στοιχεία της Κινητοποιητικής Συνέντευ-
ξης και της Θεραπείας Ετοιμότητας για Αλλαγή (Readiness to 
Change) και από τη ΓΣΘ. Η έννοια της ετοιμότητας για αλλαγή 
προέρχεται από το μοντέλο των σταδίων αλλαγής (The 5-stages 
of change model, Prochaska & Diclemente48) που έχει προταθεί 
για την κατανόηση και κινητοποίηση των ασθενών με προβλή-
ματα εθισμού. Αναλόγως που βρίσκεται ο κάθε ασθενής ανα-
φορικά με την ετοιμότητά του για αλλαγή και πόσο υψηλό είναι 
το κίνητρό του, τότε επιλέγεται και η κατάλληλη χρονική στιγμή 
για παρέμβαση. Η αξιολόγηση της ετοιμότητας του ασθενή για 
αλλαγή είναι ένα σημαντικό κομμάτι της Κινητοποιητικής Συ-
νέντευξης. Το δείγμα αποτελούνταν από άτομα εθισμένα στο 
διαδικτυακό σεξ και όχι γενικά στο διαδίκτυο. Μετά το πέρας 
της θεραπείας, οι ασθενείς έδειξαν βελτίωση στην ποιότητα της 
ζωής τους και μειωμένα επίπεδα στην καταθλιπτική συμπτωμα-
τολογία. Παρόλα αυτά, τα επίπεδα προβληματικής χρήσης του 
διαδικτύου δεν μειώθηκαν σημαντικά μετά την παρέμβαση. 
Οι Shek et al49 στα πλαίσια του πολύ-επίπεδου συμβουλευτι-
κού προγράμματός τους που έλαβε χώρα στο Χονγκ Κονγκ, 
το οποίο διήρκησε 15 με 19 μήνες, συμπεριέλαβαν στοιχεία 
συμβουλευτικής, την κινητοποιητική συνέντευξη σε ατομική 
μορφή και τη Θεραπεία Ετοιμότητας για Αλλαγή σε οικογε-
νειακή μορφή. Οι 59 συμμετέχοντες ακολούθησαν αυτό το 
μοντέλο παρέμβασης τα συστατικά του οποίου ήταν: έμφαση 
στην ελεγχόμενη και υγιή χρήση του διαδικτύου, κατανόηση 
της διαδικασίας αλλαγής που ακολουθούν οι νέοι με συμπε-
ριφορές εθισμού στο διαδίκτυο, αξιοποίηση στοιχείων της 
κινητοποιητικής συνέντευξης, υιοθέτηση μιας προσέγγισης 
που συμπεριλαμβάνει και την οικογένεια, σε συνδυασμό με 
ένα κομμάτι ατομικής συμβουλευτικής και ένα κομμάτι συμ-
βουλευτικής υποστήριξης σε ομάδες (peer support group). Τα 

προβλήματα σχετικά με τον εθισμό στο διαδίκτυο μειώθηκαν 
μετά τις παρεμβάσεις (t= 4,64, p<.05). Ανεπαίσθητες θετικές 
αλλαγές σημειώθηκαν και στον έλεγχο και την απαιτητικότητα 
των γονιών πάνω στη διαδικασία. Παρόλα αυτά, η παρέμβαση 
δεν κατάφερε να βελτιώσει την ψυχολογική ευεξία των ασθε-
νών. Γενικά το πρόγραμμα θεωρήθηκε βοηθητικό από τους συμ-
μετέχοντες (51,8% των συμμετεχόντων), όπως φάνηκε από την 
υποκειμενική μέτρηση που έγινε στο τέλος της παρέμβασης. 
Τέλος, οι Zhong et al50 θέλησαν να διερευνήσουν την επίδραση 
και άλλων μορφών ψυχοθεραπείας εκτός της ομαδικής ΓΣΘ σε 
ένα δείγμα 61 ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, η πειραματική ομά-
δα έλαβε 14 συνεδρίες οι οποίες συνδύαζαν τη ΓΣΘ, το ψυχό-
δραμα, τη θεραπεία Gestalt και την οικογενειακή θεραπεία. Οι 
μετρήσεις που έγιναν αμέσως μετά την παρέμβαση, ένα μήνα 
και τρεις μήνες μετά έδειξαν τη σημαντική μείωση των συμπτω-
μάτων που σχετίζονται με τον εθισμό στο διαδίκτυο. Σημαντι-
κή βελτίωση εντοπίστηκε στο αίσθημα άνεσης στις κοινωνικές 
επαφές, μερική βελτίωση της  λειτουργικότητας μέσα στην οι-
κογένεια και αυξημένη αντίληψη της κοινωνικής υποστήριξης. 
Οι συγκεκριμένοι ερευνητές τόνισαν τη σημαντικότητα ύπαρξης 
οικογενειακών παρεμβάσεων στη θεραπεία του εθισμού στο δι-
αδίκτυο σε αντίθεση με την απλή ομαδική μορφή θεραπείας που 
θα συμπεριλαμβάνει μόνο τους εφήβους. Αυτή τους την άποψη 
την εξήγησαν με βάση το γεγονός ότι οι ομάδες οικογενειών 
προσφέρουν και στους ενήλικες και στους εφήβους τα θετικά 
στοιχεία των ομάδων ομότιμων, μέσω των οποίων μπορούν να 
λάβουν υποστήριξη και θετική ανατροφοδότηση μέσω της αντι-
παράθεσης. Παρόλα αυτά, η αποτελεσματικότητα της παρέμβα-
σης που χρησιμοποίησαν ήταν μικρής διάρκειας.       
              
4. Συζήτηση
Παρά την μεγάλη ταχύτητα των εισερχόμενων πληροφοριών 
και την δυνητικά εκπαιδευτική αξία του διαδικτύου, κάποια 
από τα χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με τους Bayraktar & 
Gun51, μπορεί να περιθάλπουν κινδύνους για εθιστική συμπε-
ριφορά. Κάποια από αυτά μπορεί να είναι η 24ωρη εύκολη, 
δωρεάν, απεριόριστη, ανώνυμη και ποικιλόμορφη πρόσβαση 
σε απεριόριστα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς γεωγραφικούς περι-
ορισμούς, η οποία μπορεί να διευκολύνει κάποιον στην από-
κτηση περισσότερου ελέγχου στο πώς παρουσιάζει τον εαυτό 
του. Επίσης μπορεί να του δοθεί η δυνατότητα να έχει πολλές 
ευκαιρίες να καλύψει την ανάγκη του να ανήκει κάπου, καθώς 
και η δυνατότητα να διαφύγει από συναισθηματικές δυσκολί-
ες, προβληματικές καταστάσεις και κακουχίες στην προσωπι-
κή του ζωή.    
Παρά τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η δυσλει-
τουργική χρήση του διαδικτύου, ερευνητές όπως ο Beard52 και 
οι Williams & Merten53 αναφέρουν πως δεν πρέπει να αγνο-
ήσουμε τα πλεονεκτήματα που έχει αυτό το καινούργιο εργα-
λείο το οποίο έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας πολλών 
ανθρώπων, ιδιαίτερα των νέων. Η κοινωνικοποίηση, η ανταλ-
λαγή απόψεων, η δυνατότητα επαφής και εξοικείωσης με νέες 
τεχνολογίες, ακόμα και τα εκπαιδευτικά οφέλη που μπορεί 
να έχει το διαδίκτυο είναι πλέον πραγματικότητα. Επομένως, 
σύμφωνα με τους Siomos et al24 έμφαση πρέπει να δοθεί στην 
πρόληψη και ενημέρωση του κοινού καθώς και εκπαίδευση 
στον έλεγχο του χρόνου στο διαδίκτυο, μιας και ο στόχος κάθε 
θεραπευτικής παρέμβασης θα πρέπει να είναι η ελεγχόμενη 
χρήση του διαδικτύου και όχι η πλήρης απόχη από αυτό. 
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Μέσα από τις έρευνες φαίνεται η θεραπευτική αντιμετώπιση 
των ατόμων με διάγνωση εθισμού στο διαδίκτυο να γίνεται 
είτε με συμβουλευτική παρέμβαση στον έφηβο και στην οικο-
γένεια, είτε με ειδικό εξατομικευμένο πρόγραμμα ελέγχου της 
χρήσης και όχι πλήρους αποχής του διαδικτύου, είτε με την 
εκμάθηση ενός ορθολογικότερου τρόπου χρήσης των νέων τε-
χνολογιών από τον έφηβο, είτε τέλος με γνωσιακή-συμπεριφο-
ριστική ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, ανάλογα με το μέγεθος 
του προβλήματος αλλά και τις θεραπευτικές μεθόδους που 
ακολουθεί ο θεραπευτής. Κάποιοι ερευνητές καταφεύγουν 
ακόμη και στην φαρμακοθεραπεία, με ιδιαίτερη προτίμηση 
στην σιταλοπράμη και την ναλτρεξόνη.
Τα αποτελέσματα από τις έρευνες, σύμφωνα με τους Winkler 
et al1, δείχνουν ότι τα προγράμματα που χρησιμοποίησαν τη 
ΓΣΘ, η οποία φαίνεται να είναι η πρωταρχική επιλογή στη θε-
ραπεία του εθισμού στο διαδίκτυο, δεν είχαν σημαντικά πιο 
υψηλά μεγέθη επίδρασης (effect size)  (Hedge’s g = 0.84–2.13) 
αναφορικά με την μείωση των συμπτωμάτων τους εθισμού στο 
διαδίκτυο σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ψυχοθεραπευτική 
προσέγγιση (Hedge’s g = 1.12–2.67). Τα γενικά αποτελέσματα 
φανερώνουν ότι η καθεμιά από τις θεραπευτικές προσεγγίσεις 
είχε επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, εξετάζο-
ντας το χρόνο που ξοδεύουν οι ασθενείς στο διαδίκτυο, η ΓΣΘ 
(Hedge’s g = 2.1-2.66) απέδωσε καλύτερα από οποιαδήποτε 
άλλη θεραπευτική προσέγγιση (Hedge’s g = 0.05-0.66). Επί-
σης φάνηκε ότι και η ατομική συμβουλευτική και η ομαδική 
θεραπεία παρουσιάζουν ελλείψεις, οι οποίες δύναται να ξεπε-
ραστούν μέσα από περαιτέρω έρευνα πάνω στις διαφορετικές 
προσεγγίσεις και μορφές θεραπείες.
Κάποια από τα κυριότερα προβληματικά σημεία των προανα-
φερθέντων ερευνών βασίζονται στη μεθοδολογία τους, η οποία 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενδελεχούς περιγραφής των κριτη-
ρίων ένταξης και αποκλεισμού των συμμετεχόντων που χρησιμο-
ποιήθηκαν καθώς και την μέθοδο που ακολούθησαν στη συλλογή 
των συμμετεχόντων. Επίσης, στις 12 από τις 22 έρευνες στις οποί-
ες συμπεριλήφθησαν στην παρούσα ανασκόπηση, δεν υπήρχε 
ομάδα ελέγχου (σε μορφή λίστας αναμονής ή συνήθους θερα-
πείας) και μόνο 6 έρευνες ήταν τυχαιοποιημένες και ελεγχόμε-
νες. Ένα ακόμα σημείο που χρήζει προσοχής στην ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων των ερευνών ήταν το δείγμα των ασθενών που 
μελετούνταν. Εκτός από το μικρό μέγεθος που είχαν στην πλειο-
ψηφία τους οι ομάδες, (το οποίο μειωνόταν ακόμα περισσότερο 
μετά την εγκατάλειψη πολλών συμμετεχόντων) τις περισσότερες 
φορές αυτό ήταν άκρως ετερογενές. Αυτό ήταν εμφανές ως προς 
τον βαθμό λειτουργικότητάς του, τις πρωτογενείς και δευτερογε-
νείς διαγνώσεις και τους διάφορους υποτύπους του εθισμού στο 
διαδίκτυο στους οποίους υπάγονταν (πχ διαδικτυακό σεξ, διαδι-
κτυακές σχέσεις, διαδικτυακά παιχνίδια, κτλ). 
Αν και η έρευνα πάνω στη θεραπεία του εθισμού στο διαδί-
κτυο βρίσκεται στα αρχικά στάδια, αναμένεται σημαντική επέ-
κτασή της στο εγγύς μέλλον, δεδομένης της ύπαρξης πολλών 
θεραπευτικών προγραμμάτων και κλινικών που αυξάνονται 
συνέχεια. Λόγω των προαναφερθέντων προβλημάτων και δε-
δομένου ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής καλά εδραιωμένα και 
κοινώς αποδεκτά διαγνωστικά κριτήρια, καθώς και αναγνωρι-
σμένα διαγνωστικά εργαλεία για τη διαταραχή, καταλήγουμε 
στο ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και  
προσπέλαση αυτών των δυσκολιών προτού βγουν συμπερά-
σματα και γίνουν προτάσεις.  
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Summary
Internet addiction is a pervasive problem, which refers to 
an uncontrollable and harmful use of the internet that can 
have a devastating impact on the social life (social isolation, 
family problems, divorce, getting fired from work, academic 
failure, bad grades and expulsion from the school or academic 
environment), mental (high co morbidity rates of affective 
disorders, anxiety disorders, impulse control disorders and 
substance use disorders) and physical health (sleep disturbance, 
headache, musculoskeletal pain, blurred vision, poor nutrition 
and fatigue) of an individual. Nevertheless, the disorder is not 
formally recognized as such, there are no generally accepted 
and consistent diagnostic criteria and assessment tools, there 
are no precise causes of the disorder and no available research 
treatment protocol. Moreover, to date little is known regarding 
the efficacy of the relevant therapeutic interventions for this 
disorder. Therefore, the main purpose of the present review was 
to investigate the efficacy of the available treatment approaches, 
with an emphasis on Cognitive-Behavioral Therapy (CBT), 
as the primary choice in the treatment of internet addiction. 
The literature review, which came up with 22 articles in total, 
was based on databases such as PubMed and Google Scholar. 
The general conclusions were that each and every one of the 
therapeutic approaches had produced positive results. CBT in 
particular, as it was indicated by Winkler et al1, did not have 
significantly higher effect sizes (Hedge’s g = 0.84–2.13) than 
any other psychotherapeutic approach (Hedge’s g = 1.12–2.67) 
regarding the improvement of internet addiction symptoms. 
Nevertheless, when they examined the amount of time spent on 
the internet, CBT performed better (Hedge’s g = 2.1-2.66) than 
any other therapeutic approach (Hedge’s g = 0.05-0.66). Due 
to the methodological problems of the studies included in the 
present review (such as lack of detailed description of inclusion 
and exclusion criteria and sample selection procedures, small 
number of randomized controlled trials, small sample size, 
heterogeneity of the sample in terms of functional impairment, 
comorbidity and subtype of the disorder) and since there are 
no well-established and generally accepted diagnostic criteria 
for the disorder, as well as internationally validated diagnostic 
tools, the results of this review should be treated with caution 
and only considered as preliminary.    

Key words: internet addiction, treatment, efficacy, review, 
Cognitive-Behavioral Therapy.
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Εισαγωγή
Η σεξουαλική κακοποίηση αποτελεί ένα τραυματικό γεγονός, 
το οποίο μπορεί να στιγματίσει για πάντα τη ζωή του ατόμου 
και να οδηγήσει στην ανάπτυξη του Μετατραυματικού στρες. 
Η άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών της οδηγεί στην αποκα-
τάσταση του ατόμου και στην αποφυγή παρενεργειών, όπως η 
αυτοκτονικότητα.
 Η επιλογή εμπειρικά τεκμηριωμένων βιολογικών και ψυχοθε-
ραπευτικών παρεμβάσεων στην ψυχική υγεία, πρέπει να απο-
τελεί βασική προτεραιότητα για κάθε ειδικό ψυχικής υγείας. 
Το NICE προτείνει τη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθε-
ραπεία ως τη θεραπεία εκλογής για το Μετατραυματικό στρες 
σε ενήλικες, παιδιά και εφήβους [1].
Παρακάτω θα δοθεί αρχικά ένας ορισμός για τη σεξουαλική 
κακοποίηση. Θα γίνει αναφορά στην επίδραση των τραυματι-
κών εμπειριών, στη συνέχεια θα περιγραφεί η διαταραχή του 
Μετατραυματικού Στρες και οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβά-

σεις σε ενήλικες, παιδιά και εφήβους με αυτή την διαταραχή 
με ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης. Τέλος, ακολουθεί η 
συζήτηση της ανασκόπησης.

2. Σεξουαλική κακοποίηση
Σεξουαλική κακοποίηση είναι η πράξη κατά την οποία ένας 
ενήλικας ή παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας ή έφηβοι εκμεταλλεύο-
νται τη σχέση εξάρτησης που μπορεί να έχουν με ένα (μικρότε-
ρο) παιδί παραβιάζοντας την ακεραιότητά του, χωρίς το τελευ-
ταίο να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.  Η οποιαδήποτε τέτοια 
πράξη εκπορεύεται αποκλειστικά από τις ανάγκες του ενήλικα 
ή του μεγαλύτερου παιδιού ή εφήβου (σεξουαλικός ερεθισμός, 
θέση ισχύος ή ελέγχου ως προς το θύμα,  Εθνικό Κέντρο Παι-
δικής Κακοποίησης και Παραμέλησης (NCCAN) των Η.Π.Α), 
ενώ θεωρείται από το νομικό κράτος παράνομη [2]. 
Ο παραπάνω ορισμός περιλαμβάνει κάθε είδους πράξη με σε-
ξουαλικές αποχρώσεις, πέραν της ολοκληρωμένης σεξουαλι-

Η εφαρμογή της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής 
ψυχοθεραπείας στη θεραπεία του 
Μετατραυματικού Στρες, το οποίο συνδέεται με 
παιδική σεξουαλική κακοποίηση. 
Αγγελική Βλασοπούλου1, Σταυρούλα Ρακιτζή1
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Περίληψη
Η εφαρμογή εμπειρικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων στις ψυχικές διαταραχές αποτελεί στις μέρες μας κάτι αυτονόητο και 
επιβεβλημένο. Η κακοποίηση και ιδιαίτερα η σεξουαλική κακοποίηση σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες επιβαρύνει σημαντικά 
την ψυχική υγεία του ατόμου και θέτει σε κίνδυνο την ζωή του, αν δεν αντιμετωπιστεί. Αυξάνεται η πιθανότητα να εμφανιστεί 
Μετατραυματικό στρες. Το NICE προτείνει τη γνωσιακή συμπεριφοριστική προσέγγιση ως θεραπεία εκλογής για άτομα, τα 
οποία αναπτύσσουν μετατραυματικό στρες. Θα δοθεί αρχικά ένας ορισμός για τη σεξουαλική κακοποίηση και στη συνέχεια θα 
συζητηθεί η επίδραση των τραυματικών εμπειριών. Επιπλέον, θα περιγραφούν τα κλινικά χαρακτηριστικά της διαταραχής του 
Μετατραυματικού Στρες και οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε ενήλικες, παιδιά και εφήβους με αυτή την διαταραχή και με 
ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης. Η έκθεση στο τραύμα με τη γνωσιακή αναδόμηση μπορεί να συνδυαστεί με την εκπαίδευση 
σε τεχνικές διαχείρισης έντονων συναισθημάτων και διαπροσωπικών σχέσεων. Θα γίνει αναφορά στην αποτελεσματικότητα της 
γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας. Τέλος, ακολουθεί η συζήτηση της ανασκόπησης. Ο συνδυασμός των διαφόρων 
τεχνικών -έκθεση στο τραύμα και εκπαίδευση στη διαχείριση έντονων συναισθημάτων και διαπροσωπικών σχέσεων- οδηγεί σε 
μία αυξημένη εναισθησία για το τραύμα της σεξουαλικής κακοποίησης και τις επιπτώσεις αυτού στην καθημερινότητα του ατό-
μου. Αυτό μειώνει την πιθανότητα για νέα θυματοποίηση των ατόμων στο μέλλον.

Λέξεις κλειδιά: Σεξουαλική κακοποίηση, Μετατραυματικό στρες, Γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία.
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κής, όπως η επιδειξιμανία, η θωπεία των γεννητικών οργάνων 
του παιδιού από άλλο άτομο ή το αντίστροφο, ο αυνανισμός 
και άλλου είδους ερωτικές πράξεις ενώπιον του παιδιού, η 
χρησιμοποίηση του τελευταίου για παραγωγή πορνογραφικού 
υλικού, η επίδειξη τέτοιου είδους υλικού στο παιδί κ.ά. Στη 
διεθνή βιβλιογραφία, όλα τα παραπάνω βρίσκονται κάτω από 
την ομπρέλα του όρου: «παιδική σεξουαλική κακοποίηση». 
Δεν υπάρχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία για το ποσοστό 
κακοποίησης στην παιδική ηλικία γιατί οι περισσότερες περι-
πτώσεις δεν φτάνουν ποτέ να αποκαλυφθούν και να καταγγελ-
θούν. Οι θύτες μπορεί να εκβιάζουν τα θύματα σε περίπτωση 
αποκάλυψης, ενώ έντονα συναισθήματα ντροπής της οικογέ-
νειας μπορεί να μπαίνουν εμπόδια σε μια τέτοια αποκάλυψη. 
Επιπλέον, σημάδια άσκησης φυσικής ή σεξουαλικής βίας σε 
κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν. Τέλος, ενήλικες με τα πα-
ραπάνω βιώματα δεν έχουν μνήμη αυτών, ιδιαίτερα αν ο θύτης 
είχε με το θύμα πολύ στενή σχέση. Ο ίδιος ο κλονισμός, όμως, 
της εμπιστοσύνης των παιδιών είναι που μάλλον συμβάλλει στη 
μη αποκάλυψη και την οδήγηση σε δυσάρεστες συνέπειες για 
τον ψυχισμό του ατόμου. 

3. Η επίδραση του τραύματος 
Η σεξουαλική κακοποίηση αποτελεί ένα σημαντικό τραυματι-
κό γεγονός στη ζωή του ατόμου. Μπροστά σε κάθε αγχογόνο 
ερέθισμα ή απειλητική κατάσταση, ο εγκέφαλος μας, προκει-
μένου να διαφυλάξει τη σωματική μας ακεραιότητα, ενεργο-
ποιεί το μηχανισμό «φυγής ή πάλης». Αν, όμως, ούτε η πάλη 
ούτε η φυγή είναι δυνατή, τότε ο οργανισμός αποτρέπει τον 
απώτερο κίνδυνο με την εσωτερική φυγή [3]: το πάγωμα και 
τον κατακερματισμό της εμπειρίας [4]. Από αυτή τη στιγμή και 
μετά μιλάμε για τον ψυχικό τραυματισμό του ατόμου. Το πά-
γωμα θα επέλθει μετά από την έκκριση μεγάλων ποσοτήτων 
ενδορφινών, που καταστέλλουν τον φόβο και έτσι αποστασι-
οποιούν ψυχικά το άτομο. Το τελευταίο θα μείνει παθητικό, 
αδυνατώντας να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό αντίληψης. 
Ο κατακερματισμός ακολουθεί το πάγωμα. Η εμπειρία του γε-
γονότος καταγράφεται σε κομμάτια, ως αποτέλεσμα του παρα-
πάνω μηχανισμού αποστασιοποίησης και το άτομο δεν μπορεί 
να αφηγηθεί με τη σειρά την ακολουθία των γεγονότων. Μπο-
ρούμε να αντιληφθούμε ότι κάτι συνέβη μέσα από διασκορπι-
σμένες εικόνες, ήχους, αισθήσεις, συναισθήματα και σκέψεις, 
αλλά δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι συνέβη [5].    
Η αποπροσωποποίηση και η αποπραγματοποίηση είναι επί-
σης συμπτώματα που με τον τρόπο τους προστατεύουν τον 
εγκέφαλο. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για «μια υγιή τεχνική 
επιβίωσης που σταματάει τη φρίκη του γεγονότος πριν γίνει 
ανυπόφορη πραγματικότητα» [6]. 
Η πορεία του τραύματος, γενικότερα, εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, όπως η προσωπική ιστορία του ατόμου, τα χα-
ρακτηριστικά του, οι μηχανισμοί αντιμετώπισης που διαθέτει, 
η κοινωνική του κατάσταση, η εκπαίδευση και το φύλο. Επι-
πλέον, το υποστηρικτικό δίκτυο που διαθέτει, οι συνθήκες του 
τραυματικού γεγονότος (προβλεψιμότητα, διάρκεια, συνέπει-
ες), καθώς και η σημασία/νοηματοδότηση που του αποδόθηκε, 
παίζουν σημαντικό ρόλο. 

4. Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες 
4.1. Επιδημιολογία
Ένα άτομο μπορεί να εκδηλώσει Μετατραυματικό στρες, εάν 

βιώσει ή είναι μάρτυρας ενός ακραίου τραυματικού γεγονότος 
με πραγματικό ή επαπειλούμενο θάνατο, σοβαρό τραυματισμό 
ή απειλή της σωματικής ακεραιότητας του ίδιου ή των άλλων. 
Ο επιπολασμός σε δείγματα κοινότητας κυμαίνεται από 6,8% 
μέχρι 7,8% [7, 8]. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανό (κατά δυο 
φορές) να αναπτύξουν Μετατραυματικό στρες. Το πιο σύνη-
θες για αυτόν τον πληθυσμό είναι η σεξουαλική κακοποίηση 
(επιπολασμός Μετατραυματικού στρες από 31% έως 57%), 
ενώ για τους άνδρες είναι η μάχη (20%) [7, 8]. 
Όσον αφορά το φαινόμενο της κακοποίησης στην παιδική 
ηλικία, οι Krantz and Ostergen [9], μελετώντας το φαινόμενο 
στην Σουηδία, έδειξαν  ότι μια στις πέντε γυναίκες υπήρξε 
θύμα κακοποίησης κατά τη διάρκεια της εφηβικής και παιδι-
κής της ηλικίας. Κάθε χρόνο περίπου 73.000.000 αγόρια και 
150.000.000 κορίτσια υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση σε 
ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ ταυτόχρονα η ενδοοικογενειακή 
παραβίαση καλύπτει το ½ ως 1/4 της παραβίασης [10]. Πιο συ-
χνά, κακοποίηση παρατηρείται σε ιδρύματα παιδιών [11, 12].
Σχετικά με την Ελλάδα και τις μελέτες που έχουν γίνει για τον 
επιπολασμό, οι  Αgathonos και Fereti [13] έδειξαν ότι το ποσο-
στό παραβίασης στα κορίτσια ηλικίας έως 18 ετών είναι 17%, 
ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα αγόρια ηλικίας έως 18 ετών 
ήταν 7%. Αντίστοιχα ευρήματα, όσον αφορά στα χαμηλότερα 
συγκριτικά ποσοστά στα αγόρια, υπήρξαν και από μια ανε-
ξάρτητη μελέτη επί ανδρών αστυνομικών [14], όπου και ανα-
φέρθηκαν ποσοστά σεξουαλικής παραβίασης 8% σε αγόρια 
ηλικίας έως 18 ετών. Η έκθεση σε τραυματική εμπειρία αυ-
ξάνει γενικά την πιθανότητα και τη συχνότητα εμφάνισης του 
Μετατραυματικού Στρες [15].

4.2.  Πορεία 
Η μετατραυματική διαταραχή άγχους μπορεί να εμφανιστεί 
σε κάθε ηλικία. Τα συμπτώματα αρχίζουν συνήθως στο πρώτο 
χρονικό διάστημα των 3 μηνών μετά την έκθεση στο τραύμα. 
Η αντίδραση στο τραύμα πληροί αρχικά τα κριτήρια ενός οξέ-
ος Μετατραυματικού στρες (βλ. DSM). Τα συμπτώματα μπο-
ρούν να αλλάξουν με το πέρασμα του χρόνου. Η διάρκεια των 
συμπτωμάτων είναι διαφορετική, όπου σε κάποιους, σε ένα 
χρονικό διάστημα 3 μηνών, παρατηρείται μία πλήρης ύφεση, 
ενώ σε κάποιους άλλους τα συμπτώματα διαρκούν πάνω από 
12 μήνες. Η βαρύτητα, η διάρκεια και η εμπλοκή του ατόμου 
με το γεγονός αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι 
αυξάνουν την πιθανότητα για την εξέλιξη της διαταραχής [16]. 

4.3.  Συννοσηρότητα
Το Μετατραυματικό στρες παρουσιάζει υψηλό βαθμό συννο-
σηρότητας με άλλες διαταραχές του Άξονα Ι. Η κατάθλιψη, η 
κατάχρηση ουσιών, η αυτοκτονικότητα, η διαταραχή πανικού, 
η αγοραφοβία, η κοινωνική φοβία, η σωματοποιητική διατα-
ραχή, η ειδική φοβία, η ψυχαναγκαστική διαταραχή μπορεί να 
εμφανιστούν σε συνδυασμό με συμπτώματα Μετατραυματικού 
στρες [17]
Τέλος, αναφορικά με τον Άξονα ΙΙ, η μεθοριακή διαταραχή 
προσωπικότητας φαίνεται να υποκρύπτει χρόνια μετατραυμα-
τική διαταραχή. Επιπλέον, κατά την ταξινόμηση του ICD – 10, 
η χρόνια διαταραχή προσωπικότητας μετά από ψυχοτραυμα-
τική εμπειρία (F62.0) μπορεί να εμφανιστεί σε σοβαρές περι-
πτώσεις, έχοντας συνήθως μη αναστρέψιμη μορφή [17]
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4.4.  Ιδιαιτερότητες στα παιδιά και τους εφήβους
Όσον αφορά τα παιδιά και τους εφήβους, παρατηρείται, επι-
πλέον, η εκδήλωση εξωτερικευμένων διαταραχών, όπως οι 
διαταραχές διαγωγής και γενικότερα προβλήματα συμπερι-
φοράς. Θέματα ή πτυχές του τραυματικού γεγονότος μπορεί 
να παρουσιάζονται επαναλαμβανόμενα μέσα από το παιχνίδι 
τους, ενώ μπορεί να υπάρχουν τραυματικά όνειρα χωρίς ανα-
γνωρίσιμο περιεχόμενο. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπο-
ρεί να παρουσιάσουν αμνησία και να εμφανίσουν συμπτώματα 
αποφυγής ή μουδιάσματος, σε μια ένδειξη απουσίας συναι-
σθηματικής απαντητικότητας. Μπορεί, επίσης, να εμφανίζουν 
δυσκολίες στον ύπνο και συμπτώματα γενικευμένου άγχους. 
Μπορεί να αποφεύγουν καταστάσεις που έχουν ή δεν έχουν 
εμφανή σχέση με το τραυματικό γεγονός, καθώς και να ασχο-
λούνται με συγκεκριμένες λέξεις, ήχους ή σύμβολα. Το παιχνί-
δι τους μπορεί να είναι είτε καταναγκαστικό – επαναλαμβα-
νόμενο (Μετατραυματικό), είτε λιγότερο επαναλαμβανόμενο 
(αναπαραστατικό). Το δεύτερο, σε αντίθεση με το πρώτο, 
φαίνεται να μειώνει το άγχος. Στους εφήβους τα συμπτώματα 
μοιάζουν με αυτά των ενηλίκων, ενώ σε καταστάσεις χρόνιου 
στρες μπορεί να παρουσιαστεί αποπροσωποποίηση, αποπραγ-
ματοποίηση, αυτό-τραυματική συμπεριφορά, κατάχρηση ουσι-
ών και αδυναμία ελέγχου παρορμήσεων.  
Σύμφωνα με τον Maercker [18] τα παιδιά και οι έφηβοι μπορεί 
να εκδηλώσουν συμπτώματα Μετατραυματικού στρες μέσα 
από σωματικά συμπτώματα (π.χ. πόνος στο κεφάλι, την κοι-
λιά), να παλινδρομήσουν σε δεξιότητες που είχαν κατακτήσει 
σε προηγούμενο εξελικτικό στάδιο, να εκδηλώσουν άγχος 
όταν μένουν μόνα ή στο σκοτάδι, καθώς και να μειωθούν οι 
κοινωνικές τους επαφές στο σχολείο και στην οικογένεια. Επι-
πλέον, το παιχνίδι περιορίζεται, ενώ μπορεί να εκδηλωθούν 
νέες φοβίες. 

5. Η εφαρμογή της γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθερα-
πείας σε ενήλικες, παιδιά και εφήβους με ιστορικό παιδικής 
σεξουαλικής κακοποίησης. 
5.1. Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση
 Μια σημαντική αρχή για την κατανόηση του Μετατραυματι-
κού στρες μέσα από το γνωσιακό μοντέλο, έκαναν οι Foa και 
Kozak [19]. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, το τραυματικό γε-
γονός ή ερέθισμα νοηματοδοτείται αρνητικά από το άτομο με 
σκέψεις/πεποιθήσεις, όπως «Συνήθιζα να έχω τον έλεγχο της 
ζωής μου, αλλά όχι τώρα πια». Ακόλουθα συναισθήματα είναι 
η ντροπή, ο θυμός, και η ενοχή. Οι πεποιθήσεις και το αίσθημα 
ταυτότητας του ατόμου  διαφοροποιούνται αντίστοιχα (π.χ. Εί-
μαι αδύναμος, αβοήθητος), δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο 
ευαλωτότητας στην επαναβίωση των φοβικών συμπτωμάτων 
[20]. Η ερευνητική πρόταση που δίνεται από τους παραπάνω 
συγγραφείς είναι η ενεργοποίηση αυτού του δικτύου με πα-
ρουσία νέων περιβαλλοντικών πληροφοριών, μη σχετιζόμενων 
με το τραυματικό γεγονός και μνήμη. Αποδυναμώνονται έτσι 
οι «συνδέσεις» του παραπάνω «δικτύου», ο φόβος επανεξετά-
ζεται και νέες πιο λειτουργικές πεποιθήσεις αναδεικνύονται. 
Ένας γνωσιακός συμπεριφορικός θεραπευτής, που θα θελή-
σει να εφαρμόσει θεραπευτικό πλάνο για το Μετατραυματικό 
στρες, γνωρίζει ότι αυτό περιλαμβάνει ψυχοεκπαίδευση, εκ-
παίδευση σε δεξιότητες (χαλάρωση, αναγνώριση και διαχεί-
ριση συναισθημάτων, mindfulness), εκπαίδευση στην επικοι-
νωνία και τη διεκδικητικότητα [17, 21]. Επιπλέον, εντάσσει τις 

συμπεριφορικές τεχνικές, όπως την αφήγηση της τραυματικής 
εμπειρίας και την έκθεση στην φαντασία ή in vivo, σε εξωτε-
ρικά και εσωτερικά σημάδια (triggers). Ο θεραπευόμενος εκ-
παιδεύεται στη γνωσιακή αναδόμηση, ενώ ταυτόχρονα αντι-
μετωπίζονται τυχόν προβλήματα ζωής που συνδέονται με το 
τραύμα, όπως συνθήκες διαβίωσης ή κακή σωματική υγεία.  
Η ψυχοεκπαίδευση γίνεται τόσο στους ίδιους τους θεραπευό-
μενους, όσο και στις οικογένειές τους, εάν πρόκειται για ανή-
λικους. Στόχος είναι να παρουσιαστεί ένα αιτιολογικό μοντέλο 
στους θεραπευόμενους και να δοθεί εξήγηση για το πως εμφα-
νίστηκε και διατηρείται η τωρινή δυσκολία/πρόβλημα.  
Βασικό κομμάτι της παρέμβασης είναι οι γνωσιακές ερμηνείες 
του τραύματος, που χωρίζονται σε πρωτογενείς και δευτερο-
γενείς, καθώς και οι χειρότερες στιγμές (hot-spots) της μνήμης 
του τραύματος. Όσον αφορά τις ερμηνείες, οι πρωτογενείς 
γεννιούνται κατά τη διάρκεια της έκθεσης στο τραύμα (π.χ. 
το θύμα νιώθει αηδία), ενώ οι δευτερογενείς δημιουργούνται 
μετά την έκθεση (π.χ. το θύμα θεωρεί ότι δεν αντιστάθηκε 
επαρκώς και νιώθει γενικά αδύναμο) [17]. 
Τα hot spots συνοδεύονται από πολύ έντονα συναισθήματα και 
δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, ενώ ένας θεραπευτής μπορεί να 
αντιληφθεί πότε ενεργοποιούνται μέσα από την αλλαγή της έκ-
φρασης του προσώπου του θεραπευόμενου, την αύξηση της μυ-
ϊκής έντασης, την αλλαγή του τρόπου που κάθεται, την αλλαγή 
του τόνου της φωνής, την αλλαγή της βλεμματικής επαφής και 
την αυξανόμενη ψυχοφυσιολογική ένταση [17]. H θεραπεία επι-
κεντρώνεται στη σταδιακή έκθεση μέσω της φαντασίας και οι 
βασικοί στόχοι είναι η μείωση του άγχους, η κατασκευή ενός 
σεναρίου (διορθωτική εμπειρία) μέσω της δημιουργίας εικόνων 
αντιμετώπισης, η επαναξιολόγηση των πεποιθήσεων καθώς και 
η προσαρμογή αυτών στη ζωή του ατόμου.  
Η εφαρμογή της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπεί-
ας σε παιδιά και εφήβους με ιστορικό σεξουαλικής κακοποί-
ησης περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμό 
με την αυτονόητη συνεργασία του/της θεραπευτή/θεραπεύτρι-
ας με την οικογένεια των ανηλίκων ατόμων. Ο βασικός στό-
χος, λοιπόν, της γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπεί-
ας είναι η τροποποίηση της σημασίας του τραύματος και των 
συνεπειών του, οι οποίες ενεργοποιούν συμπεριφορές ασφα-
λείας και αποφυγής. Η αναδόμηση εστιάζεται στο γεγονός ότι 
το τραύμα δεν έχει πλέον καταστροφικές συνέπειες στη ζωή 
του ατόμου. Έτσι, υπάρχει πλέον η λεγόμενη οπτική γωνία του 
«τότε και τώρα» [17]. 

5.2. Εκπαίδευση δεξιοτήτων στη διαχείριση του συναισθήματος 
και των διαπροσωπικών σχέσεων - Skills Training in Affect and 
Interpersonal Regulation (STAIR)
Οι Cloitre, Stovall - McClough et al [22] υποστήριξαν ότι, αν 
και οι θεραπείες έκθεσης έχουν φανεί να είναι οι πιο αποτελε-
σματικές στη θεραπεία του τραύματος στον παιδικό πληθυσμό, 
δεν χρησιμοποιούνται το ίδιο συχνά στον ενήλικο πληθυσμό. 
Επιπλέον, το γνωσιακό συμπεριφοριστικό θεραπευτικό πρω-
τόκολλο για το Μετατραυματικό στρες δεν σχεδιάστηκε ώστε 
να «ακουμπάει» εκτενώς τις συναισθηματικές και διαπροσω-
πικές δυσκολίες που έχουν αναφερθεί παραπάνω και οι οποί-
ες αποτελούν βασικά επακόλουθα της κακοποίησης [23, 24]. 
Από τους Cloitre, Koenen et al. [25] δημιουργήθηκε λοιπόν 
ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο με στόχο την εκπαίδευση σε συ-
ναισθηματικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, μέσω της τυπο-
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ποιημένης (standardized) θεραπείας έκθεσης (Skills Training 
in Affect and Interpersonal Regulation, STAIR). Η εν λόγω 
θεραπεία ολοκληρώνεται σε 16 συνεδρίες. Οι πρώτες 8 αφιε-
ρώνονται στην εκπαίδευση δεξιοτήτων, στην αναγνώριση και 
διαχείριση των συναισθημάτων, επηρεασμένες από τη διαλε-
κτική θεραπεία, και οι υπόλοιπες 8 στη σταδιακή έκθεση. Πιο 
συγκεκριμένα περιέχει: αναγνώριση και διαχείριση συναισθη-
μάτων, ανοχή στη δυσφορία (distress tolerance), ενίσχυση βί-
ωσης θετικών συναισθημάτων, αναγνώριση πεποιθήσεων για 
τους άλλους και ενεργοποίηση αυτών στην καθημερινή ζωή 
του ατόμου, σύγκρουση μεταξύ συναισθημάτων κακοποίησης 
και τωρινών στόχων ζωής, παιχνίδια ρόλων σχετικά με ζητή-
ματα εξουσίας και ελέγχου, καθώς και ευελιξία στις διαπρο-
σωπικές καταστάσεις που αφορούν διαφορές ισχύος (Φάση Ι).  
Η φάση ΙΙ περιλαμβάνει την έκθεση στο τραυματικό ιστορι-
κό μέσα από έκθεση στη φαντασία και αφηγήσεις των τραυ-
ματικών γεγονότων, τόσο από την παιδική όσο και από την 
ενήλικη ζωή, ανιχνεύοντας αρνητικά διαπροσωπικά σχήματα 
που έχουν διαμορφωθεί. Σκοπός είναι τα σχήματα αυτά να 
συγκριθούν με πιο προσαρμοστικά, μέσα από τη διαδικασία 
STAIR, και τα τελευταία να εφαρμοστούν στην καθημερινή 
ζωή. Επιπλέον, η έκθεση in vivo, που υπάρχει σε ένα γνωσι-
ακό συμπεριφοριστικό πρωτόκολλο, αντικαθίσταται από 2 
άλλα στοιχεία. Αρχικά, εισάγεται ένας έλεγχος σταθεροποίη-
σης μετά την έκθεση, ώστε να καθοδηγήσει τον συμμετέχοντα 
στη ρύθμιση της συναισθηματικής του σταθερότητας και τον 
προσανατολισμό του στο παρόν. Έπειτα, ακολουθεί μια πα-
ρέμβαση στοχευμένη στο συναίσθημα, όπου ζητείται να ανα-
γνωρίσει την ύπαρξη ή μη συναισθημάτων, όπως φόβος, άγχος, 
στενοχώρια ή αποσύνδεση, που βίωσε κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης, καθώς και την έντασή τους. 
Οι δύο βασικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, δείχνουν 
ότι το χρόνιο και πρόωρο στη ζωή τραύμα επιφέρει σημαντικές 
και διαπροσωπικές δυσκολίες. Για το λόγο αυτό η θεραπεία 
για το Μετατραυματικό στρες που σχετίζεται με αυτές τις δυ-
σκολίες χρειάζεται να εντάξει ως θεραπευτικούς στόχους τόσο 
τη διαδικασία έκθεσης, που έχει φανεί αποτελεσματική, όσο 
και την εκπαίδευση σε μια σειρά από δεξιότητες. Οι τελευ-
ταίες αφορούν κυρίως συναισθηματικούς και διαπροσωπικούς 
τομείς. 
Η τελευταία έρευνα που πραγματοποιήθηκε προς εξέταση αυ-
τού του μοντέλου έγινε από τους Cloitre et al. [22] και είχε ως 
κύρια ερευνητική υπόθεση κατά πόσο η εκπαίδευση σε δεξιό-
τητες διαχείρισης συναισθημάτων και διαπροσωπικών σχέσε-
ων που ακολουθούνται από την έκθεση θα δώσουν καλύτερα 
αποτελέσματα, σε σύγκριση με θεραπευτικές συνθήκες, όπου 
η έκθεση δεν εφαρμόζεται με τον εν λόγω συνδυασμό. (περισ-
σότερες πληροφορίες για το δείγμα, βλ. πίνακα Ι). 
Τα συμπεράσματα της έρευνας αναδεικνύουν τόσο την αξία 
της δημιουργίας μιας ισχυρής θεραπευτικής σχέσης όσο και 
την εκπαίδευση σε δεξιότητες διαχείρισης συναισθήματος, 
πριν από την εφαρμογή της έκθεσης σε ασθενείς με χρόνιο 
Μετατραυματικό στρες. Η τροποποίηση των δυσλειτουργικών 
πεποιθήσεων, επηρεασμένων από το τραύμα, «ανοίγει το δρό-
μο» σε πιο σταθερά αποτελέσματα για τη θεραπεία έκθεσης. 

6. Η αποτελεσματικότητα γνωσιακών συμπεριφοριστικών  
προσεγγίσεων 
Συγκεντρώθηκαν 16 μελέτες (βλ. Πίνακα ΙΙ), οι οποίες αναδει-

κνύουν την αποτελεσματικότητα διαφόρων στοιχείων της γνω-
σιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας, κυρίως της γνωσιακής 
αναδόμησης. Πιο συγκεκριμένα, για τις παρεμβάσεις αυτές 
φάνηκε μεγαλύτερη μείωση των συμπτωμάτων Μετατραυματι-
κού στρες, κατάθλιψης, άγχους και διαταραχών ύπνου (εφιάλ-
τες). Στα παιδιά παρουσιάστηκε, επιπλέον, βελτίωση στα προ-
βλήματα συμπεριφοράς και στο αίσθημα ντροπής, ενώ στους 
γονείς που συμμετείχαν βελτιώθηκαν οι δεξιότητες προσωπι-
κής ασφάλειας των παιδιών και συμπεριφορών φροντίδας. Επί 
προσθέτως, οι γονείς ανέφεραν μικρότερη συναισθηματική 
δυσφορία κατά τις αναμνηστικές μετρήσεις, ενώ όλα τα παρα-
πάνω αποτελέσματα φάνηκαν να διατηρούνται ακόμα και ένα 
χρόνο μετά την παρέμβαση. 
Ένα σημαντικό μειονέκτημα των γνωσιακών συμπεριφορικών 
παρεμβάσεων φάνηκε να είναι η πρόωρη διακοπή των συμμε-
τεχόντων στις πειραματικές συνθήκες (dropouts). Αυτός ήταν 
και ο λόγος που οι Cloitre et al. [22] θέλησαν να εξετάσουν 
κατά πόσο η έμφαση και η προτεραιότητα στην εκπαίδευση 
στις διαπροσωπικές δεξιότητες, αλλά και στην αναγνώριση και 
διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων, θα συμβάλλουν σε μι-
κρότερα ποσοστά διακοπής. Δημιούργησαν λοιπόν το μοντέλο 
STAIR, το οποίο δίνει χρόνο στην εγκαθίδρυση θεραπευτικής 
σχέσης, απαραίτητης για τη θεραπεία τραύματος, προετοιμά-
ζει τον θεραπευόμενο για τη θεραπεία έκθεσης, μέσα από την 
αναζήτηση των δυνατών του σημείων, και την εκπαίδευση σε 
νέες δεξιότητες. Το γεγονός ότι η εκπαίδευση προηγείται της 
έκθεσης και της διαχείρισης του συναισθήματος, αυξάνει το 
ποσοστό επιτυχίας. Οι δύο έρευνες των Cloitre και συνεργα-
τών [22, 25] δείχνουν πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όσον 
αφορά τη μείωση των συμπτωμάτων του Μετατραυματικού 
στρες και του άγχους (state anxiety), καθώς και στη βελτίω-
ση διαχείρισης του θυμού,  αλλά και του κοινωνικού δικτύου 
και υποστήριξης του ατόμου. Υπήρξαν μικρότερα ποσοστά δι-
ακοπής και τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν για περισσότερο 
διάστημα.    
Εν κατακλείδι, μια θεραπεία βημάτων, όπως η STAIR, που ξε-
κινάει από την εκπαίδευση σε δεξιότητες και καταλήγει στην 
έκθεση, έχει καλύτερα αποτελέσματα και λιγότερες αρνητικές 
επιπτώσεις, σε σύγκριση με άλλες που δεν περιλαμβάνουν 
τίποτα από τα δύο. Η σημαντική διαφορά που φάνηκε στις 
αναμνηστικές συναντήσεις μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
τα άτομα αυτά αντιμετωπίζοντας καθημερινά προκλήσεις στις 
διαπροσωπικές τους σχέσεις και σε άλλους τομείς της ζωής 
τους και εφαρμόζοντας ταυτόχρονα με επιτυχία τη θεραπεία 
έκθεσης, μαθαίνουν να αντιδρούν λιγότερο στα γεγονότα σαν 
υπενθυμητές τραύματος. Ταυτόχρονα, η κατάρτιση των δε-
ξιοτήτων παρέχει εκείνες τις στρατηγικές που βοηθούν στην 
αντιμετώπιση της κατάστασης με ένα ρεαλιστικό και αποτελε-
σματικό τρόπο. 
Η αποτελεσματικότητα της γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυ-
χοθεραπείας στο μετατραυματικό στρες έχει τεκμηριωθεί [26] 
και η αξιολόγησή της συνεχίζεται. O συνδυασμός των διαφό-
ρων τεχνικών, όπως περιγράφηκε πιο πάνω, αποτελεί το κλει-
δί για την επιτυχία της ψυχοθεραπείας. 

