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Πρόλογος 

του Στέλιου Στυλιανίδη 

 
 
 
 
 

Ίσως φαίνεται παράδοξο πώς ένας ψυχαναλυτής, μέλος της International 

Psychoanalytic Association, και ψυχίατρος ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης 

συνεργάζεται στενά, όχι μόνο ατομικά, αλλά και σε επίπεδο θεσμικό μέσω 

ενός οργανισμού, όπως η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής 

Υγείας, με το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ). 

Το κίνητρο αυτής της συνεργασίας είναι ουσιώδες, στον βαθμό που η χρήση 

ενός τέτοιου υλικού αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση 

των καταθλιπτικών αιτημάτων στο επίπεδο δημόσιας υγείας σε περίοδο 

κρίσης. Αν ιδωθεί έξω από τις ιδεολογικές παραμορφώσεις που συχνά κάθε 

ψυχοθεραπευτική σχολή αναπαράγει, μπορεί κανείς να ανακαλύψει κοινά 

σημεία σύγκλησης και απαρτίωσης των διαφορετικών ψυχοθεραπευτικών 

προσεγγίσεων. Μία τέτοια διαδικασία απαρτίωσης έχει στο επίκεντρό της 

τις ιδιαιτερότητες του κάθε λήπτη υπηρεσιών ψυχικής υγείας και το μέγιστο 

δυνατό όφελος που η κοινότητα επαγγελματιών ψυχικής υγείας μπορεί να του 

προσφέρει. 

 
Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να προλογίζω την έκδοση στα Ελληνικά του 

βιβλίου του καθηγητή Lewinsohn σχετικά με τη γνωσιακή ψυχοθεραπεία της 

κατάθλιψης. Η κατάθλιψη, ιδιαίτερα στην εποχή της βαθιάς κοινωνικής και 

οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας, δεν αποτελεί μόνο ένα εμφανές 

πρόβλημα δημόσιας υγείας, αλλά και ένα επώδυνο ατομικό βίωμα, μία 

πολύπλοκη ενδοψυχική διεργασία που αντανακλά και καθορίζει την ποιότητα 

των κοινωνικών δεσμών, τους οποίους ένα άτομο έχει ανάγκη για να ζήσει. Η 

επιλογή αυτού του εγχειριδίου συμπεριφορικής-γνωσιακής θεραπείας αποτελεί 

μία τεκμηριωμένη και δοκιμασμένη –ιδιαίτερα στις ΗΠΑ– βραχεία ομαδική 

ψυχοθεραπευτική παρέμβαση σε άτομα που πάσχουν απ’ όλο το φάσμα των 

καταθλιπτικών διαταραχών. Η κρίση του δημόσιου συστήματος υγείας και 

ψυχικής υγείας στη χώρα, η σημαντική αύξηση της επικράτησης των ποσοστών 
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της κατάθλιψης στον γενικό πληθυσμό, σε συνδυασμό με την περιρρέουσα 

κοινωνική οδύνη και ανασφάλεια για το μέλλον, καθιστούν επιτακτική 

την ανάγκη λύσεων με θετική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας (cost- 

effective), στο πλαίσιο την κοινοτικής ψυχιατρικής και της μη θεραπευόμενης 

νοσηρότητας του γενικού πληθυσμού. Εξάλλου, σύμφωνα με πρόσφατες 

επιδημιολογικές έρευνες στη χώρα μας, μόνο 1 στα 4 άτομα που πάσχουν από 

μία κοινή ψυχιατρική διαταραχή δέχεται θεραπεία, όχι πάντα επαρκή, και τα 

αιτήματα που κατακλύζουν το σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

στη χώρα είναι πολλαπλάσια της ικανότητάς τους να δώσουν στοιχειωδώς 

επαρκείς απαντήσεις σε έναν τόσο μεγάλο όγκο κλινικού και ψυχοκοινωνικού 

έργου. Συχνά παρατηρούμε ότι το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης 

αγγίζει και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τους ίδιους τους επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας, οι οποίοι εργάζονται σε δυσχερείς συνθήκες με ανεπαρκείς πόρους, 

