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Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 

T o 2ο τεύχος του 7ου τόμου (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2021) κυκλοφορεί με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά με πρω-
τότυπες και πολύ ενδιαφέρουσες συμμετοχές. 

Το τρέχον τεύχος περιλαμβάνει πέντε άρθρα: το πρώτο αφορά ένα νέο πεδίο εφαρμογών και τα άλλα τέσσερα 
έχουν χαρακτήρα βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 
Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο άρθρο διαπραγματεύεται ένα άκρως επίκαιρο θέμα σχετικά με την ψυχολογική υπο-
στήριξη όσων εργάζονται στον χώρο της πρώτης υποδοχής προσφύγων. Παρουσιάζεται μια ταχύρρυθμη εκπαί-
δευση στο ψυχολογικό τραύμα βασισμένη σε μορφές παρέμβασης της Θεραπείας Απευαισθητοποίησης και Επε-
ξεργασίας μέσω Οφθαλμικών Κινήσεων (EMDR), όπως και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της. Παρά 
τους μεθοδολογικούς περιορισμούς, ανοίγονται νέοι δρόμοι υποστήριξης αυτών που δουλεύουν σε πολύ έντονα 
ψυχοπιεστικά περιβάλλοντα. 
Το δεύτερο άρθρο είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που φωτίζει τη διάσταση του φύλου στον χώρο της Διατα-
ραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και συγκεκριμένα την ιδιαίτερη κλινική εικόνα στα κορίτσια και τις γυναίκες. 
Η κριτική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων σε σχέση με το φύλο που ακολουθεί, όπως και οι προτάσεις για 
αξιοποίηση αυτής της γνώσης στην ψυχοθεραπευτική πράξη, είναι βέβαιο ότι ενισχύουν την αποτελεσματικότητα 
των παρεμβάσεων. 
Το τρίτο άρθρο είναι επίσης μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά τον ρόλο των αξιών στη θεραπεία της 
Κοινωνικής Αγχώδους Διαταραχής (ΚΑΔ). Φαίνεται ότι, παρά την ύπαρξη πολλών μεθοδολογικών προβλημάτων, 
τα ευρήματα των ερευνών ξεκινούν έναν γόνιμο διάλογο για την αξιοποίηση των αξιών στη Θεραπεία Αποδοχής 
και Δέσμευσης (ΘΑΔ). 
Το τέταρτο άρθρο είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση με στόχο την παρουσίαση του χαρακτηριστικού της «Μη 
Ανοχής στην Αβεβαιότητα» στη θεραπεία των αγχωδών διαταραχών. Η παράθεση και η συζήτηση διαφόρων 
μοντέλων γνωσιο-συμπεριφοριστικής θεραπείας που αξιοποιούν αυτό το χαρακτηριστικό αναδεικνύουν τη σημα-
σία ειδικών πρωτοκόλλων παρέμβασης με σκοπό τη μείωση του άγχους. 
Το τελευταίο άρθρο είναι μία ακόμη βιβλιογραφική ανασκόπηση που διερευνά την έννοια της τελειοθηρίας και 
την αποτελεσματικότητα της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας στην τελειοθηρία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνε-
ται στο θέμα της αιτιοπαθογένειας της τελειοθηρίας, στη σχέση της με άλλες ψυχικές διαταραχές, αλλά και στα 
προτεινόμενα μοντέλα και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα της ΓΣΘ για την αντιμετώπισή της. 
Ευελπιστούμε ότι οι αναγνώστες θα βρουν ενδιαφέρουσα την ύλη του τεύχους και ότι θα ευαισθητοποιηθούν σε 
θέματα που αφορούν την ψυχοθεραπευτική τους πράξη. 
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλες και όλους που συνέβαλαν στη δημιουργία και έκδοση αυτού του 
τεύχους και συγκεκριμένα τους συγγραφείς και τους κριτές των άρθρων, τις εκδόσεις ΤΟΠΟΣ και ειδικότερα τη 
Σεβαστή Μπούμπαλου και την Όλγα Παπακώστα, τη γραμματέα μας Μάντυ Μουζακίτη, αλλά κυρίως τη βοηθό 
σύνταξης Φωτεινή Λέκκα για την επιστημοσύνη και τη συνέπεια στην επιμέλεια της ύλης. 
Περιμένουμε επίσης υποδείξεις και σχόλια, νέες προτάσεις εμπλουτισμού της ύλης, ενεργό συμμετοχή στη δια-
μόρφωσή της, τόσο με έρευνες και βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις όσο και με αποτύπωση της ψυχοθεραπευτικής 
πράξης. Με αυτόν τον τρόπο, το Ελληνικό Περιοδικό Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Έρευνας και Θεραπείας θα 
πετύχει τον στόχο της ενίσχυσης του επιστημονικού διαλόγου μεταξύ των θεραπευτών γνωσιακής-συμπεριφορι-
στικής θεραπείας, αλλά και θεραπευτών άλλων μοντέλων και κατευθύνσεων. 

Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι
Διευθύντρια Σύνταξης και Έκδοσης 

Σημείωμα
της έκδοσης

Editorial
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

In response to an emergency: Trial use of EMDR 
Group Traumatic Episode Protocol for Humanitarian 
Workers on Greek Islands

Abstract
A Humanitarian Non-Governmental Organization working in Greece requested two emergency field visits to two Greek Aegean islands, 
where they organized front-line services for incoming refugees. Two EMDR-Europe accredited Consultants- Psychologists who worked 
intermittently for the organization supporting staff were requested to visit and provide staff with psychological support for one day at 
two different sites. The visit’s goal was to monitor and support the staff’s psychological needs in a one-day visit to each island. Baseline 
assessment of all of the participants took place via initial Subjective Units of Disturbance (SUD’s), PTSD Checklist-5 (PCL-5), and Stress 
Symptom Survey(SSS). The intervention involved EMDR trauma education, stabilization techniques, and the EMDR, Group Traumatic 
Episode Protocol G-TEP. Hence, the intervention’s purpose was to allow staff to reflect on their experiences and proceed with G-TEP 
to reprocess critical incidents related to traumatic exposure in their work. All participants’ follow-up assessments took place via PTSD 
Checklist-5 (PCL-5) and Stress Symptom Survey(SSS) the same day, right after the intervention. Overall, the results indicated that 27 (out 
of 43) participants reported higher PTSD scores before the intervention with G-TEP than after. Moreover, 31 participants had higher stress 
symptoms before the intervention with G-TEP than after. Both results were at a statistically significant level. In addition, results showed 
that 34 participants reported an improvement in the degree of disturbance after the intervention with G-TEP than before. Thus, the results 
indicated that EMDR, G-TEP protocol intervention is able to lead to a decrease of currently held distress and disturbance in a small sample 
of humanitarian workers. Group EMDR therapies and Trauma Focused CBT appear to be promising interventions in the field of refugee and 
asylum seekers care. The current results showed that the limited single session of EMDR, G-TEP intervention also lead to some decrease of 
vicarious trauma and stress symptoms in a small sample of humanitarian workers and indicate that future research could investigate whether 
further reductions may be possible with additional sessions, on consecutive days.

Keywords: EMDR Therapy, “Group Traumatic Episode Protocol”, G-TEP, humanitarian workers, vicarious traumatization, refugee crisis, PTSD Checklist-5 
(PCL-5), Stress Symptom Survey(SSS)

Penny Papanikolopoulos1, 2, 3, Anna Nikolaou1, Tessa Prattos2, 3, Christina Zourna
1 Hellenic American University: 436, Amherst St. Nashua, NH 03063 USA
2 TACT HELLAS – Training and Consultation Today in Hellas, Athens, Greece 
3 Trauma Aid Europe

Αλληλογραφία: Penny Papanikolopoulos, Kapetan Varda 26, Athens, 11744, Tel.: 210 9016677, Email: pennypapanikolopoulos@gmail.com 

1. Introduction 
There are more than 30 randomized controlled trials (RCTs) 
demonstrating the effectiveness of Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing (EMDR) Therapy in adult patients with Post Traumatic 
Stress Disorder (PTSD) [1]. In addition, research has shown that 
EMDR therapy significantly reduces the symptoms of depression, 
anxiety, and subjective distress in patients [2]. Therefore, in 2013 
the World Health Organization (WHO) recognized EMDR therapy 
alongside Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy TFCBT 
as the two evidence-based trauma therapies for children, adolescents, 

and adults with PTSD. Furthermore, the WHO guidelines indicate 
that both therapies aim to reduce subjective distress and strengthen 
adaptive beliefs related to the traumatic event [3].