7. Συζήτηση
H σεξουαλική κακοποίηση και γενικότερα η κακοποίηση στην 
παιδική ηλικία αποτελεί έναν παράγοντα ευαλωτότητας. Αν 
δεν αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, τα οποία απορρέουν 
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από αυτή, τότε αυξάνεται ο κίνδυνος για νέα θυματοποίηση 
στο μέλλον και επιβάρυνση της ψυχικής υγείας [27] καθώς και 
ανάπτυξη συννοσηρότητας[17, 18, 28].
Η παιδική σεξουαλική κακοποίηση δεν θα φτάσει πάντα σε μια 
καταγγελία και πολύ περισσότερο στην προστασία του ανηλί-
κου. Πολλοί παράγοντες θα εμποδίσουν κάτι τέτοιο, όπως ο 
φόβος του θύματος, η ντροπή της οικογένειας, η απουσία ση-
μαδιών σωματικής παραβίασης, η έλλειψη δομών στέγασης 
κακοποιημένων παιδιών κ.α. Η κακοποίηση στην παιδική ηλι-
κία θα οδηγήσει κάποιες περιπτώσεις ατόμων να αναπτύξουν 
δυσκολίες στη ρύθμιση του συναισθήματος (κυρίως του θυμού) 
και στις διαπροσωπικές σχέσεις (αστάθεια, έλλειψη ικανοποί-
ησης), θα εκδηλώσουν άγχος, κατάθλιψη, ή/και συμπτώματα 
Μετατραυματικού στρες, καθώς και χαμηλή αυτοεκτίμηση. 
Οι πεποιθήσεις των ατόμων που έχουν πέσει θύματα σεξου-
αλικής κακοποίησης, διαποτίζονται από έντονη δυσπιστία, 
αίσθηση κατωτερότητας, έλλειψη αξίας και δύναμης, καθώς 
και αυτομομφές. Ακολούθως, παρουσιάζουν μια γενικότερη 
δυσκολία να εμπιστευτούν ανθρώπους, κάτι που εκδηλώνεται 
και στην θεραπευτική σχέση. Επιπλέον, τα άτομα, τα οποία 
έχουν κακοποιηθεί, έχουν δυσκολία να αποδεχτούν τον ρόλο 
του θεραπευόμενου. Θεωρούν ότι πρέπει να λύσουν μόνα τους 
τα προβλήματα και ότι είναι παντοδύναμα [18]. Επομένως, η 
εγκατάσταση μιας καλής θεραπευτικής σχέσης και η σταθε-
ροποίηση της κατάστασης του ατόμου οδηγούν στο επόμενο 
βήμα, δηλαδή στην αύξηση κινήτρου του ατόμου για να επε-
ξεργαστεί τις τραυματικές του εμπειρίες. Ο θεραπευτής θα 
πρέπει να εξασφαλίσει την ασφάλεια του θεραπευόμενου, δι-
ότι οποιαδήποτε επαφή με τον θύτη αυξάνει την πιθανότητα 
για νέα θυματοποίηση και εμποδίζει την αρχή της θεραπείας. 
Η έκθεση στις τραυματικές εμπειρίες δεν μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί, όταν συνεχίζεται η κακοποίηση [17].
Η σχέση με τον θεραπευτή ενεργοποιεί τις εμπειρίες από την 
σχέση με τον θύτη. Παρουσιάζονται προβλήματα στις κατηγο-
ρίες: έλεγχος, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και εγγύτητα. Η θερα-
πευτική σχέση οφείλει να είναι μία νέα θετική εμπειρία για 
τον/την θεραπευόμενο/η, η οποία θα τον/την βοηθήσει να κερ-
δίσει την εμπιστοσύνη απέναντι στους άλλους και στην οποία 
θα γίνει σεβαστή η προσωπικότητα του/της.
Θα ήταν πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις συνθήκες κάτω 
από τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει η ψυχοθεραπεία. Έτσι 
λοιπόν ακολουθούμε τα εξής βήματα: διαγνωστική διαδικα-
σία, αντιμετώπιση της συννοσηρότητας και ιδιαίτερα της αυτο-
κτονικότητας. Αντενδείξεις για μία θεραπεία τραύματος είναι 
η αυτοκτονικότητα, το οξύ ψυχωσικό και μανιακό επεισόδιο 
ή μια εγκατεστημένη σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή 
κυρίως τύπου Ι. Σε αυτές τις διαταραχές η εκπαίδευση στη 
διαχείριση έντονων συναισθημάτων και στις κοινωνικές δεξι-
ότητες μπορούν να αμβλύνουν την επίδραση των τραυμάτων. 
Αρχικός βασικός στόχος είναι να εξασφαλίσουμε ασφάλεια. 
Αν το θύμα εξακολουθεί να έχει επικοινωνία με το θύτη, τότε 
οργανώνουμε μία αντιμετώπιση κρίσης, με σκοπό την απομά-
κρυνση του θύτη από το θύμα. Δεν  μπορεί να εφαρμοστεί σε 
αυτή τη φάση γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία, διότι η 
ψυχοθεραπεία θα μπορούσε να ενισχύσει την περαιτέρω θυ-
ματοποίηση. 
Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία εστιάζει στην επε-
ξεργασία των τραυματικών εικόνων και ερεθισμάτων, με 
σκοπό τη μείωση του άγχους (συμπτώματα Μετατραυματικού 

στρες), την αναδόμηση των πυρηνικών πεποιθήσεων και τον 
τρόπο που βλέπουν τα άτομα αυτά τους άλλους και το μέλλον 
τους. Η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία εστιάζει τόσο 
στο ίδιο το άτομο, όσο και στην οικογένειά του, εάν πρόκειται 
για παιδί ή έφηβο, εντάσσοντας στο θεραπευτικό πλάνο και 
τον μη παραβατικό γονέα/κηδεμόνα. Το εν λόγω μοντέλο μας 
δίνει ένα πλούσιο ρεπερτόριο από παρεμβάσεις, το οποίο μπο-
ρούμε να προσαρμόσουμε στις ανάγκες των θεραπευόμενων.
Νεότερες έρευνες που βασίζονται σε γνωσιακές συμπεριφο-
ριστικές τεχνικές, δίνουν έμφαση στη βελτίωση των διαπρο-
σωπικών σχέσεων και στη διαχείριση έντονων συναισθημάτων 
που σχετίζονται με την κακοποίηση, όπως ο θυμός. Ένα τέτοιο 
θεραπευτικό μοντέλο είναι το STAIR, η αποτελεσματικότητα 
του οποίου συνδέεται με σημαντική βελτίωση των παραπάνω. 
Συνδυάζει την έκθεση με εκπαίδευση σε δεξιότητες συναι-
σθημάτων και διαπροσωπικών σχέσεων. Η έκθεση φαίνεται 
να παίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία για τον έλεγχο των 
αντιδράσεων απέναντι στα τραυματικά ερεθίσματα, ενώ ταυ-
τόχρονα η εκπαίδευση σε δεξιότητες προσφέρει στρατηγικές 
για ρεαλιστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημε-
ρινών καταστάσεων. Η παρέμβαση αυτή οδηγεί στα καλύτερα 
αποτελέσματα μείωσης των συμπτωμάτων και διατήρησης της 
ύφεσης.
Ο συνδυασμός των παραπάνω τεχνικών -έκθεση στο τραύμα 
και εκπαίδευση στη διαχείριση έντονων συναισθημάτων και 
διαπροσωπικών σχέσεων- οδηγούν σε μία αυξημένη εναι-
σθησία για το τραύμα της σεξουαλικής κακοποίησης και τις 
επιπτώσεις αυτού στην καθημερινότητα του ατόμου. Έτσι, μει-
ώνεται η πιθανότητα για νέα θυματοποίηση και θωρακίζεται 
καλύτερα η ψυχική υγεία του ατόμου.
Τέλος, όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν την πιστοποιημένη 
εκπαίδευση στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία, όπως 
αυτή προσφέρεται από την Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφο-
ριστικών Σπουδών και το κατάλληλο κίνητρο των θεραπευτών 
να διεισδύσουν στα τραύματα των ατόμων με δομημένο και 
αποτελεσματικό τρόπο. 
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Πίνακας Ι: Αποτελεσματικότητα θεραπευτικού μοντέλου STAIR για την ΔΜΨΣ συνδεόμενη με παιδική σεξουαλική κακοποίηση

Συγγραφέ-
ας/Έτος

Πληθυσμός - Στόχος Θεραπευτική Συνθήκη Διαγνωστικό εργαλείο Αποτέλεσμα

Cloitre et al., 
2002 (25)

58 Γυναίκες με ιστορικό 
παιδικής σεξουαλικής 
και/ή σωματικής κακο-
ποίησης και συμπτώματα 
ΔΜΨΣ

Οι συμμετέχουσες χωρί-
στηκαν τυχαία στις δύο 
συνθήκες: στη STAIR σε 
συνδυασμό με παρατετα-
μένη έκθεση (διάρκειας 
δώδεκα εβδομάδων με 16 
συναντήσεις) (n=31) και 
στην ομάδα ελέγχου (δώ-
δεκα εβδομάδες - minimal 
attention wait list) (n=27). 
Αναμνηστικές συναντή-
σεις έγιναν στους 3 και 9 
μήνες.  

the Childhood 
Maltreatment Interview 
Schedule, the Sexual 
Assault and Additional 
Interpersonal Violence 
Schedule, Clinician-
Administered PTSD 
Scale, Structured Clinical 
Interview for the DSM–IV, 
and borderline personality 
disorder (BPD) status was 
determined with the BPD 
section of the SCID-II, 
PTSD symptomatology 
was assessed with the 
Modified Posttraumatic 
Stress Disorder 
Symptom Scale, General 
Expectancy for Negative 
Mood Regulation Scale, 
the Anger Expression 
subscale, the Toronto 
Alexythimia Scale, the 14-
item 
Dissociation Scale, BDI, 
the State–Trait Anxiety 
Inventory, Inventory of 
Interpersonal Problems, 
the Social Adjustment 
Scale–Self Report, the 
48-item Interpersonal 
Support Evaluation List, 
the 12-item Working 
Alliance Inventory

Αυτοί που έλαβαν τη θεραπεία STAIR & Έκ-
θεση  παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε 
τρεις τομείς: ρύθμιση συναισθήματος, διαπρο-
σωπικές δεξιότητες και συμπτώματα ΔΜΨΣ. 
Τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν στους 3 και 9 
μήνες. Τα συμπεράσματα της έρευνας αναδει-
κνύουν την αξία της δημιουργίας μιας ισχυρής 
θεραπευτικής σχέσης και την εκπαίδευση σε 
δεξιότητες διαχείρισης συναισθήματος πριν 
από την εφαρμογή της Έκθεσης σε ασθενείς 
με χρόνια ΔΜΨΣ.

Cloitre et al., 
2010 (22) 

104 γυναίκες, ηλικίας 18 
έως 65, που είχαν λάβει 
διάγνωση ΔΜΨΣ από σε-
ξουαλική ή σωματική κα-
κοποίηση από τον γονέα 
ή φροντιστή τους, πριν την 
ηλικία των 18 ετών

Οι συμμετέχοντες χωρί-
στηκαν τυχαιοποιημένα 
σε 3 ομάδες: (α) Εκ-
παίδευση σε δεξιότητες 
(STAIR) & θεραπεία 
έκθεσης, (β) Υποστηρι-
κτικές συναντήσεις & θε-
ραπεία έκθεσης, (γ) Εκ-
παίδευση σε δεξιότητες 
(STAIR) και Υποστηρι-
κτικές συναντήσεις 

Clinical Administered 
PTSD scale, Structured 
Clinical interview 
for DSM – IV Axis 
I disorders, Clinical 
interview for DSM – III-R 
Personality Disorders, 
PTSD Symptom Scale 
– self report, General 
expectancy for Negative 
mood regulation scale, 
BDI, STAI – S, State – 
Trait Anger Expression 
Inventory, Interpersonal 
Support Evaluation List

Τα αποτελέσματα έδειξαν πλήρη ύφεση 
των συμπτωμάτων κατά 27% στην STAIR/
exposure, 24% στη STAIR/support, και 6% στη 
Support/ exposure. Το ποσοστό ύφεσης μάλι-
στα ήταν μεγαλύτερη (στατιστικά σημαντική) 
στην ομάδα STAIR/exposure. H διατήρηση 
της ύφεσης αυτής ήταν μεγαλύτερη στις ανα-
μνηστικές μετρήσεις για την ομάδα STAIR/
exposure (Ν=24%), (STAIR/support = 13%, 
και 0% στη Support/exposure.
Όλοι οι συμμετέχοντες και από τις τρεις ομά-
δες έδειξαν σημαντική βελτίωση στα συμπτώ-
ματα της κατάθλιψης, αλλά εκείνοι της ομάδας 
STAIR/exposure έδειξαν μεγαλύτερη βελτίω-
ση στα επίπεδα του άγχους (state anxiety), στη 
διαχείριση του θυμού και στη βελτίωση του 
κοινωνικού δικτύου και υποστήριξης. 
Τέλος, υπήρξαν μικρότερα ποσοστά drop out 
(15% STAIR/exposure, 26.3% STAIR/support, 
39.4% Support/exposure) και για την πρώτη 
πειραματική ομάδα οι μετρήσεις που γίνονταν 
στο τέλος κάθε συνεδρίας έδειχναν ότι ο μέσος 
όρος σοβαρότητας των συμπτωμάτων ΔΜΨΣ 
ήταν χαμηλότερος από την Support/Exposure. 
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Πίνακας ΙI: Αποτελεσματικότητα γνωσιακών συμπεριφορικών θεραπειών για την ΔΜΨΣ συνδεόμενη με παιδική σεξουαλική κακοποίηση

Συγγραφέ-
ας/Έτος

Πληθυσμός - Στόχος Θεραπευτική Συνθήκη Διαγνωστικό εργαλείο Αποτέλεσμα

Chard, 2005 
(29)

Γυναίκες, Παιδική σεξου-
αλική κακοποίηση

Σύνολο (71), Θεραπεία 
έκθεσης και γνωσιακή 
αναδόμηση (ατομική και 
ομαδική) – Cognitive 
processing therapy for 
sexual abuse (CPT-SΑ) 
(36), Ομάδα ελέγχου – 
Λίστα αναμονής (35)

Beck depression inventory, 
Clinical Administered 
Posttraumatic stress 
disorder scale, Structured 
Clinical Interview for the 
DSM-IV, the Dissociative 
Experiences Scale-II, 
Modified PTSD Symptom 
Scale

Η CPT-SA φάνηκε πιο αποτελεσματική 
στη μείωση των συμπτωμάτων, σε σύγκρι-
ση με την ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσμα-
τα διατηρήθηκαν για τουλάχιστον 1 χρόνο 
μετά τη λήξη της παρέμβασης.

McDonagh 
et al., 2005 
(30)

74 γυναίκες με ιστορικό 
παιδικής σεξουαλικής 
κακοποίησης και διαγνω-
σμένη ΔΜΨΣ

ΓΣΘ (29), Present – 
centered therapy (PCT: 
addressing current life 
difficulties) * (22), Ομάδα 
ελέγχου – Waiting list (23)

CAPS, SCID, ELS, BDI, 
STAI, TSI, Dissociative 
Experiences Scale, Cook 
– Madley Hostility Scale, 
STAXI, QOLI

Τόσο η ΓΣΘ όσο και η PCT φάνηκαν εξί-
σου αποτελεσματικές, σε σύγκριση με την 
ομάδα ελέγχου, όσον αφορά τη μείωση 
της συμπτωματολογίας ΔΜΨΣ, το άγχος 
και τις γνωσιακές πεποιθήσεις σχετιζόμε-
νες με το τραύμα. Τα αποτελέσματα για 
τη ΓΣΘ ομάδα φάνηκαν πιο σταθερά στο 
χρόνο, αν και είχε το μεγαλύτερο ποσοστό 
dropout. Καμιά όμως ομάδα δεν έδειξε 
σημαντική διαφορά στη μείωση των συ-
μπτωμάτων κατάθλιψης, αποσύνδεσης, 
θυμού και αύξηση της ποιότητας ζωής.

Krakow et 
al., 2001(31)

168 Γυναίκες με κύριο 
σύμπτωμα ΔΜΨΣ τους 
εφιάλτες, ιστορικό σεξου-
αλικής επίθεσης ως ενήλι-
κες ή παιδική σεξουαλική 
κακοποίηση (58%)

Η θεραπεία αποτελείτο 
από 3 τρίωρες συναντή-
σεις κάθε 15 μέρες, χρη-
σιμοποιώντας Γνωσιακή 
θεραπεία έκθεσης στη 
φαντασία, σε ομάδες (88). 
Ομάδα ελέγχου – Waiting 
list (80)

The Nightmare Frequency 
Questionnaire (NFQ), 
The Pittsburgh Sleep 
Quality Index (PSQI), The 
Clinician- Administered 
PTSD Scale (CAPS), 
The PTSD Symptom 
Scale (PSS), Nightmare 
Effects Survey (NES) 
(impairment associated 
with nightmares), 
Nightmare Distress 
Questionnaire (NDQ) 
(distress associated with 
nightmares), Pittsburgh 
Sleep Quality Index-
Addendum (PSQI-A) 
(PTSD related sleep 
s y m p t o m s ) , H a m i l t o n 
Anxiety and Depression 
scales, Sheehan Disability 
Inventory (SDI) and the 
SF-36 (physical and mental 
health functioning).

Στη συνθήκη θεραπείας μειώθηκαν ση-
μαντικά οι εφιάλτες στις μετρήσεις των 3 
μηνών, τα συμπτώματα ΔΜΨΣ και βελτι-
ώθηκε ο ύπνος. 

Echeburua 
et al, 1997 
(32)

20 Γυναίκες, άνω των 
16, Βασκικής καταγωγής 
(San Sebastian, Blbao and 
Victoria, Spain) με ιστορι-
κό ενήλικης σεξουαλικής 
επίθεσης (n=11) ή παι-
δικής σεξουαλικής κακο-
ποίησης (n=9)

Οι συμμετέχουσες χωρί-
στηκαν σε δυο ομάδες: 
σε εκείνη που εφαρμό-
στηκε η σταδιακή έκθεση 
παράλληλα με γνωσιακή 
αναδόμηση (n=10) και σε 
εκείνη που εφαρμόστηκε 
μόνο η μυϊκή χαλάρωση 
(n=10). Επαναλαμβανό-
μενες μετρήσεις έγιναν 
πριν, μετά, στον 1 μήνα, 
στους 3, στους 6 και στους 
12 μήνες.

ADIS - R Structured 
Interview, Scale of severity 
of Posttraumatic Stress 
Disorder Symptoms, the 
Modified Fear Survey, 
the State-Trait Anxiety 
inventory, BDI, the Scale 
of Adaptation 

Τόσο οι γυναίκες με ιστορικό παιδικής σε-
ξουαλικής κακοποίησης, όσο και εκείνες 
με σεξουαλική επίθεση στην ενήλικη ζωή 
τους, παρουσιάζουν το ίδιο προφίλ ψυχο-
παθαλογίας, στα πλαίσια της ΔΜΨΣ. Και 
οι δυο ομάδες παρουσίασαν βελτίωση. 
Εντούτοις, στην ομάδα της έκθεσης και 
της γνωσιακής αναδόμησης, η βελτίωση 
ήταν ξεκάθαρα ανώτερη από της άλλης 
ομάδας. Η βελτίωση αυτή διατηρήθηκε 
και σταθεροποιήθηκε και μετά από τους 
τρεις μήνες. 
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Cohen et al., 
2004 (33)

229 παιδιά (8 -14 ετών) 
που είχαν βιώσει σεξουα-
λική κακοποίηση.

Τα παιδιά τοποθετήθηκαν 
τυχαία είτε στην ομάδα 
TF-CBT είτε  στην ομά-
δα child-centered therapy 
group (CCT) **

Schedule for Affective 
Disorders and 
Schizophrenia for School-
Aged Children e Present 
and Lifetime Version 
(K-SADS-PL), Children’s 
Depression Inventory 
(CDI), State-Trait 
Inventory for Children 
(STAIC), Children’s 
Attributions and 
Perceptions Scale (CAPS)

Τα παιδιά που παρακολούθησαν την ομά-
δα TF – CBT έδειξαν σημαντική βελτίωση, 
όσον αφορά τη ΔΜΨΣ, την κατάθλιψη, τα 
προβλήματα συμπεριφοράς, το αίσθημα 
ντροπής και  τις αποδόσεις σχετιζόμενες 
με την κακοποίηση.

Cohen & 
Mannarino, 
1996 (34)

67 σεξουαλικά κακοποιη-
μένα παιδιά σεξουαλικής 
ηλικίας  και οι γονείς τους

Τα παιδιά χωρίστηκαν τυ-
χαία είτε στην ομάδα της 
ΓΣΘ παρέμβασης προ-
σαρμοσμένης στη σεξουα-
λική κακοποίηση παιδιών 
προσχολικής (CBT-SAP; 
sexual abused preschool), 
είτε στην μη κατευθυνό-
μενη υποστηρικτική θερα-
πεία (NST) ***. Η ΓΣΘ 
περιελάμβανε 12 ατομι-
κές συναντήσεις για τα 
παιδιά και τους γονείς.

Μετρήσεις παιδιών: The 
Preschool Symptom Self-
Report (PRESS)
Μετρήσεις γονέων: 
CBCL-Parent Version, 
Child Sexual Behavior 
Inventory, Weekly 
Behavior Report

Η παρέμβαση CBT - SAP έδειξε σημα-
ντική βελτίωση στη συμπτωματολογία, σε 
αντίθεση με την μη κατευθυνόμενη υπο-
στηρικτική.

Cohen & 
Mannarino, 
1997 
(35)

43 σεξουαλικά κακοποιη-
μένα παιδιά και οι γονείς 
τους

Χωρίστηκαν είτε στην 
ομάδα της ΓΣΘ παρέμ-
βασης προσαρμοσμένης 
στη σεξουαλική κακοποί-
ηση παιδιών προσχολικής 
(CBT-SAP; sexual abused 
preschool), είτε στην μη 
κατευθυνόμενη υποστηρι-
κτική θεραπεία

Μετρήσεις γονέων: 
CBCL-Parent Version, 
Child Sexual Behavior 
Inventory, Weekly 
Behavior Report

Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις από την 
αρχή της παρέμβασης μέχρι και 12 μήνες 
μετά τη λήξη της, έδειξαν ότι με τον καιρό 
η ομάδα CBT – CAP εκδηλώνει σημαντι-
κή μεγαλύτερη βελτίωση, σε σύγκριση με 
τη μη κατευθυνόμενη υποστηρικτική. Επι-
πλέον, μειώνει σημαντικά τη σεξουαλικά 
ακατάλληλη συμπεριφορά.

Deblinger et 
al.; 1996
 (36)

100 οικογένειες, από τις 
οποίες οι 90 ολοκλήρω-
σαν τη διαδικασία. Παι-
διά σχολικής ηλικίας σε-
ξουαλικά κακοποιημένα 
(7 – 13 ετών) και οι μη πα-
ραβατικές μητέρες τους.

Τα παιδιά χωρίστηκαν 
τυχαία είτε στην ομά-
δα ελέγχου (community 
control group) ή σε μια 
από τις τρεις πειραματι-
κές συνθήκες ΓΣΘ για 
ΔΜΨΣ: ατομική παιδιού, 
ατομική μητέρας, παιδί 
και μητέρα μαζί.

1. Structured Background 
Interview (SBI)
2. Schedule for 
Affective Disorders 
and Schizophrenia for 
School-Age Children 
(K-SADS-E)
3. PTSD section of the 
K-SADS-E
4. CBCL
5. STAIC
6. CDI
7. Parenting Practice 
Questionnaire (PPQ)

Τα παιδιά που συμμετείχαν στις πειραμα-
τικές συνθήκες «ατομική παιδιού» ή «παι-
δί και γονέας μαζί» ανέφεραν λιγότερα 
συμπτώματα ΔΜΨΣ, σε σύγκριση με την 
ομάδα ελέγχου και την πειραματική συν-
θήκη «μόνο ατομική γονέα».
Τα παιδιά που συμμετείχαν  έδειξαν λι-
γότερες εξωτερικευμένες συμπεριφορές, 
ενώ μόνο τα 6 από τα 38 παιδιά συνέχισαν 
να πληρούν τα κριτήρια για ΔΜΨΣ.

D e b l i n g e r 
et al., 2011 
(37)

110 παιδιά ηλικίας 4 – 11 
ετών, με σεξουαλική κα-
κοποίηση και συμπτώμα-
τα ΔΜΨΣ. 

Τοποθετήθηκαν τυχαία 
σε μια από τις τέσσερις 
συνθήκες: 8 συναντή-
σεις χωρίς αφήγηση του 
τραύματος (ΤΝ; trauma 
narrative) ****, 8  συνα-
ντήσεις με αφήγηση τραύ-
ματος, 16 συναντήσεις 
χωρίς αφήγηση του τραύ-
ματος, 16  συναντήσεις με 
αφήγηση τραύματος

The Children’s 
Depression Inventory, 
Fear Thermometer, 
Multidimensional Anxiety 
Scale for Children 
(MASC), The Shame 
Questionnaire (Shame), 
What If Situations Test 
(WIST)

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεδρι-
ών ή τη χρήση ή μη της αφήγησης τραύμα-
τος, η TF-CBT φάνηκε αποτελεσματική στη 
μείωση των συμπτωμάτων, στις δεξιότητες 
των γονέων και των παιδιών για προσωπι-
κή ασφάλεια. Πιο συγκεκριμένα όμως όσοι 
παρακολούθησαν την ομάδα  των 8 συνα-
ντήσεων με αφήγηση τραύματος έδειξαν 
βελτίωση του στρες, σχετιζόμενου με την 
κακοποίηση, στους γονείς και του φόβου 
και του γενικότερου άγχους στα παιδιά. 
Από την άλλη, οι γονείς που συμμετείχαν 
στις 16 συναντήσεις χωρίς αφήγηση τραύ-
ματος ανέφεραν βελτίωση στις πρακτικές 
των γονέων και λιγότερα εξωτερικευμένα 
προβλήματα συμπεριφοράς στο παιδί. 
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Deblinger, 
Mannarino 
et al., 2006 
(38)

183 παιδιά ηλικίας 8 έως 
14, σεξουαλικά κακοποι-
ημένα με ΔΜΨΣ, μαζί με 
τους κηδεμόνες τους 

Χωρίστηκαν σε δυο ομά-
δες: στην TF-CBT (92) 
και στην CCT (child 
centered therapy) (4) (91)

The Schedule for 
Affective Disorders and 
Schizophrenia for School-
Age Children-Present and 
Lifetime version, PTSD 
section (K-SADS-PL-
PTSD), The CDI Kovacs,
The State-Trait Anxiety 
Inventory for Children, 
The Children’ s 
Attributions and
Perceptions Scale 
(CAPS), The Shame 
Questionnaire.
The caretakers used the 
CBCL
(Achenbach, 1991),  The 
Child Sexual Behavior 
Inventory, The Beck 
Depression Inventory-II, 
The Parent’ s Emotional 
Reaction Questionnaire 
(PERQ), The Parental 
Support Questionnaire 
(PSQ), The Parenting 
Practices Questionnaire

 Η TF-CBT διατηρεί τα οφέλη της όσον 
αφορά τη μείωση των συμπτωμάτων 
ΔΜΨΣ και των σχετικά με την κακοποί-
ηση συναισθημάτων (ντροπή), στις ανα-
μνηστικές μετρήσεις των 6 και 12 μηνών. 
Παρομοίως, οι γονείς που συμμετείχαν 
σε αυτήν την ομάδα ανέφεραν σημαντι-
κά μικρότερη συναισθηματική δυσφορία 
(PERQ) στις αναμνηστικές αξιολογήσεις, 
σε σύγκριση με την άλλη ομάδα (CCT). 
Τέλος, οι γονείς στην TF – CBT εκδήλω-
σαν πιο υποστηρικτική συμπεριφορά του 
τύπου: «Είπα στο παιδί μου ότι δεν ήταν 
δικό του λάθος» σε αποκαλύψεις που έρ-
χονταν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

D e b l i n g e r 
et al., 2001 
(39)

44 μη παραβατικές μητέ-
ρες και τα παιδιά τους με 
ιστορικό σεξουαλικής κα-
κοποίησης, ηλικίας 2 έως 
8 ετών (17 αγόρια και 27 
κορίτσια).

Τα άτομα τοποθετήθηκαν 
τυχαία σε δυο ομάδες: την 
ΓΣΘ των 11 συνεδριών 
και την υποστηρικτική. 
Ταυτόχρονα με τις πα-
ραπάνω ομάδες γονέων, 
έτρεχαν αντίστοιχες ομά-
δες παιδιών (ΓΣΘ και 
υποστηρικτική).