αδυνατώντας να προσφέρουν το αυτονόητο για ένα κράτος πρόνοιας, ένα εξα- 

τομικευμένο σχέδιο φροντίδας και ένα σχέδιο υποστήριξης του οικογενειακού 

περιβάλλοντος για κάθε λήπτη υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

 
Ας εστιάσουμε περισσότερο στην προτεινόμενη επιστημονικά τεκμηριωμένη 

πρόταση του καθ. Lewinsohn. Η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση έχει την 

αφετηρία της στο μοντέλο του Beck και στο μοντέλο της μαθημένης αβεβαιότητας 

που περιλαμβάνει τη γνωστή γνωσιακή τριάδα: α. τον ιδιοσυγκρασιακό 

τρόπο θεώρησης του ατόμου για τον εαυτό του, β. την αντίληψή του για το 

μέλλον, και γ. τις δικές του εμπειρίες και βιώματα. Σύμφωνα με αυτή την 

προσέγγιση, μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η αντίληψη των γεγονότων και της 

ευρύτερης πραγματικότητας απ’ ένα καταθλιπτικό άτομο «ανταποκρίνεται» στις 

προϋπάρχουσες αρνητικές πεποιθήσεις του. Με αυτό τον τρόπο, η αρνητική 

θεώρηση του μέλλοντος, η ελάττωση της βούλησης λόγω έλλειψης επένδυσης 

στην ελπίδα, η απαισιοδοξία, η θέση απέναντι στις ματαιώσεις και τις απώ- 

λειες και οι χαμηλές προσδοκίες για την υπέρβαση των δυσκολιών μπορούν 

να αποτελέσουν για το άτομο μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία αρνητικών 

συνειρμών, γνωσιών και συμπεριφορών. Σύμφωνα με τον Beck, η τυπική 

καταθλιπτική σκέψη είναι μονοδιάστατη, γενική και αδιαφοροποίητη, και έτσι 

ανατροφοδοτεί τον φαύλο κύκλιο της κατάθλιψης. Όταν οι ευάλωτοι άνθρωποι 

νιώθουν θλίψη, καταθλιπτικό συναίσθημα, εσωτερικεύουν τις γνωσίες 

αναξιότητας σε βαθιές δομές του εαυτού τους. Κατά συνέπεια, η διαπραγμάτευση 

με το απρόοπτο και την απελπισία, με τα ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων, 

με την ικανότητα αυτοελέγχου, με τη γνωσιακή ευαλωτότητα τους καθιστούν 

περισσότερο ευάλωτους και επιρρεπείς στην ανατροφοδότηση του φαύλου 

καταθλιπτικού κύκλου. 

Οι στόχοι των ομάδων ψυχοεκπαίδευσης που προτείνει ο καθ. Lewinsohn 

διαφοροποιούνται από μία παραδοσιακή ομαδική ψυχοθεραπευτική ομάδα. Την 

ευθύνη έχουν δύο συντονιστές που είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι και μέσα από 
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τις δεξιότητες που διαθέτουν (προσαρμοστικότητα, σαφήνεια και οργάνωση, 

ικανότητα σύνθεσης και κατεύθυνσης στον στόχο, ενθουσιασμό, χρήση των 

ιδεών των συμμετεχόντων, αποφυγή κριτικής και παροχή ευκαιριών για 

μάθηση) διασφαλίζουν ένα πλαίσιο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των μελών 

των ομάδων. Η συνοχή και η συνεκτικότητα στη λειτουργία των ομάδων καθώς 

και το επίπεδο συμμετοχής αποτελούν κεφαλαιώδους σημασίας παράγοντες 

για την επιτυχή έκβαση της βραχύχρονης αυτής παρέμβασης. 

Έξαλλου, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Yalom, η συνεκτικότητα είναι για 

την ομαδική θεραπεία ό,τι είναι η σχέση για την ατομική θεραπεία. Με την 

ολοκλήρωση του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος ομαδικής θεραπείας 

κατάθλιψης ενδεχομένως να ανοίγονται στους συμμετέχοντες νέες θεραπευτικές 

δυνατότητες για την αντιμετώπιση σε μακροπρόθεσμη βάση του προβλήματός 

τους. Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτών των ομάδων είναι η χρήση των κλιμάκων 