EMDR therapy is a trauma and information processing intervention 
that utilizes an eight-phase approach to address traumatic stress and 
a wide range of psychological difficulties. It attends to (i) the past 
experiences that have set the groundwork for disturbance, (ii) the 
current situations that may trigger dysfunctional images, emotions, 
beliefs, and sensations, and (iii) the positive information needed to 
enhance future adaptive behaviors and good mental health. EMDR 
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therapy is guided by the Adaptive Information Processing (AIP) 
model, which regards most psychopathology as caused by disturbing 
information stored in the brain’s memory where information processing 
has been blocked. AIP states that early adverse experiences can 
set a precedent for later psychological problems. The Adaptive 
Information Processing model is the theory that explains EMDR 
Therapy. “Processing” can be thought of as the changes that occur 
in the session. The term “Adaptive” refers to the positive resolution 
seen in EMDR reprocessing where negative beliefs, thoughts, 
emotions, bodily sensations, and sensory information decrease, and 
corresponding positive elements come to the forefront of processing. 
EMDR Therapy posits that psychological distress finds its origins 
in pathogenic memories or experiences that continue to disturb or to 
be avoided. AIP is summarized in the following four points for all 
human beings: (a) Every problem has a past, present, and future. A 
past with disturbing memories may create troubling triggers in the 
present and future challenges where the client may be worried about 
what might happen. (b) Each client has an innate self-healing system 
in the brain which helps process distress and bring about positive 
resolution. (c) When experiences are personally overwhelming, this 
natural system can stall, stopping adaptive resolution, and (d) EMDR 
Therapy helps this self-healing system restart and rejuvenate each 
client’s self – healing system [4, 5, 6]. 

Concerning mechanisms of action in EMDR Therapy, a current 
systematic review concluded that there is no agreed definition of 
what the primary mechanisms are and how these mechanisms can be 
measured or demonstrated. EMDR is a complex therapy with several 
underlying processes simultaneously at play. To date, at least four 
different theories are being studied concerning the mechanisms of action 
involved in EMDR Therapy [4, 7]. From the standpoint of an EMDR 
Therapist, what is essential for clients to understand is that the Bilateral 
Stimulation (BLS) tends to increase the information during processing 
while simultaneously decreasing the level of disturbance. Although the 
question of how it works is intriguing, this issue is not discussed in 
most other psychotherapies, simply because the controversial issue of 
bi-lateral stimulation is not a part of other therapies [8]. 

The World Health Organization [9] Action Plan in paragraph 53 
stated that “When planning for humanitarian emergency response 
and recovery it is crucial to ensure that mental health services and 
community psychosocial supports are widely available.” EMDR treat-
ments have great potential for scaling up trauma therapy to make it 
accessible to larger groups of people worldwide [10]. Carriere [10] 
recommended that EMDR and other trauma therapies be widely used 
to support the World Health Organization’s Comprehensive Mental 
Health Action Plan 2013 – 2020 [9]. EMDR Humanitarian Assis-
tance Programs (HAP) started in 1995 following the Oklahoma City 
bombing in the United States. Since then, humanitarian assistance 
projects have been coordinated worldwide following man-made and 
natural disasters utilizing the standard EMDR protocol [11] and other 
specialized EMDR protocols for supporting individuals and groups. 
Humanitarian Assistance projects have a history of building capaci-
ties with local agencies where disaster strikes by training clinicians 
in EMDR therapy and providing trauma education and EMDR stabi-
lization techniques to non-mental health professionals [12]. 

High demands in working conditions for humanitarian organiza-
tions’ staff may lead to compassion fatigue since there is a psycholog-
ical effect for caregivers who work with populations with increased 
needs [13]. Professionals working with traumatized individuals may 
develop symptoms similar to those suffered by their clients [14, 

15]. Researchers and clinicians define exposure to others’ trauma as 
vicarious traumatization [16]. Unaddressed vicarious trauma may 
affect the quality of care provided and create organizational strain 
and dysfunction [13, 17]. 