Miller Behavior Style 
Scale, SCL-90-R 
Posttraumatic Symptom 
Scale, IES, Parent 
Emotional Reaction 
Questionnaire, Parent 
Practices Questionnaire 
(PPQ), Social Support 
Questionnaire (SSQ), 
Therapy Satisfaction 
Questionnaire (TSQ), 
PTSD Scale based on the 
PTSD
section of the Kiddie 
Schedule for Affective 
Disorders
and Schizophrenia for 
School Age Children–
Epidemiologic version 
administered to parents, 
Child Behavior Checklist 
(CBCL), Child Sexual 
Behavior Inventory 
(CSBI-3), What If 
Situations Test (WIST).

Και οι δυο ομάδες έδειξαν σημαντική βελ-
τίωση, η οποία και διατηρήθηκε στους 3 
μήνες. Οι μητέρες που συμμετείχαν στη ΓΣ 
ομάδα ανέφεραν λιγότερες εισβάλλουσες 
σκέψεις σχετικά με την κακοποίηση του 
παιδιού τους καθώς και λιγότερες συναι-
σθηματικές αντιδράσεις. Όσον αφορά τα 
παιδιά, και στις δυο ομάδες υπήρξε σημα-
ντική βελτίωση στα συμπτώματα ΔΜΨΣ, 
οδηγώντας έτσι σε πιθανά συμπεράσματα 
ότι η σταδιακή έκθεση σε παιδιά μικρής 
ηλικίας με μέτρια συμπτώματα, να μην 
είναι τόσο σημαντικό «συστατικό» μιας 
θεραπείας. Εντούτοις, τα παιδιά στη ΓΣ 
ομάδα έδειξαν μεγαλύτερη βελτίωση στη 
γνώση που πήραν και στη διατήρηση των 
δεξιοτήτων ασφάλειας του σώματος σε 
σύγκριση με τα μέλη της υποστηρικτικής 
ομάδας.

D e b l i n g e r 
et al., 1999 
(40)

100 οικογένειες, από τις 
οποίες οι 90 ολοκλήρω-
σαν τη διαδικασία. Παι-
διά σχολικής ηλικίας σε-
ξουαλικά κακοποιημένα 
(7 – 13 ετών) και οι μη πα-
ραβατικές μητέρες τους.

Τα παιδιά χωρίστηκαν 
τυχαία είτε στην ομά-
δα ελέγχου (community 
control group) ή σε μια 
από τις τρεις πειραματι-
κές συνθήκες ΓΣΘ για 
ΔΜΨΣ: ατομική παιδιού, 
ατομική μητέρας, παιδί 
και μητέρα μαζί.

1. SBI
2. PTSD section of the 
K-SADS-E
3. CBCL
4. STAIC
5. CDI
6. PPQ

Σκοπός ήταν να ξαναμετρηθούν τα συ-
μπτώματα που μειώθηκαν στην αρχική 
έρευνα του 1996, μετά από διαστήματα 3 
μηνών, 6 μηνών, 1 χρόνου και 2 χρόνων. Η 
βελτίωση των συμπτωμάτων διατηρήθηκε 
μέχρι και τις μετρήσεις των 2 χρόνων.
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King et al., 
2000 (41)

28 σεξουαλικά κακοποιη-
μένα αγόρια και κορίτσια 
(5 έως 17 ετών) που πλη-
ρούσαν τα κριτήρια για 
ΔΜΨΣ ή ήταν σε υψηλό 
κίνδυνο για εκδήλωση  
ΔΜΨΣ .

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 
τρεις ομάδες: δυο πειρα-
ματικές και μία ελέγχου. 
Η πρώτη ομάδα έλαβε 
ΓΣΘ στα παιδιά, στοχευ-
μένη στα συμπτώματα της 
ΔΜΨΣ (n=12). Η δεύτε-
ρη ομάδα έλαβε οικογε-
νειακή ΓΣΘ, βασισμένη 
στην εκπαίδευση των γο-
νέων στη διαχείριση συ-
μπεριφοράς και στην επι-
κοινωνία (n=12). Η τρίτη 
ομάδα δεν έλαβε καμία 
παρέμβαση για μια περίο-
δο 24 εβδομάδων (n=12). 
8 παιδιά έκαναν drop 
out κατά τη διάρκεια της 
έρευνας (2 από την ομάδα 
ελέγχου, 1 από την πρώτη 
ομάδα και 3 από τη δεύτε-
ρη ομάδα)

From the Child Behavior 
Checklist (CBCL), 
the Internalizing and 
Externalizing composite 
scores and the PTSD 
subscale, Anxiety 
Disorders Interview 
Schedule (ADIS, Child 
Version), PTSD section
Children’s Depression 
Inventory (CDI), Fear 
Thermometer for Sexually 
Abused Children (FT-
SAC), Revised Children’s 
Manifest Anxiety Scale 
(RCMAS), Coping 
Questionnaire for Sexually 
Abused Children (CQ-
SAC), Global Assessment 
Functioning Scale (GAF)

Συγκρίνοντας την πρώτη ομάδα με την 
ομάδα ελέγχου, τα παιδιά που έλαβαν 
θεραπεία ανέφεραν σημαντική βελτίωση 
στα συμπτώματα ΔΜΨΣ και στο φόβο/
άγχος.  Εντούτοις, καμία διαφορά δεν φά-
νηκε ανάμεσα στην πρώτη (ΓΣΘ παιδιού) 
και στη δεύτερη ομάδα (οικογενειακή 
ΓΣΘ). Τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν 
και στις 12 εβδομάδες.

Stauffer & 
Deblinger, 
1996 (42)

19 μη παραβατικές μητέ-
ρες και τα σεξουαλικά κα-
κοποιημένα παιδιά τους

11 συναντήσεις ΓΣΘ ομα-
δικής παρέμβασης.

Χρησιμοποιήθηκαν εργα-
λεία για την αξιολόγηση 
της έντασης της δυσφο-
ρίας στις μητέρες, καθώς 
και αναφορές των τελευ-
ταίων σχετικά με τη συ-
μπεριφορά των παιδιών 
πριν τη θεραπεία, μετά τη 
θεραπεία, και μετά από 3 
μήνες

Μειώθηκαν σημαντικά τα επίπεδα δυσφο-
ρίας (distress) στις μητέρες, καθώς και οι 
σεξουαλικές συμπεριφορές των παιδιών. 
Τα αποτελέσματα μετρήθηκαν στις μετέ-
πειτα μετρήσεις (follow – up)

Celano et 
al., 1996 
(43)

32 σεξουαλικά κακοποιη-
μένα κορίτσια, ηλικίας 8 
-13 και οι κηδεμόνες τους, 
από χαμηλού οικονομικού 
επιπέδου Αμερικανο – 
Αφρικανικές, Καυκάσιες 
και Ισπανικές οικογένειες 

Χωρίστηκαν τυχαία είτε 
στην πειραματική συν-
θήκη (που περιελάμβανε 
ΓΣΘ και τεχνικές μετα-
φοράς) είτε στην ομάδα 
ελέγχου (υποστηρικτική 
μη δομημένη ψυχοθερα-
πεία)
Στην πειραματική συν-
θήκη, 30 λεπτά αφιερώ-
νονταν στο παιδί και 30 
λεπτά στον κηδεμόνα. 
Υπήρχαν και κοινές συ-
ναντήσεις
Στην ομάδα ελέγχου, το 
40 – 70% της συνεδρίας 
ήταν με το παιδί, το 15 – 
50% ήταν με τον κηδεμό-
να  και το 0- 25% ήταν και 
με τους δυο.

CBCL: INT, EXT, PTSD 
subscale, Children’s 
Impact of Traumatic 
Events Scales e Revised 
(CITES-R), Children’s 
Global Assessment Scale 
(CGAS), Parent Reaction 
to Incest Disclosure 
Scale (PRIDS), Parental 
Attribution Scale (PAS)

Και στα δυο θεραπευτικά προγράμμα-
τα φάνηκε σημαντική βελτίωση των συ-
μπτωμάτων ΔΜΨΣ, καθώς και στις πε-
ποιθήσεις σχετιζόμενες με το τραύμα, 
αναφορικά με τις αυτό-κατηγορίες, την 
αδυναμία (Powerlessness) και τη γενικό-
τερη μειωμένη ψυχολογική λειτουργικό-
τητα. Η πειραματική συνθήκη ήταν πιο 
αποτελεσματική συγκριτικά με την ομάδα 
ελέγχου, όσον αφορά την αύξηση των συ-
μπεριφορών φροντίδας των κηδεμόνων 
προς τα παιδιά, καθώς και τη μείωση των 
αυτοκατηγοριών των. 

Cohen & 
Mannarino, 
1998 (44)

49 σεξουαλικά κακοποιη-
μένα παιδιά  (7 – 14 ετών) 
και ένας από τους γονείς 
τους

Τα παιδιά χωρίστηκαν 
τυχαία είτε στην ομάδα 
Sexual abuse – specific 
CBT (SAS-CBT), είτε 
στην μη κατευθυνόμενη 
υποστηρικτική θεραπεία

1. CBCL
2. STAIC
3. CDI
4. CSBI

Για την ομάδα SAS-CBT, τα συμπτώματα 
της κατάθλιψης μειώθηκαν σημαντικά.

 * Present – centered therapy (PCT): Στόχος είναι ο θεραπευόμενος να αντιληφθεί τις επιπτώσεις που είχε η τραυματική εμπειρία στη ζωή του, στον τρόπο που δια-
χειρίζεται τις καταστάσεις και ο θεραπευτής να τον διδάξει στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων προς καλύτερη διαχείριση. Τα βασικά στοιχεία της μεθόδου είναι η 
ψυχοεκπαίδευση για τη ΔΜΨΣ και τις επιπτώσεις της παιδικής κακοποίησης, η εκπαίδευση στην επίλυση προβλημάτων και η συγγραφή κειμένων (journal). Αν και 
το τραύμα αναγνωρίζεται ως η πηγή τωρινών προβλημάτων, το ίδιο δεν αποτελεί στόχο της θεραπείας. 
**Child centered therapy (CCT): Είναι μια υποστηρικτική, πελατοκεντρική προσέγγιση που εστιάζει στην εγκαθίδρυση θεραπευτικής σχέσης (54).
*** Μη κατευθυνόμενη υποστηρικτική θεραπεία (NST): Η παρέμβαση αυτή είναι ένα μη κατευθυντικό, εστιασμένο στο παιδί και στο γονέα θεραπευτικό μοντέλο. 
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Summary
Evidence based interventions in mental disorders are nowadays 
something obvious and necessary. The abuse and particularly 
sexual abuse in children, adolescents and adults is a significant 
burden on the individual’s mental health, if not treated. It 
increases the likelihood of traumatic stress. The NICE suggests 
cognitive behavioral approach as a treatment of choice for 
people who develop PTSD. It will be given a definition of sexual 
abuse as well as the impact of traumatic experiences. Main 
symptoms of abuse are anxiety, depression, traumatic event 
stress and personality problems in adulthood. Furthermore, 
it will be described the clinical features of the disorder of 
Traumatic Stress and psychotherapeutic interventions in adults, 
children and adolescents with this disorder and a history of 
sexual abuse. Exposure to trauma with cognitive restructuring 
can be combined with training in managing emotions and 
interpersonal relationships. Reference will be made to the 
effectiveness of cognitive behavioral psychotherapy. Finally, 
there will be a discussion of the review. Eighteen research studies 
have been gathered showing the effectiveness of therapies 
that use cognitive behavioral techniques and directions. 
Specifically, cognitive behavioral therapy, Trauma-focused 
cognitive behavioral therapy, Cognitive processing therapy for 
sexual abuse, Cognitive behavioral therapy for Sexual abused 
preschool, Sexual abuse specific cognitive behavioral therapy 
and Skills Training in Affect and Interpersonal Regulation 
are the therapeutic approaches to found effective for the 
symptoms of Post Traumatic Stress Disorder. The combination 
of different techniques -exposure to trauma and management 
training emotions and relationships- leads to an increased 
insight into the trauma of sexual abuse and its effects on the 
person’s everyday life. This reduces the possibility for new 
victimization of people in future.

Key words: cognitive behavioral therapy, sexual abuse, post-
traumatic stress disorder, child abuse
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Εισαγωγή
Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ομαδική Θεραπεία (ΓΣΟΘ) 
στηρίζεται στις βασικές αρχές της Γνωσιακής Συμπεριφοριστι-
κής Θεραπείας (ΓΣΘ)1,2,3, ενώ παράλληλα αξιοποιεί και την 
δυναμική της ομάδας για την επίτευξη των θεραπευτικών της 
στόχων4. Η δομή και διάρθρωση της ΓΣΟΘ είναι ανάλογη με 
αυτή της ατομικής ΓΣΘ. Τα ΓΣΟΘ προγράμματα έχουν εκπαι-
δευτικό και βιωματικό χαρακτήρα, είναι δομημένα, συνήθως 
συνοδεύονται από ένα θεραπευτικό εγχειρίδιο και αξιοποι-
ούν ένα πλήθος γνωσιακών και συμπεριφοριστικών τεχνικών, 
αλλά και την ανατροφοδότηση από τους συντονιστές και από 
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας4,5,6. Η συμμετοχή σε αυτά τα 
προγράμματα είναι απαραιτήτως εθελοντική και η επιλογή 
των συμμετεχόντων πραγματοποιείται συνήθως μέσω μιας 
προκριματικής ατομικής συνέντευξης. Η χρονική τους διάρ-

κεια ποικίλει, ωστόσο βάσει του βραχύχρονου χαρακτήρα της 
ΓΣΘ, κυμαίνονται συνήθως από 10 έως 16 εβδομαδιαίες δίω-
ρες συνεδρίες. Τέλος, σύμφωνα με την ανάγκη επιστημονικής 
και εμπειρικά τεκμηριωμένης παρέμβασης, πραγματοποιείται 
αξιολόγηση, μέσω έγκυρων ψυχομετρικών εργαλείων, κατά 
την έναρξη και το τέλος της παρέμβασης, αλλά και σε ανα-
μνηστικούς επανελέγχους, κάποιους μήνες μετά την λήξη της 
παρέμβασης4,5,6. 
Τα παραδοσιακά μοντέλα ΓΣΟΘ βασίζονταν στην υπόθεση 
ότι η παροχή της ΓΣΘ σε ομαδικό πλαίσιο είναι παρόμοια με 
αυτήν σε ατομικό πλαίσιο, με την διαφορά ότι εφαρμόζεται σε 
περισσότερα άτομα ταυτόχρονα.  Οι νεότερες προσεγγίσεις, 
ωστόσο, προκειμένου να ενισχύσουν το θεραπευτικό αποτέ-
λεσμα, αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομαδι-
κής θεραπείας, όπως είναι η αλληλεπίδραση του κάθε μέλους 
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Περίληψη
Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ομαδική Θεραπεία, αποτελεί την εφαρμογή της παραδοσιακής Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής 
Θεραπείας σε ομαδικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια για την αξιοποίηση των ιδιαίτερων συστατικών, που ενέχει 
η παροχή ψυχοθεραπείας σε ομαδικό επίπεδο. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συστηματική ανασκόπηση των ιδιαίτερων 
συστατικών και των προσπαθειών εφαρμογής της ΓΣΟΘ στην Κοινωνική Φοβία, προκειμένου να διασαφηνιστεί η αποτελεσμα-
τικότητά της και να υποστηριχθεί η εφαρμογή της σε αυτήν την διαταραχή. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε 
κυρίως μέσω της ηλεκτρονικής βιβλιογραφικής βάσης “Pubmed”. Η ανασκόπηση των σχετικών ερευνών και μετα-αναλύσεων 
υποδεικνύει ότι η ΓΣΟΘ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην θεραπεία της Κοινωνικής Φοβίας, σε σχέση με την εκάστοτε ομά-
δα ελέγχου. Συγκρίνοντας την ατομική με την ομαδική ΓΣΘ, συχνά τα ευρήματα αναδεικνύουν την υπεροχή της πρώτης, παρότι 
και οι δύο μορφές ΓΣΘ φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Η ΓΣΟΘ φαίνεται επίσης ότι έχει παρόμοια αποτελεσμα-
τικότητα με την φαρμακοθεραπεία, ενώ τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από τις σχετικές νατουραλιστικές έρευνες. 
Ακόμα, η ΓΣΘ σε ατομική και ομαδική μορφή φαίνεται να υπερέχει σε όρους κόστους-αποτελεσματικότητας σε σχέση με τις 
άλλες διαθέσιμες θεραπείες, ενώ μόνο σε πρόσφατες έρευνες η ατομική ΓΣΘ τείνει να υπερέχει έναντι της ΓΣΟΘ σε αυτόν τον 
παράγοντα. Τέλος, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έφερε στον φως τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογής της ΓΣΟΘ 
στην Κοινωνική Φοβία και ανέδειξε την ανάγκη περαιτέρω έρευνας, προκειμένου να διαφωτιστεί η αποτελεσματικότητα της 
ΓΣΟΘ και των ιδιαίτερων συστατικών της, που συνδέονται με την καλή θεραπευτική έκβαση, με απώτερο στόχο την διαμόρφωση 
εξειδικευμένων και δομημένων παρεμβάσεων υψηλής ποιότητας. 

Λέξεις κλειδιά: Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ομαδική Θεραπεία, Κοινωνική Φοβία, αποτελεσματικότητα, τυχαιοποιημένες έρευνες, μετα-
ανάλυση.
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της ομάδας με τα άλλα μέλη, αλλά και με τον θεραπευτή.  Με 
αντίστοιχο τρόπο, η εξέλιξη των θεραπευτικών μοντέλων της 
ΓΣΟΘ μετέθεσε την προσοχή από την εφαρμογή των τεχνικών 
και των αρχών της ΓΣΘ, στην διαδικασία διαμόρφωσης των 
σχέσεων και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών και του 
θεραπευτή, που θεωρούνται ότι διαδραματίζουν ένα σημαντι-
κό ρόλο στην θεραπευτική αλλαγή6. Το συνοπτικό θεωρητικό 
μοντέλο που πρότειναν οι Burlingame, MacKenzie και Strauss 
(2004)7, για παράδειγμα, τονίζει ότι το θεραπευτικό αποτέ-
λεσμα καθορίζεται από τις γνωσιακές συμπεριφοριστικές θε-
ραπευτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται, αλλά και από 
την αξιοποίηση της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης μέσα στο 
ομαδικό πλαίσιο7.
Στα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της παροχής ΓΣΟΘ συ-
μπεριλαμβάνονται τα αισθήματα συνοχής, ασφάλειας, απο-
δοχής και συναισθηματικής στήριξης που αναπτύσσονται 
στο ομαδικό θεραπευτικό πλαίσιο και τα οποία θεωρούνται 
το αντίστοιχο της θεραπευτικής συμμαχίας, που αναπτύσσε-
ται στην ατομική ΓΣΘ8. Επιπλέον, η συμμετοχή στην ομάδα 
περιορίζει τα αισθήματα απομόνωσης και αποξένωσης, αλλά 
και τον κοινωνικό στιγματισμό και αυτοστιγματισμό του ατό-
μου9. Επιπρόσθετα, μέσα από την εκπαίδευση σε νέες δεξιό-
τητες και την εφαρμογή συμπεριφοριστικών πειραμάτων και 
έκθεσης στα πλαίσια της ομάδας εκπληρώνονται οι στόχοι 
εξάσκησης και γενίκευσης των θεραπευτικών αποτελεσμάτων 
στην πραγματική ζωή του ανθρώπου10,5,6. Επίσης, ένα ακόμα 
σημαντικό πλεονέκτημα και καθόλου αμελητέο στην σημερινή 
εποχή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της περικοπής 
των δαπανών για την ψυχική υγεία, είναι η οικονομική λύση 
που προσφέρει η ομαδική παρέμβαση, καθώς αυξάνει δραστι-
κά τον αριθμό των θεραπευομένων που εξυπηρετούνται από 
τον ίδιο θεραπευτή μέσα στον ίδιο χρόνο και με χαμηλότερο 
κόστος10,5, ενώ μειώνει σαφώς τον χρόνο αναμονής για έναρ-
ξη της θεραπείας11. Τέλος, η δημιουργία και χρήση θεραπευ-
τικών πρωτοκόλλων και η εφαρμογή δομημένων και βραχύ-
χρονων ομαδικών προγραμμάτων, καθιστά εύκολο τον έλεγχο 
της αποτελεσματικότητάς τους, με αποτέλεσμα την εξάπλωση 
της ΓΣΟΘ παγκοσμίως4,6.
Ως αποτέλεσμα, η ΓΣΟΘ αποτελεί σήμερα μια προσέγγιση, 
που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ερευνητών παγκοσμί-
ως ολοένα και περισσότερο, ενώ πολυάριθμες είναι οι προ-
σπάθειες εφαρμογής της σε διαφορετικές ψυχικές διαταρα-
χές και σε διαφορετικούς πληθυσμούς, όπως, οι διαταραχές 
της διάθεσης12,13,5,14,15, η σχιζοφρένεια16, οι διαταραχές 
διατροφής17, οι διαταραχές προσωπικότητας6, αλλά και οι 
αγχώδεις διαταραχές, όπως η Διαταραχή Πανικού με ή χωρίς 
Αγοραφοβία18,19,20,21, η Κοινωνική Φοβία8,22,23, η Ιδεοψυ-
χαναγκαστική Διαταραχή24,25,26,27, η Γενικευμένη Αγχώδης 
Διαταραχή28,29 και η Διαταραχή μετά από μετατραυματικό 
στρες30,31,32. Αντίστοιχα προγράμματα έχουν δημιουργηθεί 
και εφαρμόζονται επιπλέον για άλλα ειδικά θέματα και δυ-
σκολίες, όπως είναι η διαχείριση του θυμού33, η παθολογική 
ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια (gambling)34, η χρήση ουσι-
ών6, η διακοπή του καπνίσματος35,36, η αϋπνία37, η επίτευξη 
αυτογνωσίας38 κ.ά. 
Σε ό,τι αφορά στις Αγχώδεις Διαταραχές και ιδιαίτερα στην 
Κοινωνική Φοβία, που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας 
μελέτης, η εφαρμογή ΓΣΟΘ προγραμμάτων ενδιαφέρει για 
μια σειρά από λόγους. Αρχικά, η Κοινωνική Φοβία θεωρεί-

ται μια από τις πιο επίμονες και συχνές ψυχιατρικές διατα-
ραχές, με δια βίου επικράτηση που μπορεί να φτάνει το 12% 
και ετήσια επικράτηση που αγγίζει το 7,1%, όπως αναφέρει η 
Mavranezouli σε πρόσφατη μετα-ανάλυση39. Στους αριθμούς 
αυτούς θα πρέπει να υπολογιστεί και ένα ποσοστό του πλη-
θυσμού που υποφέρει από κάποια συμπτώματα κοινωνικού 
άγχους, ακόμα και αν δεν πληροί όλα τα συμπτώματα της δια-
ταραχής, όπως σε περιπτώσεις όπου κάποιος καλείται να μιλή-
σει μπροστά σε κοινό ή να συνομιλήσει με αγνώστους. Τέλος, 
διατυπώνεται η υπόθεση ότι η Κοινωνική Φοβία ενδέχεται 
να αφορά σε ακόμα μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, βάσει 
της παρατήρησης ότι συχνά υποδιαγιγνώσκεται, παρότι είναι 
σχετικά εύκολο να εντοπιστεί με τα κατάλληλα ψυχομετρικά 
εργαλεία40. Επίσης, ο χρόνος έναρξης της διαταραχής συχνά 
υπολογίζεται στην παιδική ηλικία ή την πρώιμη εφηβεία, ενώ η 
διαταραχή μπορεί να γίνει χρόνια, εάν δεν παρασχεθεί εγκαί-
ρως κάποια αποτελεσματική θεραπεία39.Τέλος, η διαταραχή 
αυτή προσθέτει ένα μεγάλο βάρος στην ζωή των ανθρώπων, 
επηρεάζοντας τις κοινωνικές τους συναναστροφές, τις εκπαι-
δευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές και αποτελώντας 
μια εν δυνάμει σημαντική αναπηρία στην ζωή του ανθρώπου41.
Τα στοιχεία αυτά της Κοινωνικής Φοβίας, δηλαδή η υψηλή της 
επικράτηση, η πρώιμη έναρξή της στην εφηβεία, η χρονιότητά 
της, η σύνδεσή της με τις χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, οι 
επιπτώσεις της στον επαγγελματικό τομέα, που περιλαμβά-
νουν τον υψηλό κίνδυνο ανεργίας και τις συχνές απουσίες από 
την εργασία, αλλά και οι συχνές επισκέψεις στις μονάδες πρω-
τοβάθμιας φροντίδας υγείας, έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην 
ποιότητα ζωής των ανθρώπων και συμβάλουν σημαντικά στην 
οικονομική επιβάρυνση της κοινωνίας μας42,43. Τα δεδομένα 
αυτά, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης μιας θερα-
πευτικής προσέγγισης, που θα είναι ταυτόχρονα αποτελεσμα-
τική και θα έχει την δυνατότητα εφαρμογής σε μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.Το γεγονός 
ότι η ΓΣΟΘ βασίζεται στην ΓΣΘ, που θεωρείται η θεραπεία 
εκλογής για την κοινωνική φοβία52, αλλά και οι ευκαιρίες που 
προσφέρει η συμμετοχή στην ομάδα για εξάσκηση τεχνικών, 
όπως η έκθεση σε μια ποικιλία κοινωνικών καταστάσεων, η 
συμμετοχή σε παίξιμο ρόλων και η ανατροφοδότηση από δι-
αφορετικά μέλη της ομάδας σχετικά με την κοινωνική αλλη-
λεπίδραση, υποδεικνύουν ότι η ΓΣΟΘ ενδέχεται να είναι μια 
αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση, με πολλά οφέλη σε 
όρους αναλογίας κόστους-αποτελεσματικότητας6,23. Χρειά-
ζεται επομένως να διευκρινιστεί εάν η υψηλή αποτελεσματι-
κότητα της ατομικής ΓΣΘ στην αντιμετώπιση της Κοινωνικής 
Φοβίας μπορεί να συναντηθεί με τον ίδιο τρόπο στην ΓΣΟΘ5,4, 
καθώς και εάν η προσέγγιση αυτή μπορεί να αποτελέσει μια 
προτιμητέα παρέμβαση, βάσει των πλεονεκτημάτων που αυτή 
ενέχει, έναντι των άλλων διαθέσιμων παρεμβάσεων, όπως εί-
ναι η ατομική ΓΣΘ και η φαρμακοθεραπεία44,45. Η περαιτέ-
ρω εμπειρική τεκμηρίωση της ΓΣΟΘ εξάλλου, είναι σύντονη 
με την διαρκή ανάγκη επιστημονικού ελέγχου και βελτίωσης 
των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας46,47. 

