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Πρόλογος 

των συγγραφέων 

 
 
 
 
 

Το παρόν βιβλίο είναι βασισμένο στο πρόγραμμα «Αντιμετωπίζοντας την 

Κατάθλιψη» των P. M. Lewinsohn, D. O. Antonuccio, J. S. Breckenridge & 

L. Teri (1984). Η ενασχόληση της ελληνικής ομάδας με την προσαρμογή 

του προγράμματος στα Ελληνικά ξεκίνησε πριν από δεκαπέντε περίπου χρό- 

νια και σε ένα αρχικό στάδιο αυτής χρησιμοποιήθηκε η γερμανική έκδοση 

του εγχειριδίου (J. Herrle & C. Kuhner. Depression bewältigen. Ein kognitiv 

– verhaltenstherapeutisches Gruppenprogramm nach PM Lewinsohn. Weinheim, 

Psychologie Verlags Union, 1994). Σημαντικό ρόλο στη μετάφραση από τη 

γερμανική γλώσσα είχε η συνάδελφος κ. Αλεξάνδρα Κερασιώτη. Η τελική 

μορφή, όμως, του παρόντος βιβλίου διαμορφώθηκε, όταν έγινε η προσαρμο- 

γή από το αμερικανικό πρωτότυπο κείμενο. Για την ολοκλήρωση του εγχει- 

ρήματος σημαντική ήταν η υποστήριξη του Καθηγητή κ. Στυλιανίδη, ο οποίος 

αναγνώρισε τη δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος στα πλαίσια του 

προγράμματος «Πολίτες Ενάντια στην Κατάθλιψη» και υποστήριξε την έκδοση 

του εγχειριδίου. 

Το ενδιαφέρον για την προσαρμογή του προγράμματος στα Ελληνικά προ- 

έκυψε από την ανάγκη ύπαρξης ενός αποτελεσματικού ομαδικού προγράμμα- 

τος για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης στην ελληνική πραγματικότητα. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλέχθηκε λόγω της πλούσιας βιβλιογραφικής του 

τεκμηρίωσης διεθνώς. 

Η πρώτη εφαρμογή του προγράμματος στον ελληνικό χώρο έγινε στα πλαί- 

σια μιας παρέμβασης πρόληψης για φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκτοτε εφαρμόζεται στο Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων 

του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Μία πρώτη πα- 

ρουσίαση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος σε ελληνικό πληθυσμό 

έγινε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών. Παράλληλα, 

το πρόγραμμα διδάσκεται στο ΙΕΘΣ, πραγματοποιούνται σεμινάρια ευαισθητο- 

ποίησης και έχει εκπαιδευθεί μία ομάδα ειδικών στην ΕΠΑΨΥ και στο ΙΕΘΣ. 
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Ως ομαδικό πρόγραμμα, προσφέρει τη δυνατότητα παροχής υποστήριξης 

σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων με μειωμένο κόστος θεραπείας. Επιπλέον, ικα- 

νοποιεί την ανάγκη για πρόληψη σε πληθυσμιακές ομάδες με μεγαλύτερο κίν- 

δυνο εμφάνισης κατάθλιψης. Πέραν της υψηλής του αποτελεσματικότητας σε 

ομάδες, το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται και για την εφαρμογή του σε ατομικό 

επίπεδο. 

Ευχαριστούμε τον Καθηγητή κ. Στυλιανίδη και όσους συνέβαλαν στην ολο- 

κλήρωση και έκδοση του παρόντος βιβλίου, το Δ.Σ. του ΙΕΘΣ για την υπο- 

στήριξη της εφαρμογής του προγράμματος, καθώς και τον Καθηγητή P. M. 

Lewinsohn για το ενδιαφέρον που εκδήλωσε. Ευελπιστούμε το βιβλίο αυτό να 

αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους θεραπευτές γνωσιακής συμπεριφο- 

ριστικής κατεύθυνσης. 

 

Κωνσταντίνος Ευθυμίου 

Γεωργία Κακλαμάνη 

Σοφία Καπνογιάννη 