To date, the most effective interventions for vicarious trauma 
are those involving cognitive appraisal approaches from Cognitive 
Behavioral Training or Acceptance and Commitment Training [18]. 
Critical and traumatic incidents may cause employees to experience 
strong emotional reactions. Research suggests that Critical Incident 
Debriefing and Management Protocols used proactively and retro-
actively to the events can increase recovery [18]. Critical Incident 
Stress Debriefing (CISD) and Critical Incident Management (CISM) 
are both multi-component structured models used in order to reduce 
the potential effects of traumatizing events [19]. Although these 
approaches are avidly used, no convincing data shows that they may 
be effective in lessening distress or developing PTSD [20].

The current trial intervention attempted to address whether EMDR 
Group Traumatic Episode Protocol contributed to the possible reduc-
tion of distress after a critical event in humanitarian personnel. EMDR, 
G-TEP is a novel approach for preventing psychological trauma and 
reducing the risk of psychological trauma in mental health profes-
sionals involved in, i.e., war-stricken areas [21]. Similarly, according 
to a recent report [22], a pilot intervention with EMDR stabilization, 
grounding, visualization, and relaxation techniques for purposes of 
screening, preparation, and self-regulation followed by EMDR, G-TEP 
was an effective intervention indicating effective stress management 
for professionals working in the field of abuse and neglect. Although 
more evidence is needed, as EMDR, G-TEP’s utility in such settings 
and populations is still under-investigated, according to recent reviews 
[23], these preliminary results provide further evidence for EMDR, 
G-TEP in dealing with the extensive need for mental health services 
in humanitarian crisis contexts and especially in humanitarian cri-
sis workers. These data also highlight the importance of providing 
EMDR, G-TEP, with humanitarian staff to restore its adaptive psy-
chological functioning significantly.

When EMDR, G-TEP is utilized in emergencies, it appears to be 
effective as an intervention during ongoing disruption for both screen-
ing and reducing symptoms of post-traumatic stress and self-reported 
distress [5]. Favorable results for EMDR, G-TEP appeared to support 
well-being, reduce post-traumatic stress, and better sleep for a group 
of refugees who had relocated to Europe [9]. These researchers point 
out that EMDR, G-TEP is an efficient model in times of ongoing 
crisis, violence, and war.

We investigated the effectiveness of the EMDR, G-TEP, in decreas-
ing distress in humanitarian staff working in crises with refugees in 
the Greek Islands. A Humanitarian Non-Governmental Organization 
working in Greece requested one-day emergency field visits to two 
Greek Aegean islands. They sent two EMDR-Europe accredited 
Consultants who worked intermittently for the organization in the 
role of supporting staff. The Consultants were asked to deliver an 
emergency single-day intervention to provide psychological support 
to staff at each site.

The staff was organizing front-line services on the Greek Aege-
an islands. There was constant staff turnover due to the challenging 
demands of having limited resources to address the many incoming 
refugee populations’ needs.

It was proposed that a brief introduction, trauma education, and sta-
bilization techniques combined with the provision of the EMDR, G-TEP 
might decrease the presently held level of distress among the humanitar-
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ian organization staff. Trauma education and stabilization techniques are 
a standard part of EMDR basic training that utilizes clinical techniques 
with years of clinically based evidence for their effectiveness [4]. Prac-
tice-Based evidence derives from rich clinical experience, while Evi-
dence-Based approaches are a result of robust scientific research. Both 
are important, and they should inform each other, and research should 
continue to validate or reject clinically based practices.

2. Materials and Method
2.1. Participants
The Humanitarian organization organized two groups of staff. One 
group (N=22) met on the island of Mytilene, where all participants 
also worked. The second group (N=21) met on the island of Rhodes. 
In addition, participants held posts on the islands of Kos or Leros or 
Rhodes. All participants were fluent in English. Being fluent in English 
was an essential prerequisite for all humanitarian workers of the NGO. 
Unfortunately, it was impossible to keep a record of participants’ 
race or ethnicity or more personal information because of limitations 
concerning the personal privacy of the personnel. Moreover, there were 
no exclusion/inclusion criteria, as all available staff requested to be part 
of the intervention due to the urgent need for psychosocial support. 

2.1.1. The group on the island of Mytilene
The first group was all 22 staff members who worked on the 

island of Mytilene. They ranged from 24 to 54 years old, with a mean 
age of 34, 32 years (SD=7.4). Most were single (55%), 23% were 
married, 5% were divorced, and 18% did not indicate their marital 
status. Sixty percent of staff members reported having been at the 
current site for 20-40 months. The remaining staff was at the site for 
less than 20 months, and the median time at the site was 20,2 months. 
None of the staff members were mental health professionals; 41,2% 
were women, and 58,8% were men.