Μέθοδος 
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε με προσω-
πική έρευνα στις βιβλιοθήκες του Αιγινητείου Νοσοκομείου 
της Αθήνας και του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και 
κυρίως μέσω της αναζήτησης βιβλιογραφικών αναφορών στο 
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διαδίκτυο στην ηλεκτρονική βιβλιογραφική βάση “Pubmed”, 
στην οποία οι δύο συγγραφείς είχαν άμεση πρόσβαση μέσω του 
ΕΚΠΑ. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: Γνωσι-
ακή Συμπεριφοριστική Ομαδική Θεραπεία, ΓΣΟΘ, Cognitive 
Behavioral Group Therapy, CBGT, Κοινωνική Φοβία, Social 
Anxiety Disorder, αποτελεσματικότητα, effectiveness, αναλο-
γία κόστους-αποτελεσματικότητας, cost-effectiveness, μετα-α-
νάλυση, meta-analysis, τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες έρευνες, 
RCT’s. Οι γλώσσες στις οποίες έγινε η ανασκόπηση είναι η 
ελληνική και η αγγλική, ενώ έγινε προσπάθεια η αναζήτηση να 
εστιαστεί στα επιστημονικά ευρήματα της τελευταίας δεκαπε-
νταετίας, προκειμένου να διαφανούν οι νεότερες εξελίξεις στο 
υπό εξέταση θέμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο, συμπε-
ριλήφθηκε υλικό και προηγούμενων δεκαετιών, όπου αυτό θε-
ωρήθηκε ότι αποτελεί την βάση και την πρωταρχική διαπραγ-
μάτευση του θέματος. Τέλος, συστηματική ήταν η προσπάθεια 
συμπερίληψης συστηματικών ανασκοπήσεων, τυχαιοποιη-
μένων κλινικών μελετών και μετα-αναλύσεων, ενώ επιπλέον 

κριτήρια επιλογής/αποκλεισμού των άρθρων και βιβλίων που 
συμπεριλήφθησαν, αποτέλεσαν ο βαθμός συσχέτισης με το βα-
σικό θέμα, η αναφορά στον τίτλο ή στην περίληψη των λέξεων 
– κλειδιών, ο αριθμός των αναφορών που έχει κάποιο άρθρο, 
ο μεθοδολογικός σχεδιασμός και η πρωτοτυπία ή η ανάδειξη 
αντικρουόμενων ευρημάτων με τα αναμενόμενα.

Ευρήματα 
Η εφαρμογή της ΓΣΟΘ φαίνεται να συνάδει και να εκπληρώ-
νει τους σκοπούς της θεραπείας της Κοινωνικής Φοβίας και 
πλήθος ερευνών έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να ελέγξουν 
την αποτελεσματικότητά της, τόσο σε σχέση με την ομάδα 
ελέγχου47,48, όσο και με τις άλλες διαθέσιμες και αποτελε-
σματικές μορφές θεραπείας, όπως την ατομική ΓΣΘ49,42 
και την φαρμακοθεραπεία8,22. Τέλος, ενδιαφέρουσες είναι 
οι νατουραλιστικές μελέτες50,51, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί 
προκειμένου να εξετάσουν την εφαρμογή και αποτελεσματι-
κότητα της ΓΣΟΘ στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών 

Πίνακας 1. Συνοπτική περιγραφή μετα-αναλύσεων, όπου εφαρμόστηκε η ΓΣΟΘ στην αντιμετώπιση της Κοινωνικής Φοβίας (εν-
δεικτικά)

Συγγραφέας/ έτος δημοσίευσης Αριθμός συμμετεχόντων / Είδος παρέμ-
βασης

Αποτελέσματα ομάδας παρέμβασης

Mavranezouli et al., 2015 Μετα-ανάλυση για την εξέταση της ανα-
λογίας κόστους-αποτελεσματικότητας 
(βασισμένη στην δημοσίευση των Mayo-
Wilson et al., 2014)

Σε όρους κόστους-αποτελεσματικότη-
τας: 
Η ατομική ΓΣΘ υπερέχει έναντι των άλ-
λων θεραπειών, με αμέσως καλύτερη την 
φαρμακοθεραπεία. 
Όταν περιλαμβάνεται ο παράγοντας δι-
ατήρησης των αποτελεσμάτων σε βάθος 
χρόνου, οι ψυχολογικές θεραπείες υπε-
ρέχουν σε σχέση με την φαρμακοθερα-
πεία.
Η ΓΣΟΘ δεν υπερέχει έναντι των άλλων 
θεραπειών.

Mayo-Wilson et al., 2014 Μετα-ανάλυση 101 μελετών (Ν=13164 
υποκείμενα). Συγκρίθηκαν 41 θεραπευ-
τικές προσεγγίσεις και ομάδες ελέγ-
χου[ενδεικτικά:
28 έρευνες ΓΣΟΘ (Ν=984), 15 ατομικής 
ΓΣΘ (Ν=562), 54 φαρμακοθεραπείας 
(Ν=5042)]

Η ατομική ΓΣΘ και η φαρμακοθεραπεία 
(με SSRIs&SNRIs) είχαν τα μεγαλύτερα 
μεγέθη επίδρασης σε σχέση με τις ομά-
δες ελέγχου.
Από τις ψυχολογικές θεραπείες, τα με-
γαλύτερα μεγέθη επίδρασης έχουν οι 
προσεγγίσεις της ΓΣΘ, τόσο σε ατομική, 
όσο και σε ομαδική μορφή.

Wersebe et al., 2013 Μετα-ανάλυση 11 τυχαιοποιημένων 
ελεγχόμενων μελετών

Η ΓΣΟΘ έχει μέτρια, αλλά σημαντική 
επίδραση στην θεραπεία της Κοινωνικής 
Φοβίας, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Gould et al., 1997 Μετα-ανάλυση 24 μελετών (Ν=1079  
υποκείμενα)
[16 έρευνες ΓΣΘ σε ατομική ή ομαδική 
μορφή, 10 έρευνες φαρμακοθεραπείας 
και 2 έρευνες με συνδυασμό των δύο 
προσεγγίσεων ]

Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές 
ανάμεσα στην ΓΣΟΘ, την ατομική  ΓΣΘ 
και την φαρμακοθεραπεία. Υψηλή απο-
τελεσματικότητα και για τις τρεις μορ-
φές παρέμβασης.
Η ΓΣΟΘ ήταν ξεκάθαρα η πιο οικονο-
μική προσέγγιση σε σχέση με την ατο-
μική ΓΣΘ και την φαρμακοθεραπεία με 
SSRIs. Διατήρηση του αποτελέσματος 
αυτού σε βάθος χρόνου.
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ψυχικής υγείας και σε ‘πραγματικές’ συνθήκες, η οποία δίνει 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αναλογία κόστους-α-
ποτελεσματικότητας39, που ενέχει η εφαρμογή της ΓΣΟΘ στην 
αντιμετώπιση της Κοινωνικής Φοβίας. Στον Πίνακα 1, παρουσι-
άζεται η συνοπτική περιγραφή και τα αποτελέσματα κάποιων 
ενδεικτικών ερευνών και μετα-αναλύσεων, όπου εφαρμόστηκε 
η ΓΣΟΘ στην αντιμετώπιση της Κοινωνικής Φοβίας.
Σε μια μετα-ανάλυση, που διενεργήθηκε από τον Wersebe και 
τους συνεργάτες του47, εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα της 
ΓΣΟΘ στην Κοινωνική Φοβία. Συμπεριλήφθησαν 11 έρευνες, 
που επιλέχθηκαν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Επιλέχθη-
καν μόνο τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, με απαραίτη-
τα κριτήρια τον πειραματικό σχεδιασμό και την ύπαρξη ομά-
δας ελέγχου, όπως την συνήθη θεραπεία (treatment-as-usual), 
το χάπι placebo ή την λίστα αναμονής. Το δείγμα αποτέλεσαν 
αποκλειστικά άτομα με διάγνωση Κοινωνικής Φοβίας, στα 
οποία πραγματοποιήθηκε παρέμβαση ΓΣΟΘ. Στην μετα-ανά-
λυση αυτή βρέθηκε ότι η ΓΣΟΘ έχει μέτρια, αλλά σημαντική 
επίδραση στην θεραπεία της Κοινωνικής Φοβίας, σε σχέση με 
την ομάδα ελέγχου. Το μέγεθος επίδρασης διέφερε σημαντικά 
ανάμεσα στις επιλεγμένες έρευνες, ωστόσο το συνολικό μέγε-
θος επίδρασης ήταν 0,53. Όπως φαίνεται λοιπόν η ΓΣΟΘ έχει 
στατιστικώς σημαντική μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε 
σχέση με την ομάδα ελέγχου47(βλ. Πίνακα 1).
Η αποτελεσματικότητα της ΓΣΟΘ της κοινωνικής φοβίας εξε-
τάστηκε επίσης, σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη του 
Mortberg και των συνεργατών του48. Στην έρευνα αυτή 26 
άτομα με διάγνωση Κοινωνικής Φοβίας, με μακροχρόνια δι-
άρκεια (μέσος όρος 19,3 έτη) μοιράστηκαν τυχαία στην ομάδα 
παρέμβασης και στην ομάδα ελέγχου. Στην ομάδα παρέμβα-
σης πραγματοποιήθηκαν καθημερινές συνεδρίες ΓΣΟΘ, διάρ-
κειας δύο εβδομάδων, με μια ενδιάμεση εβδομάδα ανάθεσης 
εργασιών για το σπίτι. Στα άτομα της ομάδας ελέγχου, έπειτα 
από την παρέλευση 6 μηνών σε λίστα αναμονής, παρασχέθηκε 
επίσης η ίδια μορφή παρέμβασης, προκειμένου να εξεταστούν 
τα αποτελέσματα σε μεγαλύτερο δείγμα. Σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα της έρευνας αυτής, τα άτομα της ομάδας παρέμβα-
σης παρουσίασαν βελτίωση των συμπτωμάτων τους και μειω-
μένα επίπεδα κοινωνικού άγχους, αποφυγών, συμπεριφορών 
ασφαλείας και γενικώς των συμπτωμάτων που επηρεάζουν την 
καθημερινή λειτουργικότητα, τόσο κατά το τέλος της παρέμ-
βασης, όσο και στους επανελέγχους σε: 3 εβδομάδες, 3 μήνες 
και 6 μήνες μετά την λήξη της48. Τα μεγέθη επίδρασης ήταν 
μέτρια κατά το τέλος της παρέμβασης (0,56), ωστόσο τα θερα-
πευτικά οφέλη,που αποκτήθηκαν έπειτα από παρέμβαση τρι-
ών εβδομάδων, διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα στον τρίμηνο 
επανέλεγχο (0,68) και βελτιώθηκαν στον επανέλεγχο 6 μήνες 
και ένα έτος μετά την παρέμβαση, φτάνοντας σε μέγεθος επί-
δρασης 0,81 48(βλ. Πίνακα 2).
Η αποτελεσματικότητα της ΓΣΟΘ έχει εξεταστεί επίσης, μέσα 
από πλήθος συγκριτικών ερευνών, οι οποίες συγκρίνουν την 
ΓΣΟΘ με την φαρμακοθεραπεία, αλλά και με την ατομική 
ΓΣΘ και τις άλλες διαθέσιμες ψυχολογικές θεραπείες. Στην 
συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, που πραγματο-
ποιήθηκε από τους Mayo-Wilson και συνεργάτες44, συγκρίθη-
καν οι διαθέσιμες ψυχολογικές και φαρμακευτικές θεραπείες 
της κοινωνικής φοβίας στους ενήλικες με Κοινωνική Φοβία. 
Στην μετα-ανάλυση συμπεριλήφθησαν 101 μελέτες (13164 
υποκείμενα) 41 διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων 

και ομάδων ελέγχου από το 1988 έως το 2013. Συμπεριλήφθη-
σαν 28 μελέτες ΓΣΟΘ (984 υποκείμενα), 15 μελέτες ατομικής 
ΓΣΘ (562 υποκείμενα) και άλλες ψυχολογικές θεραπείες, 
όπως η διαπροσωπική (2 μελέτες, 64 υποκείμενα), η έκθεση 
και η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες (10 μελέτες, 227 
υποκείμενα), η εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα (3 μελέτες, 
64 υποκείμενα), υποστηρικτική θεραπεία που βασίζεται στην 
αυτό-βοήθεια (16 μελέτες, 748 υποκείμενα) και η ψυχοδυνα-
μική ψυχοθεραπεία (3 μελέτες, 185 υποκείμενα), καθώς και 
54 μελέτες διαφόρων ειδών φαρμακοθεραπείας, όπως βενζο-
διαζεπίνες, SSRIs και SNRIs (5042 υποκείμενα σύνολο). Τα 
αποτελέσματα αναδεικνύουν την ατομική ΓΣΘ ως θεραπεία 
εκλογής της Κοινωνικής Φοβίας, με μέγεθος επίδρασης σε 
σχέση με την ομάδα ελέγχου 1,19 (εύρος 1,56 έως 0,81). Το 
εύρημα αυτό συγκλίνει με τις οδηγίες που εξέδωσε το NICE52 
το 2013, σύμφωνα με τις οποίες η ατομική ΓΣΘ θα πρέπει να 
είναι η θεραπεία πρώτης επιλογής και θα πρέπει να προτιμά-
ται σε σχέση με την ΓΣΟΘ στην αντιμετώπιση της κοινωνικής 
φοβίας. Από τις ψυχολογικές θεραπείες, ακολουθεί η ΓΣΟΘ 
με μέγεθος επίδρασης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου 0,92 
(εύρος 1,33 με 0,51). Χαμηλότερα μεγέθη επίδρασης παρατη-
ρήθηκαν στις υπόλοιπες ψυχολογικές θεραπείες, όπως η έκθε-
ση και η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες (0,86, εύρος 
1,42 με 0,29) και η αυτοβοήθεια με υποστήριξη (0,86, εύρος 
1,36 με 0,36). Σε ό,τι αφορά στις φαρμακευτικές θεραπείες, τα 
μεγαλύτερα μεγέθη επίδρασης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου 
σημείωσαν οι αναστολείς μονοαμινο-οξειδάσης (ΜΑΟ) (1,01, 
εύρος 1,56 με 0,45), οι βενζοδιαζεπίνες (0,96, εύρος 1,56 με 
0,36), τα SSRIs και SNRIs (0,91, εύρος 1,23 με 0,60) και τα 
σπασμολυτικά (0,81, εύρος 1,36 με 0,28). Συμπερασματικά, η 
ΓΣΘ και η φαρμακοθεραπεία είχαν τα μεγαλύτερα μεγέθη 
επίδρασης σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου. Σε ό,τι αφορά στις 
ψυχολογικές θεραπείες μάλιστα, τα μεγαλύτερα μεγέθη επί-
δρασης έχουν οι προσεγγίσεις της ΓΣΘ, τόσο σε ατομική, όσο 
και σε ομαδική μορφή. Το εύρημα αυτό υποδεικνύει ότι η ΓΣΘ 
μπορεί να είναι αποτελεσματική σε διάφορες μορφές44(βλ. 
Πίνακα 1).
Σε μια άλλη μετα-ανάλυση45, συγκρίθηκαν έρευνες αποτελε-
σματικότητας, που βασίζονται στην ΓΣΘ προσέγγιση και στην 
φαρμακοθεραπεία. Συμπεριλήφθησαν 24 μελέτες (1079 υπο-
κείμενα) βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, απαραίτητη ήταν η 
ύπαρξη ομάδας ελέγχου. Από τις εξεταζόμενες έρευνες, οι 16 
εφάρμοζαν ΓΣΘ σε ατομική ή ομαδική μορφή, οι 10 φαρμακο-
θεραπεία και 2 συνδυασμό των δύο προσεγγίσεων. Σύμφωνα 
με τα ευρήματα, της μετα-ανάλυσης, η μορφή της ΓΣΘ δεν φαί-
νεται να συνδέεται με το θεραπευτικό αποτέλεσμα, καθώς δεν 
βρέθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομαδικές και τις 
ατομικές θεραπευτικές προσεγγίσεις της  ΓΣΘ. Το μέσο μέγε-
θος επίδρασης ήταν 0,74 υποδεικνύοντας την υψηλή αποτελε-
σματικότητα των ατομικών και ομαδικών ΓΣΘ προσεγγίσεων. 
Το μέσο μέγεθος επίδρασης της φαρμακοθεραπείας ήταν 0,62, 
ενώ δεν φάνηκαν σημαντικές διαφορές στην σύγκριση μεταξύ 
των ΓΣΘ προσεγγίσεων και της φαρμακοθεραπείας45(βλ. Πί-
νακα 1).
Επίσης, ο Heimberg και οι συνεργάτες του (1998) προκειμένου 
να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα ανάμεσα στην ΓΣΟΘ 
και την φαρμακοθεραπεία, πραγματοποίησαν μια έρευνα με 
δείγμα 133 ενηλίκων με Κοινωνική Φοβία53. Οι συμμετέχο-
ντες εντάχθηκαν τυχαία σε τέσσερις ομάδες: α’ φαρμακοθε-
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ραπεία, β’ ΓΣΟΘ, γ’ placebo φαρμακοθεραπεία και δ’ υπο-
στηρικτική ομάδα placebo. Στην ομάδα παρέμβασης ΓΣΟΘ 
πραγματοποιήθηκαν 12 εβδομαδιαίες συναντήσεις των 2,5 
ωρών, στις οποίες τα άτομα εκπαιδεύτηκαν τόσο σε γνωσιακές 
τεχνικές, όσο και σε συμπεριφορικές, όπως συμπεριφορικά 
πειράματα και έκθεση σε στρεσογόνες καταστάσεις. Αντίθε-
τα, στην υποστηρικτική ομάδα placebo, γίνονταν συζητήσεις 
σε θέματα που αφορούν στο κοινωνικό άγχος, χωρίς ωστόσο 
να εφαρμόζονται γνωσιακές τεχνικές ή να δίνονται οδηγίες 
για έκθεση σε στρεσογόνες καταστάσεις. Μετά από 12 εβδο-
μάδες παρέμβασης, η φαρμακοθεραπεία και η ΓΣΟΘ ήταν 
στατιστικώς σημαντικά πιο αποτελεσματικές σε σχέση με τις 
δύο ομάδες ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, το μέγεθος επίδρα-
σης της φαρμακοθεραπείας σε σύγκριση με τις ομάδες placebo 
ήταν μεγάλο και κυμάνθηκε από 0,58 έως 0,71, ανάλογα με τα 
ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Το αντίστοιχο 
μέγεθος επίδρασης για την ΓΣΟΘ ήταν μέτριο και κυμάνθηκε 
από 0,10 έως 0,41. Παρότι λοιπόν και οι δύο ομάδες παρέμβα-
σης ήταν ανώτερες σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου, ωστόσο 
η σύγκριση των δύο ομάδων παρέμβασης μεταξύ τους ανέ-
δειξε την υπεροχή της φαρμακοθεραπείας έναντι της ΓΣΟΘ. 
Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των ατόμων που παρουσίασε 
σημαντική βελτίωση, έτσι ώστε να μην καλύπτει το κριτήριο 
κλινικής περίπτωσης, στην ενδιάμεση μέτρηση (6 εβδομάδες 
μετά την έναρξη της παρέμβασης) ήταν μεγαλύτερο για την 
ομάδα της φαρμακοθεραπείας, σε σχέση με την ΓΣΟΘ (80% 
έναντι του 48%). Μετά το τέλος των παρεμβάσεων ωστόσο, τα 
ποσοστά αυτά ήταν παρόμοια (77% και 75% για την φαρμακο-
θεραπεία και την ΓΣΟΘ αντίστοιχα).  Φαίνεται λοιπόν ότι και 

οι δύο θεραπευτικές παρεμβάσεις είναι αποτελεσματικές στην 
θεραπεία της κοινωνικής φοβίας, παρότι τα μέλη της ομάδας 
φαρμακοθεραπείας είχαν πιο γρήγορη ανταπόκριση στην θε-
ραπεία. Τα ευρήματα αυτά υπονοούν ότι η μεγαλύτερης διάρ-
κειας παρέμβαση ΓΣΟΘ ενδέχεται να συνδέεται με καλύτερη 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας53 (βλ. Πίνακα 3).
Σε άλλη συγκριτική μελέτη, που διενεργήθηκε από τον Otto 
και τους συνεργάτες του54, εξετάστηκε η αποτελεσματικότη-
τα της φαρμακοθεραπείας σε σχέση με την ΓΣΟΘ. Το δείγμα 
αποτέλεσαν 45 άτομα με διάγνωση Κοινωνικής Φοβίας, εκ των 
οποίων το 76% πληρούσε τα κριτήρια για την Γενικευμένου 
Τύπου Κοινωνική Φοβία. Το δείγμα μοιράστηκε τυχαία σε 
δύο ομάδες παρέμβασης: α’ την φαρμακοθεραπεία και β’ την 
ΓΣΟΘ, στην οποία πραγματοποιήθηκαν 12 εβδομαδιαίες συ-
νεδρίες διάρκειας 2,5 ωρών έκαστη, ενώ στον σχεδιασμό της 
έρευνας δεν συμπεριλήφθηκε ομάδα ελέγχου. Στις μετρήσεις 
που πραγματοποιήθηκαν έπειτα από 4, 8 και 12 εβδομάδες θε-
ραπείας, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανά-
μεσα στις δύο ομάδες παρέμβασης, με μόνη εξαίρεση την υπε-
ροχή της φαρμακοθεραπείας σε κάποιες από τις εξεταζόμενες 
κλίμακες στην μέτρηση κατά την λήξη της θεραπείας. Και οι 
δύο ομάδες παρέμβασης σημείωσαν στατιστικώς σημαντική 
βελτίωση της συμπτωματολογίας, ενώ φαίνεται ότι και οι δύο 
ομάδες παρέμβασης παρουσίασαν παρόμοια αποτελεσματικό-
τητα, ανεξάρτητα από την σοβαρότητα της συμπτωματολογίας 
πριν την έναρξη της παρέμβασης54(βλ. Πίνακα 3).
Η τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη, που πραγματοποίησε ο 
Stangier και οι συνεργάτες του49, σύγκρινε επίσης την αποτε-
λεσματικότητα ανάμεσα στην ατομική και την ομαδική ΓΣΘ. 

Πίνακας 2. Συνοπτική περιγραφή τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών, όπου εφαρμόστηκε η ΓΣΟΘ στην αντιμετώπιση της 
Κοινωνικής Φοβίας (ενδεικτικά)

Συγγρα-φέας/ έτος δημο-σίευσης Αριθμός συμμετεχόντων / Είδος παρέμ-
βασης

Αποτελέσματα ομάδας παρέμβασης

Hedman, 2014, 2011 Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη 
(Ν=126 υποκείμενα)
α’ ΓΣΘ μέσω διαδικτύου (Ν=64)
β’ δια ζώσης ΓΣΟΘ (Ν=62)

Οι δύο μορφές παρέμβασης ήταν αποτε-
λεσματικές στην μείωση του κοινωνικού 
άγχους, χωρίς να διαφέρουν σημαντικά 
μεταξύ τους. Σε όρους κόστους-αποτε-
λεσματικότητας, η διαδικτυακή μορφή 
παρέμβασης υπερείχε στις αρχικές με-
τρήσεις, ενώ στον επανέλεγχο 4 χρόνια 
μετά την παρέμβαση οι δύο παρεμβά-
σεις ήταν ισότιμες.

Stangier et al, 2007 Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη  
(Ν=71 υποκείμενα)
α’ ατομική ΓΣΘ
β’ ΓΣΟΘ
γ’ ομάδα ελέγχου (λίστα αναμονής)

Σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων 
για τις δύο ομάδες παρέμβασης σε σχέ-
ση με την λίστα αναμονής. Υπεροχή της 
ατομικής έναντι της ΓΣΟΘ, μεγαλύτερα 
ποσοστά του δείγματος που ‘έχασαν την 
διάγνωση’ μετά από την ΓΣΘ, σε σχέση 
με την ΓΣΟΘ.