αξιολόγησης που αφορούν σε όλους τους τομείς λειτουργίας του ατόμου 

(σωματική και ψυχική υγεία, αυτοαναφορά, ποιότητα ζωής, αξιολόγηση 

αυτοκτονικότητας) και επομένως μας επιτρέπουν να έχουμε μία απαραίτητη 

αξιολόγηση για τη διαρκή βελτίωσή τους και την ενσωμάτωση αλλαγών από 

τους συντονιστές. Σημαντικό πλεονέκτημα του βιβλίου αποτελεί το γεγονός ότι 

δεν πρόκειται απλώς για μία μετάφραση του πρωτοτύπου, αλλά, σε συνεργασία 

με τον Lewinsohn, προσαρμογή και σύνδεση με την ελληνική πραγματικότητα, 

βάσει της μακράς και πολύτιμης εμπειρίας και τεχνογνωσίας του ΙΕΘΣ 

 

Αφορμή της συνεργασίας της ΕΠΑΨΥ με το ΙΕΘΣ αποτέλεσε το πρόγραμμα 

«Πολίτες ενάντια στην Κατάθλιψη», στόχος του οποίου ήταν η αυτοβοήθεια, η 

δικτύωση και η θεραπευτική υποστήριξη στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης 

σε αστικές και νησιωτικές περιοχές. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προ- 

ωθεί τις ομάδες αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη, αλλά και την ενημέρωση 

και την ενδυνάμωση των πολιτών στην αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας. 

Η δράση υλοποιείται σε δέκα περιοχές, σε επιλεγμένους δήμους της Αττικής 

και των Κυκλάδων. Πέρα από τους δήμους της μητροπολιτικής Αθήνας, η 

παρέμβαση στις κλειστές κοινωνίες των νησιωτικών περιοχών προσφέρει 

τη δυνατότητα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, της διεύρυνσης 

και ενίσχυσης του τοπικού υποστηρικτικού δικτύου μέσω κοινών βιωμάτων 

και συλλογικών μηχανισμών ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και μείωσης των 

διαδικασιών στιγματισμού και αυτοστιγματισμού. Η μέχρι τώρα εμπειρία από 

την υλοποίηση αυτού του προγράμματος είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική στον 

βαθμό που ακολουθεί 7 βασικές αρχές: 
1. Προσφέρει άμεση βοήθεια. 

2. Δίνει μία προοπτική ισχυρής κοινωνικής δικτύωσης. 

3. Διασφαλίζει την προσαρμοστικότητα και κινητικότητα των 

συμμετεχόντων. 

4. Ενισχύει την υπευθυνότητα. 
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5. Διασφαλίζει την ψυχολογική συνέχεια. 

6. Ενισχύει την ανοχή απέναντι στην αβεβαιότητα. 

7. Ενισχύει την ικανότητα διαλόγου, όχι μόνο μεταξύ των συμμετεχόντων 

αλλά και μεταξύ των συντονιστών και της τοπικής κοινωνίας. 

 
Μία τέτοια προσέγγιση ευελπιστούμε ότι προσφέρει ικανότητες νοηματο- 

δότησης με νέες λέξεις από συμμετέχοντες, στον βαθμό που τα καταθλιπτικά 

αιτήματά τους ρηματοποιούνται, και νέους χώρους ακρόασης σε αυτό που σε 

επίπεδο τοπικών κοινωνιών θεωρείται μη ειπωμένο. 

Μέσα στη διάχυτη κοινωνική οδύνη, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τη 

μείωση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, ο κόσμος έχει ανάγκη να 

ακουστεί, να δεσμευθεί και να γίνει αντικείμενο σεβασμού, να αισθάνεται 

αξιοπρεπής στον χώρο που ζει. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Ευθυμίου και τις συνεργάτιδές 

του, κ. Γ. Κακλαμάνη και κ. Σ. Καπνογιάννη, για την παρούσα έκδοση και 

να ευχαριστήσω τόσο αυτούς όσο και το ΙΕΘΣ ευρύτερα για την έως τώρα 

συνεργασία. 

 
Στέλιος Στυλιανίδης 

Ψυχίατρος-Ψυχαναλυτής (I.P.A.) 

Καθ. Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παντείου Παν/μίου 

Επιστημονικός Διευθυντής ΕΠΑΨΥ. 