2.1.2. The group on the island of Rhodes
The second site hosted staff from three different sites with 21 

staff members,57% of whom were from Kos, 29% from Leros, and 
14% from Rhodes. Overall, 48% of the staff members were men, 
and 52% were women. Staff members ranged in age from 27 to 44 
years old, with a mean age of 34,31 years (SD=5.54). Most of the 
staff members were single (91%), 5% were married, and 5% did not 
indicate their marital status. Fifty-seven percent of staff members 
reported spending less than a month to 30 months at the current site. 
The median length of time was 19,3 months at the current location. 
None of the staff members were mental health professionals.

2.2. Research Design
The visit’s goal was to assess the staff’s distress and offer as much help 
as possible within a single day, 7-hour time span in a group setting. 
Therefore, the study employed a within-subject design. All participants 
were exposed to the intervention, and where pre, post, intervention 
scores were compared, with post-treatment assessments completed 
at time three on the same day. The brief intervention provided trauma 
education, EMDR stabilization techniques, and EMDR, G-TEP. 

2.3. Measures 
The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) was used to assess and 
screen for Post-Traumatic Stress Disorder. It consists of 20 items. 

 * Appendix A cannot replace the need for accredited EMDR, G-TEP training.

This scale ranges from a score of 20 (no symptoms of PTSD) to 100 
(symptoms of PTSD present). Therefore, this assessment tool can be 
used to screen for the possibility of PTSD, with a cutoff score of 33 
to detect possible cases of PTSD [24].

The Stress Symptoms Scale was used to ascertain a general stress 
rating score. A score between 0-19 indicates a lower than average 
stress rating. A score between 20-39 indicates an average stress rating. 
A score between 40-49 indicates a moderately higher than average 
stress rating, while a score of 50 and above indicates a much higher 
than average stress rating [25].

The Subjective Units of Disturbance Scale (SUDS) is a scale from 
0 to 10 to assess the personal intensity of disturbance or degree that 
an event(s) creates a currently held level of disturbance in an indi-
vidual. The lower the scale, the less the distress; zero (0) represents 
calm, while ten (10) is the worst possible disturbance held at this 
moment. The SUDs used in this intervention was part of the EMDR, 
Group-Traumatic Episode Protocol. There are pre and post-measure-
ment of SUDs, which indicate the improvement or worsening of the 
degree of disturbance [26].

2.4. Procedure
All participants were assessed with PCL-5 and the Stress Symptoms 
Scale at Time 1. Then, the participants were assessed with the SUDs 
scale at different points during the EMDR, G-TEP intervention at 
Time 2. Finally, all participants were given the questionnaires again 
at Time 3, which could only be done on the same day.

Time Assessments

1
Assessment of all participants at the beginning of the 

intervention with PCL-5 and Stress Symptom Survey (SSS.)

2
The initial and last SUD Assessment of all participants are used 

from the G-TEP intervention.

3
All participants were asked to answer PCL-5,  

Stress Symptom Survey. 

EMDR Group Traumatic Episode Protocol Intervention, G-TEP 

The G-TEP protocol was chosen because it best fit the situation 
with different work-related violent critical episodes on the islands. 
In addition, the protocol allows for screening participants who may 
require more stabilization before group trauma processing begins 
[27]. During each visit, there was a one-day, 7-hour experiential group 
session with staff. Initially, the intervention involved introductions of 
EMDR-Europe accredited Consultants and the participants and their 
concerns about the islands’ workplace. Then, there was a discussion 
of staff’s expressed needs and risks and the level of exposure at their 
respective work-sites.

Following the introductions of all involved and the discussion, 
which included the staff’s verbatim statements, all group members 
were led through a brief trauma education and preparation process. 
They learned about the fight-flight-freeze response and the window 
of tolerance [28]. The intervention lasted one day. The consultants 
wanted to ensure safety, stability, and reprocessing with the EMDR, 
G-TEP could be completed in a one-day visit.