Mortberg et al., 2006 Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη 
(N=26 υποκείμενα)
Καθημερινές συνεδρίες  ΓΣΟΘ 2 εβδο-
μάδων με μια ενδιάμεση εβδομάδα ανά-
θεσης ασκήσεων για το σπίτι  (Ομάδα 
ελέγχου: Λίστα αναμονής)

Βελτίωση των συμπτωμάτων και μειω-
μένα επίπεδα κοινωνικού άγχους, απο-
φυγών, συμπεριφορών ασφαλείας και 
συμπτωμάτων που επηρεάζουν την κα-
θημερινότητα στους επανελέγχους σε: 3 
εβδομάδες, 3 και 6 μήνες.
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Εβδομήντα ένα άτομα με Κοινωνική Φοβία μοιράστηκαν τυ-
χαία σε τρεις συνθήκες: α’ ατομικές ωριαίες συνεδρίες ΓΣΘ, 
βασισμένες στο μοντέλο των Clark και Wells, το οποίο έχει 
τύχει μεγάλης ερευνητικής υποστήριξης και αποτελεί σήμερα 
μια τεκμηριωμένη προσέγγιση στην θεραπεία της συγκεκριμέ-
νης διαταραχής55, β’ δίωρες συνεδρίες ΓΣΟΘ και γ’ ομάδα 
ελέγχου, λίστα αναμονής. Ο συνολικός θεραπευτικός χρόνος 
για κάθε ασθενή ήταν 12 ώρες στην ΓΣΟΘ και 15 ώρες στην 
ΓΣΘ. Τα άτομα στην λίστα αναμονής δεν έλαβαν κάποια θε-
ραπεία για 10 μήνες, μετά την παρέλευση των οποίων έλαβαν 
κάποια από τις δύο μορφές θεραπείας. Οι μετρήσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση, αλλά και σε εξά-
μηνο επανέλεγχο. Σύμφωνα με αυτές, η ατομική αποδεικνύε-
ται μια αποτελεσματική παρέμβαση, καθώς όλες οι μετρήσεις 
παρουσίασαν σημαντική βελτίωση μετά το τέλος της παρέμ-
βασης, ενώ σαφής ήταν η υπεροχή της σε σχέση με την ομάδα 
ελέγχου στις μετρήσεις τόσο κατά το τέλος της παρέμβασης, 
όσο και στους επανελέγχους. Η βελτίωση των συμπτωμάτων 
της κοινωνικής φοβίας στην ΓΣΟΘ ήταν επίσης στατιστικώς 
σημαντική μετά την λήξη της παρέμβασης. Ωστόσο, τα αποτε-
λέσματα της μελέτης απέδειξαν την υπεροχή της ΓΣΘ, καθώς 
σημείωσε στατιστικώς σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα σε 
σχέση με την ΓΣΟΘ σε πολλές μεταβλητές στις μετρήσεις μετά 
την λήξη της παρέμβασης και στους επανελέγχους. Επιπλέον, 
το ποσοστό των ατόμων που μετά το τέλος της παρέμβασης, 
δεν πληρούσαν πια τα κριτήρια της διαταραχής ήταν 50% για 
τα άτομα που παρακολούθησαν την ατομική παρέμβαση, ένα-
ντι του 13,6% στην ΓΣΟΘ. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι 
η ατομική ΓΣΘ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την Κοινω-
νική Φοβία και ότι η αποτελεσματικότητά της μπορεί να περι-
οριστεί όταν παρέχεται σε ομαδικό πλαίσιο49(βλ. Πίνακα 2).

Επίσης, στην συγκριτική μελέτη, που πραγματοποίησαν οι 
Hedman και συνεργάτες56, εξετάστηκε η αποτελεσματικότη-
τα της ατομικής έναντι της ομαδικής μορφής ΓΣΘ με βάση σύ-
γκρισης τους βασικούς μηχανισμούς διατήρησης της διαταρα-
χής. Το δείγμα αποτέλεσαν 94 άτομα με διάγνωση Κοινωνικής 
Φοβίας, από δύο διαφορετικές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 
μελέτες, που διεξήχθησαν στην Σουηδία από το 2005 έως το 
2009. Στην πρώτη πραγματοποιήθηκαν 16 εβδομαδιαίες ατο-
μικές συνεδρίες ΓΣΘ σε δείγμα 32 ατόμων, ενώ στην δεύτε-
ρη πραγματοποιήθηκαν 15 εβδομαδιαίες ομαδικές συνεδρίες 
ΓΣΘ διάρκειας 2,5 ωρών σε δείγμα 62 ατόμων. Στα ευρήματα 
της έρευνας αναφέρεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της 
ατομικής ΓΣΘ στην μείωση του κοινωνικού άγχους, αλλά και 
των 4 μηχανισμών διατήρησης της διαταραχής, δηλαδή την 
αποφυγή, την αυτο-απορρόφηση, την γνωσιακή επεξεργασία 
πριν το στρεσογόνο κοινωνικό γεγονός, αλλά και την γνωστική 
επεξεργασία που πραγματοποιείται μετά την παρέλευσή του. 
Ωστόσο, φαίνεται ότι η ατομική ή ομαδική μορφή της ΓΣΘ δια-
δραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στο ποιοι μηχανισμοί διατήρη-
σης της διαταραχής θα αλλάξουν. Πιο συγκεκριμένα, η βελτί-
ωση στην ατομική ΓΣΘ φαίνεται ότι επιτεύχθηκε περισσότερο 
λόγω της μείωσης των αποφυγών και της αυτο-απορρόφησης, 
ενώ στην ομαδική λόγω των αλλαγών που επιτεύχθηκαν στην 
αυτο-απορρόφηση και την επεξεργασία του γεγονότος πριν 
και μετά το κοινωνικό συμβάν. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύ-
ουν ότι δύο μορφές θεραπείας μπορεί να λειτουργούν μέσω 
διαφορετικών μηχανισμών, κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει 
σημαντική κλινική εφαρμογή στην θεραπεία της Κοινωνικής 
Φοβίας56(Βλέπε πίνακα 3).  
Η αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών παρεμβάσεων για 
την αντιμετώπιση της κοινωνικής φοβίας έχει εξεταστεί επί-

Συγγρα-φέας/
έτος δημοσί-ευσης

Αριθμός συμμετεχόντων / Είδος παρέμβασης Αποτελέσματα ομάδας παρέμβασης

Hedman et al., 2013 Συγκριτική μελέτη (Ν=94)
α’ ατομική ΓΣΘ (δύο των 90’ & 14 ωριαίες εβδομα-
διαίες συναντήσεις),
β’ ΓΣΟΘ (μια ατομική και 14 εβδομαδιαίες ομα-
δικές συναντήσεις διάρκειας 2,5 ωρών)(Απουσία 
ομάδας ελέγχου)

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην 
μείωση του κοινωνικού άγχους και των 
4 μηχανισμών διατήρησης της διατα-
ραχής στην ατομική ΓΣΘ. Διαφορετική 
επίδραση της μορφής ΓΣΘ στους μηχα-
νισμούς διατήρησης της διαταραχής.

Otto et al., 2000 Συγκριτική μελέτη 
(Ν=45 υποκείμενα)
α’ φαρμακοθεραπεία,
β’ 12 εβδομαδιαίες συνεδρίες ΓΣΟΘ (διάρκειας 2,5 
ωρών έκαστη)
(Απουσία ομάδας ελέγχου)

Στατιστικώς σημαντική βελτίωση και 
στις δύο ομάδες παρέμβασης. Ίδια 
αποτελεσματικότητα και οι δύο ομάδες 
παρέμβασης, ανεξάρτητα από την σο-
βαρότητα των συμπτωμάτων πριν την 
παρέμβαση.

Heimberg et al., 1998 Συγκριτική μελέτη 
(Ν=133 υποκείμενα)
12 εβδομαδιαίες συνεδρίες:
α’ ΓΣΟΘ (2,5 ωρών έκαστη)
β’ φαρμακοθεραπεία
γ’ placebo φαρμακοθεραπεία
δ’ εκπαιδευτική-υποστηρικτική ομάδα (placebo)

Στις 2 ομάδες παρέμβασης σημειώθη-
κε σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση της 
συμπτωματολογίας σε σχέση με τις 2 
ομάδες ελέγχου. Η φαρμακοθεραπεία 
υπερείχε της ΓΣΟΘ  στον ενδιάμεσο 
έλεγχο, ενώ παρόμοια αποτελεσματικό-
τητα βρέθηκε στο τέλος της παρέμβασης.

Πίνακας 3. Συνοπτική περιγραφή συγκριτικών μελετών, όπου εφαρμόστηκε η ΓΣΟΘ στην αντιμετώπιση της Κοινωνικής Φοβίας 
(ενδεικτικά)
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σης από νατουραλιστικές έρευνες, οι οποίες διενεργούνται 
συνήθως σε δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, σε μεγάλο αριθμό 
θεραπευομένων, προκειμένου να εξεταστεί η αποτελεσματι-
κότητα της ΓΣΟΘ στην κλινική πράξη.Ένα παράδειγμα απο-
τελεί η νατουραλιστική μελέτη50, που πραγματοποιήθηκε στο 
Ισραήλ το 2000.  Το δείγμα αποτέλεσαν 219 άτομα με διάγνω-
ση Κοινωνικής Φοβίας και η παρέμβαση αποτελούνταν από 18 
εβδομαδιαίες 90λεπτες συνεδρίες ΓΣΟΘ. Μετά το τέλος της 
παρέμβασης σημειώθηκε στατιστικώς σημαντική βελτίωση της 
ψυχοπαθολογίας στο σύνολο των συμμετεχόντων, με μέγεθος 
επίδρασης στην βελτίωση του κοινωνικού άγχους που έφτα-
σε το 1,23. Τα αποτελέσματα αυτά διατηρήθηκαν στον ετήσιο 
επανέλεγχο και η βελτίωση της συμπτωματολογίας επήλθε 
ανεξάρτητα από την σοβαρότητα των συμπτωμάτων κοινωνι-
κής φοβίας κατά την έναρξη της θεραπείας και άσχετα από την 
ύπαρξη συννοσηρότητας με άλλη αγχώδη διαταραχή ή με δι-
αταραχή της διάθεσης. Επίσης, παρότι η παρέμβαση στόχευε 
στην θεραπεία της Κοινωνικής Φοβίας αποκλειστικά, ωστόσο 
μετά την λήξη της παρέμβασης παρατηρήθηκε βελτίωση των 
καταθλιπτικών συμπτωμάτων με μέγεθος επίδρασης 0,94. Αξί-
ζει να σημειωθεί η ύπαρξη ομάδας ελέγχου, την οποία απο-
τελούσαν άτομα με Κοινωνική Φοβία τα οποία ήταν σε λίστα 
αναμονής για 18 εβδομάδες κατά την διάρκεια των οποίων δεν 
παρατηρήθηκε κάποια αλλαγή στην συμπτωματολογία50(βλ. 
Πίνακα 4).
Επιπλέον, στην έρευνα αυτή εξετάστηκε η αποτελεσματικό-
τητα της ΓΣΟΘ ανάλογα με τον τύπο της Κοινωνικής Φοβί-
ας. Βρέθηκε ότι τα άτομα με γενικευμένου τύπου Κοινωνική 
Φοβία διέφεραν από εκείνα με την ειδική Κοινωνική Φοβία 
στην ανταπόκρισή τους στην ΓΣΟΘ. Μάλιστα, σε ένα σημα-
ντικό ποσοστό των ατόμων με διάγνωση Κοινωνικής Φοβίας 

Γενικευμένου Τύπου η βελτίωση των συμπτωμάτων δεν ήταν 
τόσο σημαντική, ώστε να επιτρέψει την επιστροφή στα προη-
γούμενα επίπεδα λειτουργικότητας, όπως έγινε στις περισσό-
τερες περιπτώσεις ατόμων με Ειδική Κοινωνική Φοβία. Πιο 
συγκεκριμένα, το 44,1% των ατόμων με Γενικευμένου τύπου 
Κοινωνική Φοβία θεωρήθηκε ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια 
της διαταραχής μετά το πέρας της παρέμβασης, σε σύγκριση 
με το 86,7% των ατόμων με ειδική Κοινωνική Φοβία, που θεω-
ρήθηκαν ‘θεραπευμένοι’ στην λήξη της50 (βλ. Πίνακα 4).
Σε αντίστοιχη νατουραλιστική έρευνα51, το δείγμα αποτέλε-
σαν 153 άτομα που έλαβαν την διάγνωση της Κοινωνικής Φο-
βίαςαπό δημόσιο νοσοκομείο σε διάρκεια 2 ετών. Τα άτομα 
αυτά παρακολούθησαν επτά 4ωρες συνεδρίες ΓΣΟΘ. Μετά 
το τέλος της παρέμβασης σημειώθηκε στατιστικώς σημαντική 
μείωση των συμπτωμάτων κοινωνικού άγχους, αλλά και κατά-
θλιψης, σε σχέση με την έναρξη της παρέμβασης. Το γεγονός 
ότι στο δείγμα περιλαμβάνονταν περιπτώσεις με σοβαρή ψυ-
χοπαθολογία με συνοσηρότητα, δεν φάνηκε να έχει επίδραση 
στην αποτελεσματικότητα της ΓΣΟΘ. Πιο συγκεκριμένα, τα 
αυξημένα ποσοστά συνυπάρχουσας κατάθλιψης στο δείγμα, 
δεν μετρίασε το μέγεθος επίδρασης για τα συμπτώματα του 
κοινωνικού άγχους. Επίσης, η ομαδική μορφή της παρέμβα-
σης, απαιτεί σημαντικά λιγότερες ώρες εργασίας εκ μέρους 
του θεραπευτή, με αποτέλεσμα να ενέχει σημαντικά πρακτικά, 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται 
σε δημόσιο νοσοκομείο. Για τους λόγους αυτούς, ο συγγρα-
φέας προτείνει την ΓΣΟΘ ως την πρώτη θεραπευτική επιλογή 
για την αντιμετώπιση της κοινωνικής φοβίας στους δημόσιους 
φορείς ψυχικής υγείας, όπου οι πόροι είναι περιορισμένοι51(-
βλ. Πίνακα 4). 
Τέλος, σε μια νατουραλιστική έρευνα στην Ιαπωνία57σε με-

Πίνακας 4. Συνοπτική περιγραφή νατουραλιστικών ερευνών, όπου εφαρμόστηκε η ΓΣΟΘ στην αντιμετώπιση της Κοινωνικής 
Φοβίας (ενδεικτικά)

Συγγραφέας/ έτος δημοσίευσης Αριθμός συμμετεχόντων / Είδος παρέμ-
βασης

Αποτελέσματα ομάδας παρέμβασης

Kawaguchi et al., 2013 Νατουραλιστική έρευνα
(Ν=113 υποκείμενα)
14 εβδομαδιαίες δίωρες συνεδρίες 
ΓΣΟΘ
(Απουσία ομάδας ελέγχου)

Στατιστικά σημαντική βελτίωση της συ-
μπτωματολογίας και διατήρηση στον 
ετήσιο επανέλεγχο.

Marom et al., 2009 Νατουραλιστική έρευνα (Ν=219 υπο-
κείμενα με διάγνωση Κοινωνικής Φοβί-
ας (Ειδική ή Γενικευμένου Τύπου)
18 εβδομαδιαίες 90λεπτες συνεδρίες 
ΓΣΟΘ. 
(Ομάδα ελέγχου / λίστα αναμονής για 18 
μήνες)

Στατιστικώς σημαντική βελτίωση της κοι-
νωνικής φοβίας (και των καταθλιπτικών 
συμπτωμάτων). Διατήρηση των αποτε-
λεσμάτων στον ετήσιο επανέλεγχο. Με-
γαλύτερα ποσοστά άρσης της διάγνωσης 
στην Ειδική Κοινωνική Φοβία, σε σχέση 
με την Γενικευμένου Τύπου (44,1% και 
86,7% αντίστοιχα).

McEvoy, 2007 Νατουραλιστική έρευνα (Ν=153 υπο-
κείμενα )
Επτά 4ωρες συνεδρίες ΓΣΟΘ
(Απουσία ομάδας ελέγχου)

Στατιστικώς σημαντική βελτίωση της 
κοινωνικής φοβίας (και των καταθλιπτι-
κών συμπτωμάτων), ακόμα και στις πε-
ριπτώσεις σοβαρής ψυχοπαθολογίας και 
ύπαρξης συνοσηρότητας.
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γάλο δείγμα 113 ατόμων με διάγνωση Κοινωνικής Φοβίας 
Γενικευμένου Τύπου παρασχέθηκε ΓΣΟΘ, με την μορφή 14 
εβδομαδιαίων δίωρων συνεδριών, ενώ απουσίαζε η ομάδα 
ελέγχου. Έπειτα από την λήξη της παρέμβασης παρατηρήθη-
κε στατιστικά σημαντική βελτίωση της συμπτωματολογίας, η 
οποία διατηρήθηκε στον ετήσιο επανέλεγχο, με μέγεθος επί-
δρασης 0,77. Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν την αποτελε-
σματικότητα της ΓΣΟΘ στην γενικευμένου τύπου Κοινωνική 
Φοβία, τόσο κατά το τέλος της παρέμβασης, όσο και στον επα-
νέλεγχο ένα χρόνο μετά την λήξη της. Παράγοντες πρόβλεψης 
του καλού θεραπευτικού αποτελέσματος θεωρήθηκαν η μεγα-
λύτερη ηλικία έναρξης της διαταραχής και η μικρή σοβαρότη-
τα της συμπτωματολογίας, ενώ η αξιοποίηση των δεξιοτήτων 
που αποκτούν οι θεραπευόμενοι κατά την θεραπεία, φαίνεται 
να συνδέεται με την διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέ-
σματος της ΓΣΟΘ σε βάθος χρόνου57(βλ. Πίνακα 4).

Η ανάγκη παροχής θεραπευτικών παρεμβάσεων σε μεγάλο 
νούμερο θεραπευομένων, ιδιαίτερα στην κλινική πράξη και 
στους δημόσιους φορείς ψυχικής υγείας, σε συνδυασμό με τους 
περιορισμένους πόρους για την ψυχική υγεία, αποτελούν κά-
ποιους από τους βασικότερους λόγους επιλογής της ομαδικής 
παρέμβασης έναντι της ατομικής. Στην προαναφερθείσα με-
τα-ανάλυση που διεξήχθη από τον Gould και τους συνεργάτες 
του45, η σύγκριση των διαθέσιμων θεραπευτικών προσεγγίσε-
ων για την θεραπεία της κοινωνικής φοβίας πραγματοποιήθη-
κε επίσης σε όρους αναλογίας κόστους-αποτελεσματικότητας. 
Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η ΓΣΟΘ ήταν ξεκάθαρα 
η πιο οικονομική προσέγγιση σε σχέση τόσο με την ατομική 
ΓΣΘ, όσο και με την φαρμακοθεραπεία με SSRIs. Το απο-
τέλεσμα αυτό διατηρήθηκε και σε βάθος χρόνου, καθώς επι-
βεβαιώθηκε και στις μετρήσεις στο τέλος του δεύτερου χρό-
νου της θεραπείας. Οι συγγραφείς λοιπόν καταλήγουν ότι η 
ΓΣΟΘ, δεδομένου ότι έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα με 
τις άλλες δύο διαθέσιμες προσεγγίσεις, φαίνεται να υπερτερεί 
σημαντικά σε ό,τι αφορά στην αναλογία κόστους-αποτελεσμα-
τικότητας45(βλ. Πίνακα 1).
Η αναλογία κόστους-αποτελεσματικότητας της ΓΣΟΘ εξε-
τάστηκε επίσης σε σύγκριση με την ΓΣΘ που παρέχεται δια-
δικτυακά. Πιο συγκεκριμένα, ο Hedman και οι συνεργάτες 
του43 πραγματοποίησαν μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με-
λέτη, όπου το δείγμα μοιράστηκε τυχαία σε παρέμβαση ΓΣΘ 
μέσω διαδικτύου (Ν=64) και σε δια ζώσης ΓΣΟΘ (Ν=62). 
Σύμφωνα  με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, και οι δύο 
μορφές παρέμβασης ήταν αποτελεσματικές στην μείωση του 
κοινωνικού άγχους, χωρίς να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 
τους. Σε όρους κόστους-αποτελεσματικότητας, η διαδικτυακή 
μορφή παρέμβασης υπερείχε στις αρχικές μετρήσεις σε σχέση 
με την ΓΣΟΘ. Στον επανέλεγχο 4 χρόνια μετά την παρέμβα-
ση ωστόσο, οι δύο παρεμβάσεις φάνηκε να είναι ισότιμες σε 
όρους κόστους-αποτελεσματικότητας, ενώ η επιβάρυνσης της 
κοινωνίας λόγω της διαταραχής φαίνεται να μειώθηκε σημα-
ντικά42,43(βλ. Πίνακα 2).
Τα ευρήματα αυτά δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται ωστόσο 
από μια πολύ πρόσφατη συστηματική μελέτη και μετα-ανάλυ-
ση39, που εξέτασε το θέμα της αναλογίας κόστους-αποτελε-
σματικότητας ενός πλήθους ψυχολογικών και φαρμακευτικών 
παρεμβάσεων για τους ενήλικες με Κοινωνική Φοβία. Συμπε-
ριλήφθησαν 28 είδη παρέμβασης, που επιλέγηκαν με συγκε-

κριμένα κριτήρια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της με-
τα-ανάλυσης, η ατομική ΓΣΘ φαίνεται να υπερέχει έναντι των 
άλλων θεραπειών σε όρους κόστους-αποτελεσματικότητας, 
σε ό,τι αφορά την θεραπεία ενηλίκων με Κοινωνική Φοβία. 
Αμέσως επόμενη είναι η φαρμακοθεραπεία, ωστόσο όταν πε-
ριλαμβάνεται ο παράγοντας της διατήρησης των αποτελεσμά-
των σε βάθος χρόνου, οι ψυχολογικές θεραπείες φαίνεται να 
υπερέχουν σε σχέση με την θεραπεία με φάρμακα σε όρους 
κόστους-αποτελεσματικότητας. Επίσης, η ΓΣΟΘ δεν φάνηκε 
να υπερέχει έναντι των άλλων θεραπευτικών προσεγγίσεων σε 
όρους κόστους-αποτελεσματικότητας. Το εύρημα αυτό παρότι 
είναι αντίθετο με τις προηγούμενες έρευνες, που υποστηρί-
ζουν την υπεροχή της ΓΣΟΘ, ερμηνεύεται από τους συγγρα-
φείς με βάσει την αποδεδειγμένη υψηλότερη αποτελεσματικό-
τητα της ατομικής ΓΣΘ και τον σημαντικά μικρότερο κίνδυνο 
υποτροπής που ενέχουν οι ψυχολογικές θεραπείες σε σχέση 
με την φαρμακοθεραπεία. Τα χαρακτηριστικά αυτά αντισταθ-
μίζουν το υψηλό κόστος παρέμβασης σε ατομικό επίπεδο και 
καθιστούν την ατομική ΓΣΘ ως την θεραπεία που υπερέχει 
έναντι των άλλων σε όρους κόστους-αποτελεσματικότητας39 
(βλ. Πίνακα1).

