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Εδώ και μία δεκαετία υπάρχει μία επιστημονική συνεργασία ανάμεσα στους 

επιμελητές της έκδοσης αυτού του βιβλίου και στην ομάδα μας για την έρευ- 

να στην ψυχοθεραπεία στην πανεπιστημιακή ψυχιατρική κλινική της Βέρνης 

στην Ελβετία, στην οποία είμαι υπεύθυνος. Η συνεργασία αυτή οδήγησε σε μία 

εντατική ανταλλαγή νέων δεδομένων για τις εμπειρικά τεκμηριωμένες έρευνες  

και θεραπευτικές προσεγγίσεις για τους ασθενείς με σχιζοφρένεια. Παράλληλα, 

είχα την ευκαιρία να γνωρίσω καλύτερα την ελληνική ψυχιατρική και να ανα- 

πτύξω μία καλύτερη κατανόηση για τις θεραπευτικές επιλογές. 

Οι ψυχολόγοι Στ. Ρακιτζή και Κ. Ευθυμίου και η ψυχίατρος Π. Γεωργιλά 

επέδειξαν μία εξαιρετική και πρωτοποριακή δουλειά. Οι παραπάνω ειδικοί 

ψυχικής υγείας και ερευνητές συνέβαλαν, στο πλαίσιο της διεπιστημονικής 

συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και τη Βέρνη, στην ανάπτυξη, την προώ- 

θηση και την καθιέρωση σύγχρονων θεραπευτικών προσεγγίσεων στο πλαί- 

σιο της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας για τους ασθενείς με 

σχιζοφρένεια στην Ελλάδα. Το έργο τους υποστηρίζεται από τα τελευταία 

ερευνητικά δεδομένα για τα μοντέλα στρες-ευαλωτότητας, για τις γνωσιακές 

λειτουργίες και για το μοντέλο αποκατάστασης (Recovery) και χαρακτηρί- 

ζεται από μία ηθική υπευθυνότητας, προσανατολισμένη στον ασθενή και 

σε μία αντίστοιχη εικόνα του ανθρώπου. Ιδιαιτέρως αξίζει να αναφερθεί, 

ότι παρά τους ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους, οι τρεις αυτοί συνάδελφοι 

συνέβαλαν στη δημιουργία και υλοποίηση μιας ποιοτικά άριστης δουλειάς, 

προσανατολισμένης στα σύγχρονα κλινικά και ερευνητικά δεδομένα για 

τους ασθενείς με σχιζοφρένεια και στη δημιουργία δυνατοτήτων μετεκπαί- 

δευσης για ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Ειδικότερα, το Ινστιτούτο Έρευνας 

και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, η Ελληνική Εταιρεία Γνωσιακών Συμπε- 

ριφοριστικών Σπουδών και η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφο- 

ράς προσφέρουν δυνατότητες μετεκπαίδευσης, στις οποίες εκπαιδεύονται 

νεότεροι συνάδελφοι. Παράλληλα, έχουν διοργανωθεί μία σειρά από συνέ- 

δρια στην Αθήνα και τη Βέρνη με αυτή τη θεματολογία, με διεθνή συμμε- 
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τοχή, ενώ η ομάδα έχει παρουσιάσει το πρόγραμμα και σε εργαστήρια με 

μεγάλη συμμετοχή. 

Η παρούσα έκδοση θα μπορούσε, λοιπόν, να χαρακτηριστεί ως η αποτύπω- 

ση όλης της παραπάνω κλινικής και ερευνητικής δραστηριότητας. Οι σύγχρο- 

νες τάσεις στην έρευνα και θεραπεία στη σχιζοφρένεια παρουσιάζονται ανα- 

λυτικά. Ο αναγνώστης παίρνει επαρκείς πληροφορίες γύρω από τα βιολογικά 

και ψυχολογικά δεδομένα για τη σχιζοφρένεια και σχετικά με τη συμμετοχή 

και συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων στον χώρο της ψυχικής υγείας. Επίσης,  

πληροφορείται για τα τελευταία δεδομένα γύρω από τις βασικές γνώσεις για 

τη σχιζοφρένεια, αλλά και για εξειδικευμένες και σύνθετες δυνατότητες διά- 

γνωσης και θεραπείας. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην παρουσίαση εμπειρικά  

τεκμηριωμένων αποτελεσμάτων, τα οποία αποτελούν σήμερα και την απόλυ- 

τη προϋπόθεση κάθε θεραπείας για τους ασθενείς με σχιζοφρένεια. Ελπίζω, 

η έκδοση αυτή να γίνει γνωστή σε όσο το δυνατόν περισσότερους ειδικούς 

ψυχικής υγείας. Νέα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι με αυτό τον τρόπο οι 

πιθανότητες επανένταξης των ασθενών με σχιζοφρένεια μπορούν να βελτιω- 

θούν σημαντικά. 
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