Participants were instructed step by step through the EMDR, 
G-TEP [29, 30]. EMDR, G-TEP is a seven-step structure (Appendix 
A)* that allows the client to process a traumatic episode while sur-



In response to an emergency: Trial use of EMDR Group Traumatic Episode Protocol P. Papanikolopoulos, A. Nikolaou, T. Prattos, Ch. Zourna

12

rounding it with positive resources from the past, present, and future. 
One of the main instructions is to identify Points of Disturbance 
(PODs) following a scan or google search as they scan the entire 
traumatic or critical episode they have selected. A Subjective Unit 
of Disturbance (SUD) level of the first specific Point of Disturbance 
is self-monitored by the participant and scored on a worksheet indi-
cating their present level of disturbance for that POD. The EMDR, 
G-TEP uses a creative worksheet on an A3 paper and condenses the 
protocol on one page for each participant. Each POD is reprocessed 
separately using alternate bi-lateral stimulation with eye movements 
and tapping that are self-administered by the participant who follows 
his own hand with his eyes on the worksheet. In this way, both tap-
ping and eye movements are incorporated into the protocol during 
the desensitization and reprocessing phase. After reprocessing each 
POD with several sets of eye movements and taps, the participant 
is instructed to focus on the initial POD while self-monitoring for 
SUDs and recording them. One EMDR, G-TEP session is designed 
to process three PODs within one entire traumatic episode. Following 
the processing of PODs, a full episode Positive Cognition is installed 
with alternate bi-lateral stimulation, and the EMDR, G-TEP session 
closes with the “4 Elements” exercise. The EMDR, G-TEP is designed 
to decrease presently held disturbance and monitor if someone needs 
more stabilization or more individual EMDR Therapy to reprocess 
their traumatic or critical experience.

3. Results 
Within Groups
Data were analyzed with the IBM SPSS version 22.0. The level of 
significance was set at 0.05. Normality was assessed with Shapiro-
Wilk (S-W) tests due to our small sample (Table A). 

Table A. Tests of normality/dependent variable

Dependent Variable
Shapiro-Wilk

Statistic df Sig.
PTSD Checklist 
(Pre-Intervention)

,943 42 ,038

Stress Symptom Sur-
vey (Pre-Interven-
tion)

,918 42 ,005

Stress Symptom Sur-
vey (Post-Interven-
tion)

,915 42 ,004

PTSD Checklist 
(Post-Intervention)

,895 42 ,001

Sub Units Of Distur-
bance (Pre-Interven-
tion)

,942 38 ,048

Sub Units Of Dis-
turbance (Post-Inter-
vention)

,934 38 ,026

Normality tests revealed that data in the pre-and post-treatment PCL-
5, SSS, and SUD scales were not normally distributed. Therefore, 
data analysis was conducted using a Wilcoxon Signed-Rank Test to 
investigate differences between self-report pre-treatment and post-
treatment measures.

Stress Symptoms Scores were compared before and after G-TEP 
intervention. On average, scores on SSS were higher before (Mdn = 

31) than after G-TEP intervention (Mdn = 25). A Wilcoxon Signed-
Rank Test indicated that this difference was statistically significant, 
Z = -3.27, p = .001. Results indicated that 31 participants had higher 
stress symptoms before the intervention with G-TEP than after. 
However, 11 participants reported higher stress symptom scores 
after the G-TEP intervention, and 1 participant saw no change in 
the stress symptom scores. Overall, the intervention with G-TEP 
appears to have an adaptive result in the short term for subjective 
stress symptom scores. 

Table 1. Differences in the Stress Symptom Scale pre-and-post - G-TEP 
intervention

N M SD Min Max
Pre-test 43 35.05 18.242 7 99
Post-test 43 29.56 17.304 6 72
Pre-test

N
Mean 
Ranks

Sum of 
Ranks

Z p
Post-test
Negative Ranks 21 23.00 713.00 -3.274 .001
Positive Ranks 11 17.26 190.00
Ties 1

PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) scores were compared before 
and after EMDR, G-TEP intervention. On average, participants per-
formed worse before (Mdn = 18) than after G-TEP therapy (Mdn = 
13). A Wilcoxon Signed-Rank Test indicated that this difference was 
statistically significant, Z = -2.31, p = .021. Results indicated that 
27 participants reported higher PTSD scores before the intervention 
with G-TEP than after. Nonetheless, 13 participants reported higher 
PTSD scores after the G-TEP intervention, and 3 participants saw 
no change in their PTSD scores. Overall, the G-TEP intervention 
appeared to be effective for lowering the self-reported symptoms on 
the PTSD checklist. 