Συζήτηση 
Οι ΓΣΟΘ παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της Κοινωνικής 
Φοβίας, στην πλειοψηφία τους χαρακτηρίζονται από κοινά 
στοιχεία και διέπονται από παρόμοιες θεραπευτικές αρχές με 
την ατομική ΓΣΘ4. Στους βασικούς θεραπευτικούς στόχους 
συμπεριλαμβάνονται τόσο οι γνωσιακές αλλαγές, μέσω της 
αναγνώρισης, αξιολόγησης και αλλαγής του τρόπου σκέψης 
και των βαθύτερων πεποιθήσεων, όσο και οι συμπεριφορικές, 
μέσω της εκπαίδευσης στις κατάλληλες κατά περίπτωση συ-
μπεριφοριστικές τεχνικές58,59. Η χρήση θεραπευτικών πρω-
τοκόλλων4, η συγκεκριμενοποίηση του πληθυσμού στόχου, 
η αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου και των τεχνικών που 
αξιοποιούνται, η ύπαρξη ομάδων ελέγχου και η διενέργεια 
τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών, είναι ορισμένα μόνο 
από τα χαρακτηριστικά των ΓΣΟΘ παρεμβάσεων στην Κοινω-
νική Φοβία, που διασφαλίζουν την εγκυρότητα των ερευνών 
αποτελεσματικότητας και μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή 
συμπεράσματα4,6.
Πλήθος μελετών και μετα-αναλύσεων καταδεικνύουν την απο-
τελεσματικότητα της ΓΣΟΘ στην θεραπεία της Κοινωνικής 
Φοβίας44,47,6,4,48,45. Η αποτελεσματικότητα της ΓΣΟΘ της 
Κοινωνικής Φοβίας καταδεικνύεται μέσα από την σύγκριση 
των αποτελεσμάτων πριν και μετά την παρέμβαση, αλλά και 
σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου, όπου δεν παρέχεται καμία 
παρέμβαση44,56,47,48. Η ΓΣΟΘ φαίνεται λοιπόν ότι είναι ση-
μαντικά πιο αποτελεσματική σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, 
τόσο στην μείωση των συμπτωμάτων της Κοινωνικής Φοβί-
ας, όσο και στην μείωση των αποφυγών, των συμπεριφορών 
ασφαλείας και γενικώς των συμπτωμάτων που επηρεάζουν 
την καθημερινή λειτουργικότητα κατά το τέλος της ΓΣΟΘ πα-
ρέμβασης47,48. Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται 
ότι διατηρούνται και σε βάθος χρόνου, όπως φαίνεται από τα 
αποτελέσματα των ελέγχων κάποιους μήνες μετά την λήξη της 
παρέμβασης44,56,48.
Συγκρίνοντας την αποτελεσματικότητα ανάμεσα στην ΓΣΟΘ 
και την φαρμακοθεραπεία, τα ευρήματα ερευνών και μετα-α-
ναλύσεων υποδεικνύουν ότι οι δύο παρεμβάσεις έχουν παρό-
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μοια αποτελεσματικότητα. Το μέσο μέγεθος επίδρασης για τις 
ΓΣΘ προσεγγίσεις (ατομικές και ομαδικές) δεν φαίνεται να 
διαφέρει σημαντικά από το αντίστοιχο μέγεθος επίδρασης της 
φαρμακοθεραπείας, ενώ και οι δύο προσεγγίσεις φαίνεται να 
έχουν στατιστικώς σημαντική μεγαλύτερη αποτελεσματικότη-
τα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, με μεγέθη επίδρασης ση-
μαντικά διαφορετικά από το μηδέν45,53. Τα ευρήματα αυτά 
επιβεβαιώνονται ανεξάρτητα από την σοβαρότητα της συ-
μπτωματολογίας πριν την έναρξη της παρέμβασης54.
Συγκρίνοντας την αποτελεσματικότητα ανάμεσα στην ατομική 
και την ομαδική ΓΣΘ, οι έρευνες καταλήγουν στην ανάδειξη 
της υπεροχής της πρώτης44,56,52,49. Οι διαφορές ανάμεσα 
στις δύο μορφές παρέμβασης είναι στατιστικώς σημαντικές, 
καταδεικνύοντας την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της 
ατομικής ΓΣΘ στην θεραπεία της Κοινωνικής Φοβίας, τόσο 
κατά την λήξη των παρεμβάσεων, όσο και στους επανελέγ-
χους. Η καλύτερη αποτελεσματικότητα της ατομικής ΓΣΘ κα-
ταδεικνύεται επίσης μέσα από τα ποσοστά των θεραπευομέ-
νων που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια της διαταραχής μετά 
από την παροχή ατομικής ΓΣΘ, σε σύγκριση με την ΓΣΟΘ49. 
Ακόμα, η ατομική ΓΣΘ φαίνεται να υπερέχει έναντι της ομα-
δικής, τόσο στην μείωση των συμπτωμάτων του κοινωνικού 
άγχους, όσο και στον περιορισμό των μηχανισμών διατήρησης 
της διαταραχής56. Η σύγκριση ωστόσο των διαφορετικών θε-
ραπευτικών προσεγγίσεων συχνά καταλήγει στο εύρημα ότι 
τα μεγαλύτερα μεγέθη επίδρασης έχουν οι προσεγγίσεις της 
ΓΣΘ, τόσο σε ατομική, όσο και σε ομαδική μορφή, σε σχέση 
με τις άλλες ψυχολογικές θεραπείες44. Όπως φαίνεται λοι-
πόν, η ΓΣΘ μπορεί να είναι αποτελεσματική σε διάφορες μορ-
φές45,44 και η επιλογή της καταλληλότερης μορφής θεραπείας 
θα μπορεί να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη και άλλους παράγο-
ντες, όπως η αναλογία κόστους-αποτελεσματικότητας, η οποία 
συμπεριλαμβάνει την έννοια του κόστους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα της θε-
ραπευτικής κατεύθυνσης στην ανάδειξη της καταλληλότερης 
θεραπείας39.
Επίσης, σύμφωνα με νατουραλιστικές έρευνες50,57,51, το μέ-
γεθος επίδρασης της ΓΣΟΘ στην βελτίωση των συμπτωμάτων 
της διαταραχής είναι υψηλό και φαίνεται να διατηρείται σε 
βάθος χρόνου και ανεξάρτητα από την σοβαρότητα των συ-
μπτωμάτων της διαταραχής ή και την ύπαρξη συνοσηρότητας 
με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές39,23. Μάλιστα, σε κάποιες 
έρευνες σημειώνεται στατιστικώς σημαντική μείωση στα συ-
μπτώματα των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, χωρίς αυτά να 
αποτελούν απαραίτητα στόχο της ΓΣΟΘ παρέμβασης50, 51. 
Όπως φαίνεται λοιπόν, η ΓΣΟΘ είναι αποτελεσματική στην 
αντιμετώπιση της Κοινωνικής Φοβίας στην κλινική πράξη και 
σε ‘πραγματικές συνθήκες’, όπως αυτές που επικρατούν σε δη-
μόσιες δομές ψυχικής υγείας.
Σε ό,τι αφορά στον γενικευμένο τύπο της Κοινωνικής Φοβί-
ας κάποιες νατουραλιστικές έρευνες57,50 αναφέρουν ότι η 
ΓΣΟΘ επιφέρει στατιστικώς σημαντική βελτίωση της συμπτω-
ματολογίας και διατήρηση των αποτελεσμάτων σε βάθος χρό-
νου57. Αντίθετα, άλλες καταλήγουν στο εύρημα ότι η υψηλή 
αποτελεσματικότητα της ΓΣΟΘ δεν φαίνεται να σημειώνεται 
με τον ίδιο τρόπο και στον γενικευμένο τύπο της διαταραχής, 
καθώς σημαντικά μικρότερο ποσοστό θεραπευομένων του 
τύπου αυτού, επιστρέφει στα προηγούμενα επίπεδα λειτουρ-
γικότητας. Φαίνεται λοιπόν ότι τα ευρήματα σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της ΓΣΟΘ στον γενικευμένο τύπο της 
διαταραχής είναι αντικρουόμενα και χρήζουν περαιτέρω δι-
ερεύνησης.
Σε ό,τι αφορά στην σύγκριση των διαθέσιμων θεραπευτικών 
παρεμβάσεων με όρους αναλογίας κόστους-αποτελεσματικό-
τητας, φαίνεται πως η ΓΣΟΘ είναι η πιο συμφέρουσα προ-
σέγγιση σε σχέση τόσο με την ατομική ΓΣΘ, όσο και με την 
φαρμακοθεραπεία με SSRIs. Η υπεροχή της ΓΣΟΘ σε όρους 
κόστους-αποτελεσματικότητας εξηγείται βάσει της υψηλής 
αποτελεσματικότητάς της, αλλά και του μειωμένου κόστους της 
σε σχέση με τις άλλες παρεμβάσεις, ενώ φαίνεται να διατηρεί-
ται σε βάθος χρόνου43,49,45. Η υπεροχή ωστόσο της ΓΣΟΘ 
σε όρους κόστους-αποτελεσματικότητας δεν υποστηρίζεται 
πάντα από τα ευρήματα των σχετικών μελετών και χρήζει πε-
ραιτέρω διερεύνησης, καθώς σε πρόσφατη μετα-ανάλυση39, 
ατομική ΓΣΘ βρέθηκε να υπερέχει σε όρους κόστους-αποτε-
λεσματικότητας, βάσει της υψηλής αποτελεσματικότητας και 
του χαμηλού κινδύνου υποτροπής, που αυτή προσφέρει39. 
Επιπλέον, ο NICE 52 το 2013, δίνει σαφώς την οδηγία να μην 
προτιμάται η ομαδική έναντι της ατομικής ΓΣΘ στην θεραπεία 
της Κοινωνικής Φοβίας, εξαιτίας της καλύτερης αποτελεσμα-
τικότητας της ατομικής της μορφής σε όρους κλινικής σημαντι-
κότητας, αλλά και αναλογίας κόστους-αποτελεσματικότητας.
Συμπερασματικά, τα προγράμματα ΓΣΟΘ της Κοινωνικής Φο-
βίας διέπονται από τις βασικές αρχές που απαιτείται να έχουν 
τα υψηλής ποιότητας παρεχόμενα θεραπευτικά προγράμματα, 
όπως είναι η υψηλή αποτελεσματικότητα και το θετικό ισοζύ-
γιο ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και το κόστος, όπως 
μετριέται σε όρους αγαθών, κόπου, χρόνου4.Τα χαρακτηρι-
στικά αυτά σε συνδυασμό με τις δυνατότητες αξιοποίησης της 
δυναμικής της ομάδας4 και τις ευκαιρίες εκμάθησης τεχνικών 
μέσα στην ίδια την ομάδα47,39, καθιστούν την ΓΣΟΘ μια υπο-
σχόμενη θεραπευτική προσέγγιση της Κοινωνικής Φοβίας, η 
οποία θα πρέπει να υποστηριχθεί περαιτέρω μέσα από την πε-
ραιτέρω εφαρμογή της και εξέταση της αποτελεσματικότητάς 
της11.

Η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την εφαρμογή και 
αποτελεσματικότητα της ΓΣΟΘ της Κοινωνικής Φοβίας θα 
πρέπει ωστόσο να αντιμετωπίζεται με κριτικό πνεύμα. Αρχικά, 
η ΓΣΟΘ αποτελεί μια εξέλιξη της ΓΣΘ και μόλις τα τελευταία 
χρόνια φαίνεται να αποτελεί αντικείμενο εντατικής έρευνας47  
και να κερδίζει έδαφος έναντι άλλων θεραπευτικών προσεγ-
γίσεων52. Σε ό,τι αφορά στην παρούσα ανασκόπηση, έναν με-
θοδολογικό περιορισμό θέτει η επιλογή των ερευνών, η οποία 
πραγματοποιήθηκε βάσει πρακτικών περιορισμών σε συγκε-
κριμένη διαδικτυακή βιβλιογραφική βάση, ενώ η επιλογή της 
παρουσίασης νατουραλιστικών ερευνών, ενέχει το μειονέ-
κτημα της έλλειψης ομάδας ελέγχου, ωστόσο θεωρήθηκε ση-
μαντική βάσει της αξιολόγησης της κλινικής σημαντικότητας, 
που ενέχει η εφαρμογή ομαδικών προγραμμάτων στην κλινική 
πράξη και σε μεγάλα μέρη του πληθυσμού.
Οι μελλοντικές έρευνες θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουν ακό-
μα περισσότερο το θέμα της αποτελεσματικότητας της ΓΣΟΘ 
της κοινωνικής φοβίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να εξε-
ταστεί, ποιοι παράγοντες μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω 
την αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε μεγαλύτερα ποσοστά των 
θεραπευομένων να παύουν να πληρούν τα κριτήρια της διατα-
ραχής στο τέλος της παρέμβασης. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο 
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να εξεταστεί ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην καλύτερη 
αποτελεσματικότητα της ατομικής ΓΣΘ σε σχέση με την ΓΣΟΘ 
και κατά πόσο οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν να αξιοποι-
ηθούν από την ομαδική της μορφή, με στόχο την βελτίωση των 
αποτελεσμάτων της. Ακόμα, τα μέχρι τώρα αντικρουόμενα ευ-
ρήματα των νατουραλιστικών ερευνών, θα μπορούσαν να εξε-
ταστούν μέσω τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών, ενώ 
ιδιαίτερης αξίας θα ήταν η εκτίμηση του βαθμού που η ΓΣΟΘ 
μπορεί να αντικαταστήσει ή να λειτουργήσει συνδυαστικά με 
την φαρμακοθεραπεία στην αντιμετώπιση της κοινωνικής φο-
βίας13.
Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστούν περισσότερο και να διευ-
κρινιστούν θέματα που αφορούν στα χαρακτηριστικά και την 
σύσταση της ομάδας, στην οποία εφαρμόζεται η ΓΣΟΘ. Για 
παράδειγμα, χρειάζεται να διευκρινιστεί ο ιδανικός αριθμός 
των συμμετεχόντων και η ομοιογένεια, που θεωρείται απα-
ραίτητη σε κάθε θεραπευτική ομάδα47, καθώς και η χρονική 
έκταση που είναι απαραίτητη και επαρκής, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα, καθώς φαίνεται ότι 
διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας47,53. Ακόμα, σημαντικό είναι να διερευνηθεί 
η διαδικασία μέσω της οποίας επιτυγχάνεται το θεραπευτικό 
αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, το εύρημα ότι η ατομική και η 
ομαδική μορφή ΓΣΘ ενδέχεται να λειτουργούν μέσω διαφορε-
τικών μηχανισμών, αλλά να επιφέρουν παρόμοια αποτελεσμα-
τικότητα, θα μπορούσε να έχει σημαντική κλινική εφαρμογή 
στην θεραπεία της Κοινωνικής Φοβίας56. Επιπλέον, σαφής 
είναι η ανάγκη να μελετηθούν περισσότερο οι ειδικοί παρά-
γοντες που φαίνεται να εμπλέκονται στην θεραπευτική διαδι-
κασία και καθορίζουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα, όπως είναι 
ο βαθμός της συνοχής της θεραπευτικής ομάδας, οι συγκεκρι-
μένες θεραπευτικές τεχνικές που αξιοποιούνται, οι δεξιότητες 
στις οποίες πραγματοποιείται εκπαίδευση μέσα στο ομαδικό 
πλαίσιο κ.τ.λ., και να διευκρινιστεί ο ρόλος τους στην αποτε-
λεσματικότητα των ΓΣΟΘ παρεμβάσεων1. Για παράδειγμα, 
χρειάζεται να διευκρινιστεί εάν η εκπαίδευση σε συμπερι-
φοριστικές τεχνικές ή δεξιότητες είναι αναγκαία ή επαρκής 
και κατά πόσο η ενίσχυση της ΓΣΟΘ με αυτές μπορεί να ενι-
σχύσει το συνολικό θεραπευτικό αποτέλεσμα60,59. Ακόμα, η 
δημιουργία, προσαρμογή ή/και βελτίωση των θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων με την παράλληλη αξιοποίηση των παραγόντων 
της ομαδικής θεραπευτικής διαδικασίας πολύ ενεργά και ξε-
κάθαρα στην δομή τους και όχι απλώς ως ένα μέρος που θε-
ωρείται ότι θα συμβεί αυτόματα λόγω της ομαδικής φύσης της 
θεραπείας, θα μπορούσε να αποτελεί έναν από τους κεντρι-
κούς σκοπούς της μελλοντικής έρευνας47.
Τέλος, πολύ σημαντικό είναι να εξεταστεί περαιτέρω το θέμα 
της αναλογίας κόστους-αποτελεσματικότητας της ΓΣΟΘ σε 
σχέση με την ατομική ΓΣΘ και την φαρμακοθεραπεία. Το μει-
ωμένο κόστος για τους θεραπευόμενους και οι λιγότερες ώρες 
εργασίας για τον θεραπευτή, προκειμένου να αντιμετωπίσει 
ένα πλήθος κλινικών περιπτώσεων, φαίνεται ότι συμβάλλουν 
στο μειωμένο κόστος της παρέμβασης. Ωστόσο, οι ώρες θερα-
πείας που απαιτούνται, το κόστος των μετακινήσεων, οι παρε-
νέργειες της φαρμακευτικής αγωγής, η γενίκευση των αποτε-
λεσμάτων, η διατήρηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων σε 
βάθος χρόνου, ο χαμηλότερος κίνδυνος υποτροπής και η επι-
βάρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι ορι-
σμένοι μόνο από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη, προκειμένου να δοθούν σαφείς απαντήσεις στο θέμα 
του εάν η ΓΣΟΘ υπερέχει σε όρους κόστους-αποτελεσματι-
κότητας σε σχέση με τις άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις της 
κοινωνικής φοβίας45. Η εξάπλωση εξάλλου της εφαρμογής 
θεραπευτικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας και αποτε-
λεσματικότητας, όπως είναι τα ΓΣΟΘ προγράμματα, μπορεί 
να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών46 και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας του πλη-
θυσμού εν γένει9. 
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Summary
Cognitive Behavioral Group Therapy (CBGT) is the application 
of Cognitive Behavioral Therapy to a group setting, combining 
the special components of group therapy with the individual 
form of the therapy. The goal of this paper is the review of 
the applications of CBGT of the Social Anxiety Disorder, in 
order to clarify the effectiveness and support its application 
in this particular Disorder. The literature search was made in 
the libraries of the Eginition Hospital and the National and 
Kapodistrian University of Athens, as long as through the 
internet, in the web literature base “Pubmed”. Our review 
of CBGT studies and meta-analyses shows that it is a highly 
effective treatment of Social Anxiety Disorder, compared 
to the control groups. Its effectiveness is shown through 
the noticeable reduce of the symptoms in social anxiety, the 
limitation of safety behaviors and the improvement of the 
quality of life, at the end of the treatment and at the follow-
ups. Comparing CBGT and pharmacotherapy, the two forms 
of therapy seem to have similar results in the therapy of Social 
Anxiety Disorder. Comparing CBT and CBGT, the individual 
form of the therapy shows greater effectiveness, with greater and 
more durable results in the therapy of Social Anxiety Disorder.  
However, the individual and group form of CBT seems to show 
greater effectiveness in the therapy of Social Anxiety Disorder, 
compared to the other available psychotherapies. CBGT is 
proved to be effective according to naturalistic studies too, 
as it significantly improves the symptoms of Social Anxiety 
Disorder, as long as the symptoms of depression, even though 
they may not be the primal goal of the treatment. Furthermore, 
according to the studies and meta-analyses examined, CBGT is 
a cost-effective treatment, due to its high effectiveness and the 
low cost of the therapy provided. However, recent meta-analysis 
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supports the greater cost-effectiveness of individual CBT of 
Social Anxiety Disorder, compared to CBGT, due to the higher 
effectiveness and the lower risk of relapse the individual form of 
CBT provides. However, considering the numerous advantages 
of CBGT, such as the practice of exposure and other behavioral 
techniques within the group setting and the emotional support 
that evolves between the members of the group, there is still a 
clear need for high-quality studies that will further examine and 
support the application and efficacy of CBGT.

Key words: Cognitive Behavioral Group Therapy (CBGT), 
Social Anxiety Disorder, effectiveness, reviews. 

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε θερμά την συντονιστική και επιστημονική επι-
τροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προα-
γωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών» 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών και ιδιαίτερα την Δρ. Μαρία Βασιλειάδου, 
Υπεύθυνη Τμήματος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας. Επίσης, 
ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μιχόπουλο Ιωάννη, Επίκου-
ρο Καθηγητή Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ και τον κύριο Γονιδάκη 
Φραγκίσκο, Επίκουρο Καθηγητή Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, για 
τις πολύτιμες παρατηρήσεις και επισημάνσεις τους, κατά την 
διάρκεια την εξέτασης της διπλωματικής εργασίας, μέρος της 
οποίας αποτελεί το παρόν άρθρο. 

Βιβλιογραφία
[1] O’Donohue W, Fisher JE, Hayes S. Cognitive Behavior Therapy.  Applying 
Empirically Supported Techniques in Your Practice. U.S.A.: John Wiley and 
Sons, Inc., 2003.
[2] Beck JS.  Cognitive therapy: Basics and beyond. New York: Guilford Press, 
1995.
[3] ΠαπακώσταςΙΓ. Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία: Θεωρία και πράξη. Αθήνα: 
Ινστιτούτο Έρευνας της Συμπεριφοράς, 1994.
[4] Καλαντζή – Αζίζι Α, Καραδήμας Ε. Ομαδικές παρεμβάσεις γνωσιακής – 
συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης.  Ψυχολογία, 2006; 13(1): 1-17.
[5] Whitfield G. Group cognitive-behavioural therapy for anxiety and depres-
sion.  Adv. Psychiatr. Treat., 2010; 16: 219-227. 
[6] Bieling PJ, McCare RE, Antony MM.  Cognitive-Behavioral Therapy in 
Groups.  New York – London: Guilford Press, 2006.   
[7] Burlingame GM, MacKenzie KR, Strauss B. Small-group treatment: Ev-
idence for effectiveness and mechanisms of change. In: Lambert MJ, Bergin 
AE, & Garfield SL eds. Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and 
behavior change (5th ed.). New York: Wiley,2004: 647–696.
[8] Choi YH, Park KH. Therapeutic Factors of Cognitive Behavioral Group 
Treatment for Social Phobia. J Korean Med Sci, 2006; 21: 333-336.
[9] Παπαδημητρίου ΓΝ, Λιάππας ΙΑ, Λύκουρας Ε.  Σύγχρονη Ψυχιατρική. 
Αθήνα: Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις, 2013.
[10] Ευθυμίου Κ, Ψωμά Μ.  Το γνωσιακό – συμπεριφορικό πρόγραμμα 
ομαδικής θεραπεία της κατάθλιψης του Lewinsohn: Δομή, Εφαρμογή και 
Αποτελεσματικότητα του προγράμματος.  Εγκέφαλος, 2012; 49: 60-66.
[11] Sharp DM, Power KG, Swanson V.  A comparison of the efficacy and 
acceptability of group versus individual Cognitive Behavior Therapy in the 
treatment of panic disorder and agoraphobia in Primary Care.  Clin. Psychol. 
Psychother., 2004; 11: 73-82.
[12] Feng C, Chu H, Chen C, Chang Y, Chen T, Chou Y, Chang Y, Chou K.  
The Effect of Cognitive Behavioral Group Therapy for Depression: A Me-
ta-Analysis 2000-2010. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 2012; 9: 1-17.
[13] Hollon SD, Ponniah K. A review of empirically supported psychological 
therapies for mood disorders in adults. Depress Anxiety, 2010; 27: 891–932. 
[14] National Collaborating Centre for Mental Health. Depression: The Treat-
ment and Management of Depression in Adults (Partial Update of NICE Clin-

ical Guideline 23). NICE Clinical Guideline 90. National Institute for Health 
and Clinical Excellence, 2009.
[15] Patelis-Siotis I, Young LT, Robb JC, Marriott M, Bieling PJ, Cox LC, Joffe 
RT. (2001). Group cognitive behavioral therapy for bipolar disorder: a feasibil-
ity and effectiveness study. J Affect Disord, 2001; 65: 145-153.
[16] Ευθυμίου Κ, Ρακιτζή Σ, RoderV.  Ένα γνωσιακό συμπεριφορικό ομαδικό 
θεραπευτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση των γνωστικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων των ασθενών με σχιζοφρένεια.  Ψυχιατρική, 2009; 20(3): 245-254.
[17] White JR, Freeman A. Cognitive-behavioral Group Therapy for Specific 
Problems and Populations.  American Psychological Association, 2000.
[18] Wesner AC, Gomes JB, Detzel T, Blaya C, Manfro GG, Heldt E. Effect 
of cognitive-behavioral group therapy for panic disorder in changing coping 
strategies. Compr Psychiatry, 2014; 55: 87-92.
[19] Soares T, Camargo J, Pizzinato A. Effectiveness of Group Cognitive Be-
havior Therapies for Panic Disorder: Systematic Review and Meta-analysis. 
Rev. Bras. de Ter. Comp. Cogn, 2013; 15(1): 50-82. 
[20] Rufer M, Albrecht R, Schmidt O, Zaum J, Schnyder U, Hand I, Muel-
ler-Pheiffer C. Changes in quality of life following cognitive-behavioral group 
therapy for panic disorder. Eur Psychiatry, 2010; 25: 8-14.
[21] Neron S, Lacroix D, Chaput Y. Group vs individual cognitive behavior 
therapy in panic disorder: An open clinical trial with a six month follow up. 
Canadian Journal of Behavioural Science, 1995; 27: 379–392. 
[22] Taylor S. Meta-analysis of Cognitive-Behavioral Treatments for Social 
Phobia. J BehavTherExp Psychiatry, 1996; 27(1): 1-9.
[23] Heimberg RG, Salzman DG, Holt CS, Blendell KA. Cognitive-behavioral 
group treatment for social phobia: Effectiveness at five-year follow-up. Cog. 
Therapy Res., 1993; 17: 325-339.
[24] O’Connor K, Freeston MH, Gareau D, Careau Y, Dufour MJ, Aardema F, 
Todorov C. Group versus individual treatment in obsessions without compul-
sions. Clin. Psychol. Psychother., 2005; 12: 87–96.
[25] Eddy KT, Dutra L, Bradley R, Westen D. A multidimensional metaanaly-
sis of psychotherapy and pharmacotherapy for obsessive–compulsive disorder. 
ClinPsychol Rev, 2004; 24: 1011–1030.
[26] Cordioli AV, Heldt E, Bochi DB, Margis R, de Sousa MB, Tonello JF, 
Manfro GG, Kapczinski F. Cognitive-behavioral group therapy in obsessive–
compulsive disorder: A randomized clinical trial. PsychotherPsychosom, 2003; 
72: 211–216.
[27] Hope DA, Heimberg RG, Bruch, MA. Dismantling Cognitive-Behavioral 
Group Therapy for Social Phobia. Behav Res Ther, 1995; 33(6): 637-650.
[28] Cuijpers P, Sijbrandij M, Koole S, Huibers M, Berking M, Andersson G. 
Psychological treatment of generalized anxiety disorder: A meta-analysis. Clin-
Psychol Rev, 2014; 34: 130-140.
[29] Dugas MJ, Ladouceur RMJ, Ladouceur R, Leger E, Freeston MH, Lan-
glois F, Provencher MD, Boisvert JM. Group cognitive–behavioral therapy for 
generalized anxiety disorder: Treatment outcome and long-term follow-up. J 
Consult ClinPsychol, 2003; 71: 821–825.
[30] Barrera TL, Mott JM, Hofstein RF, Teng EJ. A meta-analytic review of ex-
posure in group cognitive behavioral therapy for posttraumatic stress disorder. 
ClinPsychol Rev, 2013; 33: 24-32. 
[31] Butler AC, Chapman JE, Forman EM, Beck AT. The empirical status 
of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses. ClinPsychol Rev, 
2006; 26: 17-31.
[32] National Collaborating Centre for Mental Health. Post-traumatic Stress 
Disorder: The Management of PTSD in Adults and Children in Primary and 
Secondary Care. Gaskell &The British Psychological Society, 2005. 
[33] Siddle R, Jones F, Awenat F.  Group cognitive behavior therapy for anger: 
a pilot study. BehavCognitPsychother , 2003; 31: 69-83. 
[34] Carlbring P, Jonsson J, Josephson H, Forsberg L. Motivational Interview-
ing Versus Cognitive Behavioral Group Therapy in the Treatment of Problem 
and Pathological Gambling: A Randomized Controlled Trial. CognBehavTher, 
2010; 39(2): 92-103.
[35] Rovina N, Nikoloutsou I, Katsani G, Dima E, Fransis K, Roussos C, 
Gratziou C. Effectiveness of pharmacotherapy and behavioral interventions 
for smoking cessation in actual clinical practice. TherAdvRespirDis, 2009; 3: 
279-287.
[36] Ευθυμίου Κ, Σοφιανοπούλου Α. Διακοπή καπνίσματος. Ένα δομημένο 
πρόγραμμα ομαδικής γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας βασισμένο 
στο εγχειρίδιο του HeriberUnland. Αθήνα: Αρχιπέλαγος, 2007.
[37] Pech M, O’Kearney R. A Randomized Controlled Trial of Problem-Solv-
ing Therapy Compared to Cognitive Therapy for the Treatment of Insomnia in 
Adults. Sleep, 2013; 36(5): 739-749.
[38] Καλαντζή-Αζίζι Α. Αυτογνωσία και αυτοδιαχείριση. Γνωσιακή – 
συμπεριφοριστική προσέγγιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2002.
[39] Mavranezouli I, Mayo-Wilson E, Dias S, Kew Kayleigh, Clark D.M, Ades 



Εφαρμογές της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Ομαδικής Θεραπείας στην Κοινωνική Φοβία  Κονταξή και Πεχλιβανίδης

64

A.E, Pilling S. The Cost Effectiveness of Psychological and Pharmacological 
Interventions for Social Anxiety Disorder: A Model-Based Economic Analysis. 
PLoS ONE, 2015; 10(10): e0140704.
[40] Kroenke K, Spitzer R.L, Williams J.B.W, Monahan P.O, Lowe B. Anxiety 
Disorders in Primary Care: Prevalence, Impairment, Comorbidity, and Detec-
tion. Ann Intern Med, 2007; 146(5): 317-326.
[41] Fink M, Akimova E, Spindelegger C, Hahn A, Lanzenberger R, Kasper 
S. Social Anxiety Disorder: Epidemiology, Biology and Treatment. Psychiatr-
Danub, 2009; 21(4): 533-542.
[42] Hedman E, Alaoui S.E, Lindefors N, Andersson E, Ruck C, Ghaderi A, 
Kaldo V, Lekander M, Andersson G. Clinical effectiveness and cost-effective-
ness of Internet- vs. group-based cognitive behavior therapy for social anxiety 
disorder: 4-Year follow-up of a randomized trial. Behav Res Ther, 2014; 59: 
20-29.
[43] Hedman E, Andersson G, Ljotsson B, Andersson E, Ruck C, Lindefors 
N. Cost-effectiveness of Internet-based cognitive behavior therapy vs. cognitive 
behavioral gourp therapy for social anxiety disorder: Results from a random-
ized controlled trial. Behav Res Ther, 2011; 49: 729-736.
[44] Mayo-Wilson E, Dias S, Mavranezouli I, Kew K, Clark D.M, Ades AE, 
Pilling S. Psychological and pharmacological interventions for social anxiety 
disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psy-
chiatry, 2014; 1: 386-376. 
[45] Gould RA, Buckminster S, Pollack MH, Otto MW, Massachusetts LY. 
Cognitive-behavioral and pharmacological treatment for social phobia: a me-
ta-analysis. ClinPsycholSci Pract, 1997; 4(4): 291-306.
[46] ΚονταξήΕ, ΕυθυμίουΚ, Καλαντζή-ΑζίζιΑ.  Αξιολόγηση του ποιοτικού 
ελέγχου σε μια ψυχοθεραπευτική μονάδα.  Σύναψις, 2013; 29(9): 25-33.
[47] Wersebe H, Sijbrandij M, Cuijpers P.  Psychological Group-Treatments of 
Social Anxiety Disorder: A Meta-Analysis. Plos one, 2013; 8(11): 1-7.
[48] Mortberg E, Karlsson A, Fyring C, Sundin O. Intensive cognitive be-
havioural group treatment (CBGT) of social phobia: A randomized controlled 
study. J Anxiety Disord, 2006; 20: 646–660.
[49] Stangier U, Heidenreich T,Peitz M, Lauterbach W, Clark DM. Cognitive 
therapy for social phobia: individual versus group treatment. Behav Res Ther, 
2003; 41: 991-1007. 
[50] Marom S, Gilboa-Schechtman E, Aderka IM, Weizman A, Hermesh H.  
Impact of Depression on Treatment Effectiveness and Gains Maintenance in 
Social Phobia: A Naturalistic Study of Cognitive Behavior Group Therapy. De-
press Anxiety, 2009; 26: 289-300.
[51] McEvoy PM. Effectiveness of cognitive behavioural group therapy for so-
cial phobia in a community clinic: A benchmarking study. Behav Res Ther, 
2007; 45: 3030-3040.

[52] National Collaborating Centre for Mental Health. Social anxiety disorder: 
recognition, assessment and treatment. London (UK): National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE); 2013 May. 44 p. (Clinical guideline; no. 
159).
[53] Heimberg RG, Liebowitz MR, Hope DA, Schneier FR, Holt CS, Wel-
kowitz LA, Juster HR, Campeas R, Bruch MA, Cloitre M, Fallon B, Klein DF. 
Cognitive Behavioral Group Therapy vs Phenelzine Therapy for Social Phobia.  
Arch Gen Psychiatry, 1998; 55: 1133-1141.
[54] Otto MW, Pollack MH, Gould RA, Worthington JJ, McArdle ET, Rosen-
baum JF. A Comparison of the Efficacy of Clonazepam and Cognitive-Behav-
ioral Group Therapy for the Treatment of Social Phobia. J Anxiety Disord, 
2000; 14(4): 345-358.
[55] Clark DM. A Cognitive Perspective on Social Phobia. In Crozier WR & 
Alden LE, eds. International Handbook of Social Anxiety: Concepts, Research 
and Interventions Relating to the Self and Shyness. New Jersey: John Wiley & 
Sons, 2001:405-430.
[56] Hedman E, Mortberg E, Hesser H, Clark DM, Lekander M, Andersson 
E, Ljotsson B. Mediators in psychological treatment of social anxiety disorder: 
Individual cognitive therapy compared to cognitive behavioral group therapy. 
Behav Res Ther, 2013; 51: 696-705.
[57] Kawaguchi A, Watanabe N, Nakano Y, Ogawa S, Suzuki M, Kondo M, 
Furukawa TA, Akechi T. Group cognitive behavioral therapy for patients with 
generalized social anxiety disorder in Japan: outcomes at 1-year follow up and 
outcome predictors. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2013; 9: 267-
275. 
[58] Hofmann SG, Asnaani A, Vonk IJJ, Sawyer AT, Fang A.  The Efficacy 
of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses. CognitTherRes, 
2012; 36(5): 427-440. 
[59] Καραδήμας ΕΧ. Τεχνικές διαχείρισης του στρες. Οδηγός ομαδικού 
προγράμματος παρέμβασης με γνωσιακή-συμπεριφοριστική κατεύθυνση. 
Αθήνα: Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2001.
[60] HerbertJD, GaudianoBA, RheingoldAA, MyersVH, DalrympleK, Nola-
nEM. Social Skills Training Augments the Effectiveness of Cognitive Behav-
ioral Group Therapy for Social Anxiety Disorder. BehaviorTherapy, 2005; 36: 
125-138. 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ: 31/05/2015  -   ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ: 16/02/2016
 



ΓΝΩΣΙΑΚΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ TΟΜ. 2, TΕΥΧ. 1, ΣΕΛ. 65, 2016

© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
65

Τεχνικές της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής 
Θεραπείας. Τόμος Α

Επιμέλεια: Κ. Ευθυμίου & Μ. Σ. Κουλουβάρη 

Το βιβλίο αυτό εμπλουτίζει την ελληνική βιβλιογραφία στη γνωσιακή συμπεριφοριστική προσέγγιση και παράλλη-
λα καλύπτει ένα μεγάλο κενό της εκπαίδευσης στη γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία, όπως αυτή προσφέ-
ρεται τα τελευταία χρόνια από την Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών.
Ο αναγνώστης κάνει ένα πολύ όμορφο ταξίδι στην ποικιλία των τεχνικών της γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυ-
χοθεραπείας. Αυτό το ταξίδι, του αυξάνει το κίνητρο για να γνωρίσει καλύτερα όλες τις τεχνικές και να τις συνδυ-
άσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο στην κλινική πράξη. Η ποικιλία αυτή αναδεικνύεται πολύ ωραία μέσα από τα 
εξαιρετικά κείμενα όλων των αγαπητών συναδέλφων και την άρτια δουλειά των επιμελητών αυτής της έκδοσης. Το 
βιβλίο αυτό προστέθηκε στις αξιόλογες  προσπάθειες έκδοσης ελληνικών βιβλίων στη ΓΣΘ, οι οποίες έχουν γίνει 
τα τελευταία χρόνια από καταρτισμένους και έμπειρους συναδέλφους. Δεν αποτελεί μία απλή μετάφραση.

Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτή την έκδοση αναμένοντας και το Β’ τόμο.

Σταυρούλα Ρακιτζή
Dipl. Psychologin (Msc Clinical Psychology)
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Περιεχόμενο 
Το περιοδικό «Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Έρευνα & Θεραπεία» 
(ΓΣΕ&Θ) αποτελεί το ειδικό επιστημονικό περιοδικό της γνωσιακής 
– συμπεριφοριστικής θεραπείας στην Ελλάδα. Στο περιοδικό 
δημοσιεύονται, σε τακτικά διαστήματα, μεταξύ άλλων: θεωρητικά, 
ερευνητικά, εφαρμοσμένα και προσανατολισμένα στην πράξη 
πρωτότυπα άρθρα, καθώς και μελέτες περιπτώσεων. Τα λεπτομερή 
Abstracts που γράφονται στην αγγλική γλώσσα συμβάλλουν στη 
προώθηση της διεθνούς αποδοχής της ελληνικής  έρευνας στην 
γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία. Επιπλέον το περιοδικό 
αποτελεί την επίσημη έκδοση για το κλινικό τμήμα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης (Ι.Ε.Θ.Σ.), καθώς και για την επιστημονική εταιρία 
(Ε.Ε.Ε.Σ) στον τομέα της έρευνας και θεραπείας της συμπεριφοράς. 
Το περιοδικό έτσι αποτελεί πλέον ένα σημαντικό φόρουμ για 
την περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης ψυχοθεραπευτικής 
κατεύθυνσης και ανήκει στις σταθερές βιβλιογραφικές πηγές που 
χρησιμοποιούν οι έλληνες ειδικοί που εργάζονται σε αυτή την 
ψυχοθεραπευτική κατεύθυνση. 

Το ΓΣΕ&Θ εκδίδει: 
1. Άρθρα σύνταξης: Σύντομα  άρθρα ανασκόπησης σε επίκαιρα και 
αμφιλεγόμενα θέματα, που γράφονται με προτροπή της συντακτικής 
επιτροπής. Όταν εκφράζουν συλλογικά τη σύνταξη του περιοδικού 
είναι ανυπόγραφα. Στις άλλες περιπτώσεις είναι ενυπόγραφα.
2. Ανασκοπήσεις: Ολοκληρωμένες αναλύσεις θεμάτων, στις οποίες 
υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.
3. Ερευνητικές εργασίες: από τον χώρο της γνωσιακής – 
συμπεριφοριστικής θεραπείας και των συγγενών της πεδίων. 
4. Σύντομες αναφορές: μια σύντομη αναφορά σε μια καινοτόμο 
τεχνική ή παρέμβαση που μπορεί να είναι λιγότερο επακριβής από 
μια ερευνητική αναφορά.
5. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case studies): Γίνονται δεκτά 
άρθρα εφ’ όσον αφορούν περιπτώσεις θεραπειών στις οποίες  
έχει ακολουθηθεί μια νέα θεραπευτική μέθοδος με τεκμηριωμένο 
αποτέλεσμα. Επίσης γίνονται δεκτές αναφορές σε γενικές κλινικές 
εμπειρίες.
6. Επίκαιρα θέματα: Σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων σε 
συγκεκριμένο θέμα.
7. Πρακτικά: Σεμιναρίων, στρογγυλών τραπεζών, συμποσίων, 
συνεδρίων, από όλους τους τομείς της Κλινικής Ψυχολογίας, της 
Ψυχιατρικής και των συγγενών πεδίων. Μονογραφίες με θέματα 
από τους ίδιους τομείς θα δημοσιεύονται σαν επιφυλλίδες, αφού 
επιλεγούν από επιτροπή ειδικών για το θέμα.
8. Γράμματα προς της σύνταξη - Αλληλογραφία: Το ΓΣΘ&Ε 
ενθαρρύνει την υποβολή επώνυμων αναλύσεων και περιλήψεων, 
επίκαιρων ανασκοπήσεων συγγραμμάτων και άρθρων από συζητήσεις, 
και ανασκοπήσεις βιβλίων, παρατηρήσεων και προτάσεων σχετικά 
με την ύλη του, πληροφορίες και εμπειρίες από κέντρα εκπαίδευσης 
και γενικά από την άσκηση της ΓΣΘ.

Ηθική δεοντολογία
Η έρευνα που πραγματοποιείται στον άνθρωπο ή στα ζώα πρέπει να 
ακολουθεί τις αρχές της διακήρυξης του Ελσίνκι, ενώ για την κλινική 
έρευνα θα πρέπει να αναφέρεται ότι έχει εγκριθεί από την αντίστοιχη 
επιτροπή του Νοσοκομείου και έχει υπάρξει έγγραφη συγκατάθεση 
των εθελοντών. Για δεδομένα που έχουν δημοσιευθεί προηγουμένως 
με οποιοδήποτε τρόπο, θα πρέπει να υπάρχει η έγγραφη άδεια του 
εκδότη, προκειμένου να αναδημοσιευθούν. Αντίγραφα των επιστολών 
της αλληλογραφίας θα πρέπει να επισυνάπτονται. Στην περίπτωση 
που αυτό δεν γίνει, τότε θα θεωρηθεί ότι πρόκειται για διπλή 
δημοσίευση. Το ίδιο συμβαίνει και σε περίπτωση που δημοσιευθούν 
έστω και μικρά μέρη προηγούμενης δημοσιευμένης εργασίας από 
άλλους συγγραφείς, χωρίς να αναφέρεται η δημοσίευση αυτή. Η 
κλοπή δεδομένων από άλλους συγγραφείς θεωρείται παράπτωμα.  

Υποβολή των άρθρων
Η υποβολή των άρθρων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά προς τη βοηθό σύνταξης του περιοδικού «Γνωσιακή 
- Συμπεριφοριστική Έρευνα & Θεραπεία» Αναστασία 
Σοφιανοπούλου, στη διεύθυνση cbrt@ibrt.gr.
Προτιμάται η συγγραφή του κειμένου στο πρόγραμμα Microsoft 
Word. Οι γραφικές παραστάσεις, φωτογραφίες και οι έγχρωμες 
εικόνες θα πρέπει να αποστέλλονται μαζί με  το άρθρο σε ξεχωριστά 
αρχεία. Σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής εργασιών, θα πρέπει να 
υπάρχει συμπληρωμένη μία συνοδευτική επιστολή, η οποία βρίσκεται 
στην ιστοθέση http://ibrt.gr/edu/cbrt στην οποία αναγράφονται 
λεπτομέρειες σχετικά με το όνομα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, το fax 
και το  e-mail, του συγγραφέα με τον οποίο θα γίνεται η αλληλογραφία.

Προετοιμασία του χειρογράφου
Τα άρθρα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 3000 λέξεις, πλην των 
ανασκοπήσεων (6000 λέξεις), των ενδιαφερουσών περιπτώσεων 
(2000 λέξεις) και των επιστολών προς τη σύνταξη (400 λέξεις). Στον 
μέγιστο αριθμό λέξεων δεν συμπεριλαμβάνονται η βιβλιογραφία, η 
οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 60 παραπομπές, και οι πίνακες. Τα 
άρθρα πρέπει να δακτυλογραφούνται σε γραμματοσειρά Times New 
Roman, μέγεθος χαρακτήρων 12, και διπλό διάστημα, με περιθώρια 
δεξιά και αριστερά 2,5 cm. Κάθε άρθρο πρέπει να περιλαμβάνει τα 
εξής επιμέρους τμήματα: σελίδα τίτλου, ελληνική περίληψη, εισαγωγή, 
υλικό και μέθοδοι, ευρήματα, συζήτηση, ευχαριστίες, κατάλογος με 
τις βιβλιογραφικές παραπομπές, πίνακες, λεζάντες των εικόνων και 
αγγλική περίληψη. Οι συγγραφείς οφείλουν να κρατούν αντίγραφο 
ολόκληρου του άρθρου, το οποίο υποβάλλουν. 

Σελίδα τίτλου
Ο κύριος τίτλος του άρθρου πρέπει να είναι σύντομος. Ακολουθεί το 
πλήρες ονοματεπώνυμο των συγγραφέων, η κλινική ή το εργαστήριο 
από όπου προέρχεται η εργασία, το ίδρυμα, η πόλη, ο ταχυδρομικός 
κώδικας, το τηλέφωνο, το fax και το e-mail, καθώς και το όνομα με 
τα στοιχεία επικοινωνίας του συγγραφέα με τον οποίο θα γίνεται η 
αλληλογραφία.

Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική 
Έρευνα & Θεραπεία ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Οι παρακάτω οδηγίες πρέπει να εφαρμόζονται επακριβώς από τους συγγραφείς πριν από την υποβολή των άρθρων. Σε αντίθετη περίπτωση, τα 
άρθρα θα επιστρέφονται στους συγγραφείς χωρίς να κριθούν. Όλα τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση υπόκεινται σε κρίση από δύο 
ανεξάρτητους κριτές. Η τελική κρίση για τη δημοσίευση των άρθρων εναπόκειται στο Διευθυντή Σύνταξης. Τα άρθρα πρέπει να είναι γραμμένα 
σε σωστή ελληνική γλώσσα, όπως αυτή χρησιμοποιείται σήμερα στο γραπτό λόγο. Όλα τα άρθρα, τα οποία υποβάλλονται για δημοσίευση στο 
περιοδικό, δεν θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ταυτόχρονα και σε άλλο περιοδικό για κρίση, ενώ δεν θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί προηγουμένως, 
εκτός με τη μορφή περίληψης (Abstract). Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην πρωτοτυπία της έρευνας και την πρακτική εφαρμογή των ευρημάτων.
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Ελληνική – Αγγλική περίληψη
Η περίληψη πρέπει να είναι γραμμένη με τη μορφή μιας παραγράφου 
και να μην υπερβαίνει τις 200 - 250 λέξεις.  Θα πρέπει να είναι 
περιεκτική και να αναφέρει τους κύριους σκοπούς της εργασίας, 
τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα κύρια συμπεράσματα.  Η 
περίληψη αναγράφεται σε χωριστή σελίδα και στο κάτω μέρος 
της σελίδας, χωριστά από την περίληψη, αναγράφονται 3-5 λέξεις 
κλειδιά. Η αγγλική περίληψη έκτασης 400 λέξεων υποβάλλεται επίσης 
σε ξεχωριστή σελίδα και ακολουθεί τις οδηγίες που αναφέρθηκαν 
πιο πάνω για την ελληνική περίληψη. Στο κάτω μέρος της σελίδας 
αναφέρονται στην Αγγλική, οι λέξεις κλειδιά, τα ονόματα των 
συγγραφέων, ο υπεύθυνος συγγραφέας για την αλληλογραφία και το 
κέντρο από όπου προέρχεται η εργασία.

Υλικό και μέθοδοι
Περιγράφονται ευκρινώς οι ομάδες ατόμων ή πειραματόζωων που 
μελετήθηκαν και τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Αναλύεται, επίσης, 
με λεπτομέρειες ο σχεδιασμός της μελέτης και τυχόν πρωτόκολλα που 
εφαρμόσθηκαν. Περιγράφεται, ακόμη, η κύρια μεθοδολογία στην 
οποία βασίσθηκε η εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Ευρήματα
Τα ευρήματα αναφέρονται αναλυτικά με τη μορφή κειμένου και 
συνοδεύονται, εάν κρίνεται αναγκαίο, από πίνακες ή/και εικόνες.  
Εάν τα αποτελέσματα αναφέρονται σε πίνακες με τη μορφή αριθμών, 
να αποφεύγεται η επανάληψη των αριθμών στο κείμενο, εκτός εάν 
αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο.

Συζήτηση
Η συζήτηση πρέπει να είναι περιεκτική και να περιορίζεται στην 
αξιολόγηση της σημασίας των ευρημάτων. Οι βιβλιογραφικές 
αναφορές θα πρέπει να είναι σχετικές, και χρησιμοποιούνται 
προκειμένου να υποβοηθήσουν στην αξιολόγηση των ευρημάτων και 
στη στήριξη των συμπερασμάτων.

Βιβλιογραφικές παραπομπές
Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των βιβλιογραφικών 
παραπομπών.  Όλες οι βιβλιογραφικές παραπομπές του κειμένου 
πρέπει να αναγράφονται στον κατάλογο των βιβλιογραφικών 
παραπομπών στο τέλος του άρθρου. Ακολουθείται το βιβλιογραφικό 
σύστημα vancouver, http://www.library.uq.edu.au/training/citation/
vancouv.pdf. 
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές πρέπει να είναι αριθμημένες, όπως 
ακριβώς και στο κείμενο, ενώ οι τίτλοι των περιοδικών θα πρέπει να 
αναγράφονται  χρησιμοποιώντας τις συντμήσεις από το Index Medi-
cus (ftp://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf). 
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές αριθμούνται με αύξοντα αριθμό, 
ανάλογα με τη σειρά εμφάνισής τους στο κείμενο. Αναφέρονται 
τα ονόματα όλων των συγγραφέων. Στο βιβλιογραφικό πίνακα 
περιλαμβάνονται μόνον οι βιβλιογραφικές παραπομπές που 
υπάρχουν στο κείμενο. Ο βιβλιογραφικός κατάλογος συντάσσεται με 
αύξοντα αριθμό, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα:

[1] Beck AT. Thinking and depression: II. Theory and therapy. Arch 
Gen Psychiatry, 1964; 10: 561-571 (άρθρο περιοδικού). 
[2] Larsen E, Elliot B. Fatigue in major depression. Psychiatriki 2007, 
(Suppl 1):S143–S144 (παράρτημα περιοδικού)
[3] Ferguson KE. Shaping. In: O’Donohue W, Fisher JE, & Hayes 
SC, eds. Cognitive Behavior Therapy: Applying Empirically Sup-
ported Techniques in You Practice. New Jersey: John Wiley & Sons, 
2003:374-383(κεφάλαιο βιβλίου).
[4] Moorey S, Greer S. Cognitive behaviour therapy for people with 
cancer. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2002 (βιβλίο).
[5] Silverstone A, Leman H, Stark J. Attempted suicide by drug-over-
dose. Paper presented at 2nd Congress on Suicide behaviour, 4–6 May 
2002. Rome, Abstracts Book, pp 212–213 (παρουσίαση σε συνέδριο 
- τόμος πρακτικών)

[6] Dorland’s Medical Dictionary for Health Consumers (2007). Else-
vier (Cited 19 Februar 2011) Available from http://medical-dictionary.
thefreedictionary.com/Positive+reinforcement (ιστοσελίδα)
[7] Papavasiliou K.A., Kirkos J.M., Potoupnis M.E., Sarris I.K., Sayegh 
F.E., Dimitriou C., Kapetanos.G.A. The incidence of indolent Second-
ary Hyperparathyroidism (SH) among postmenopausal women suf-
fering from Knee Osteoarthritis (KOA). A prospective study. Έγινε 
αποδεκτό προς δημοσίευση στο: J Bone Joint Surg Br Proceedings.

Στην περίπτωση που αναφέρονται μη δημοσιευμένα δεδομένα, 
θα πρέπει αυτό να αναγράφεται σε παρένθεση (αδημοσίευτα 
δεδομένα).  Επίσης, σε περιπτώσεις που οι συγγραφείς αναφέρονται 
σε προσωπικές επικοινωνίες με άλλους ερευνητές, αυτό θα 
αναγράφεται σε παρένθεση (R.G. Edwards, προσωπική επικοινωνία). 
Οι παραπάνω περιπτώσεις θα αναφέρονται στο κείμενο και όχι στον 
κατάλογο των βιβλιογραφικών αναφορών.

Πίνακες και εικόνες
Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σε χωριστή σελίδα σε διπλό διάστημα 
όπως και το κείμενο και αριθμούνται κατά σειρά με αραβικούς 
αριθμούς. Οι πίνακες πρέπει να είναι αρκετά επεξηγηματικοί, ούτως 
ώστε να μπορούν να δώσουν πληροφορίες χωρίς να είναι απαραίτητο 
να ανατρέξει κανείς στο κείμενο. Σπανιότερα χρησιμοποιούμενες 
συντομογραφίες και  σύμβολα χρειάζεται να επεξηγούνται. Επίσης, 
οι εικόνες, είτε πρόκειται για διαγράμματα είτε για φωτογραφίες, 
υποβάλλονται σε ξεχωριστή σελίδα και πρέπει να έχουν απόλυτη 
ευκρίνεια.  Όλα τα σύμβολα που υπάρχουν στις εικόνες πρέπει 
να εξηγούνται στις λεζάντες. Οι εικόνες και οι πίνακες πρέπει να 
αριθμούνται με τη σειρά που τοποθετούνται στο κείμενο.

Ευχαριστίες 
Οι ευχαριστίες παρατίθενται σε ξεχωριστό τμήμα στο τέλος του 
άρθρου και δεν συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη σελίδα του τίτλου 
ως υποσημείωση στον τίτλο ή οπουδήποτε αλλού. Εάν έχει υπάρξει 
επιχορήγηση, να αναφέρεται το όνομα οποιουδήποτε χορηγού 
της έρευνας που περιέχεται στην εργασία, μαζί με το ποσό της 
επιχορήγησης.

Copyright 
Για άρθρα που θα δημοσιευθούν στο περιοδικό, είναι υποχρεωτική 
η από τους συγγραφείς μεταφορά των δικαιωμάτων στο περιοδικό 
«Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Έρευνα & Θεραπεία». Το έγγραφο 
συγκατάθεσης βρίσκεται στον ιστότοπο http://ibrt.gr/edu/cbrt.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