Table 2. Differences in the PCL -5 pre-and-post - G-TEP intervention

N M SD Min Max
Pre-test 43 21.53 18.860 0 100
Post-test 43 18.05 14.231 1 51
Pre-test

N
Mean 
Ranks

Sum of 
Ranks

Z p
Post-test
Negative Ranks 27 21.54 581.50 -2.308 .021
Positive Ranks 13 18.35 238.50
Ties 3

Subjective Units of Disturbance Scale (SUDS) scores that are part 
of the EMDR, G-TEP were compared. The initial subjective unit of 
disturbance at the beginning of EMDR, G-TEP was compared to the 
final subjective unit of disturbance measured on EMDR, G-TEP. On 
average, participants performed worse before (Mdn = 6) than after 
the EMDR, G-TEP intervention (Mdn = 3). A Wilcoxon Signed-
Rank Test indicated that this difference was statistically significant, 
Z = -4.94, p< .001. Results showed that 34 participants reported an 
improvement in the degree of disturbance after the intervention with 
G-TEP than before. Only 2 participants reported a worsening of the 
degree of disturbance after the G-TEP intervention, and 2 participants 
saw no change in their degree of disturbance. Consequently, there 
appears to be a significant improvement in the degree of subjective 
disturbance with the G-TEP intervention. 
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Table 3. Differences in the Subjective Units of Disturbance Scale pre-and-
post - G-TEP intervention

N M SD Min Max
Pre-test 38 5.89 1.928 3 10
Post-test 38 3.37 1.866 0 8
Pre-test

N
Mean 
Ranks

Sum of 
Ranks

Z p
Post-test
Negative Ranks 34 18.99 645.50 -4.937 .000
Positive Ranks 2 10.25 20.50
Ties 2

4. Discussion 
Recent studies in Greece and Jordan [31, 32] revealed high levels 
of Compassion Fatigue among professionals working with migrants 
and refugees, mainly from Syria. The term includes Job burn-out 
(BO) and secondary traumatic stress (STS) symptoms. In general, 
researchers find that humanitarian workers put themselves at the 
risk of mental and physical consequences and degraded intimacy 
and general wellbeing. They conclude that there is a need to develop 
prevention policies and interventions to support humanitarian work-
ers better while working in such a stressful environment. A recent 
meta-analysis [33] of 23 studies on psychosocial interventions for 
refugees and asylum seekers suffering from PTSD with 2308 par-
ticipants concluded that CBT and EMDR Therapy appeared to have 
the greatest effects in reducing PTSD symptoms in asylum seekers 
and refugees. However, the authors highlight the need for addition-
al, well-designed studies. Furthermore, it is worth noting that only 5 
group EMDR – related studies were included, highlighting the need 
for further studies on Group EMDR interventions in refugee camps. 
Moreover, it appears that the topic of EMDR group therapy inter-
ventions’ efficacy in assisting the well-being of humanitarian work-
ers working in refugee camps appears to be under-investigated, as 
long as ongoing research targets mainly on EMDR interventions for 
refugees and asylum seekers (and not humanitarian workers). The 
current study tries to fill in this gap by investigating the use of Group 
EMDR therapy in relieving PTSD and stress-related symptoms in 
humanitarian workers working with refugees and asylum seekers in 
the Greek islands near the borders with Turkey.

There are 3 previous RCT’s [27], which examine G-TEP’s effi-
cacy in reducing PTSD and depression symptoms among refugees 
and asylum seekers. The current study is a field study, which dif-
ferentiates itself, i.e., from the one conducted by Yurtsever [27], as 
its target group are the humanitarian workers and not the refugees 
themselves, it was conducted on a single 7hrs session and not during 
3 consecutive sessions during 3 days, and its sample came equally 
from both men and women. Last but not least, due to the small sam-
ple, non parametric statistical tests were performed, while previous 
research was able to use parametric research (i.e., Yurtsever, 2018), a 
factor that is important for the generalization of the results. Although 
the above, our results seem promising and further research on the 
same topic is still needed, considering that data show a dose-related 
response. It is a great possibility that the intervention would be more 
effective if more sessions were available for the staff. 

5. Limitations and suggestions
Due to our small sample, our findings can be seen only as scientific 
indications. Furthermore, it was technically impossible to administer 
follow-up measures due to the constant staffing changes and difficulty 

reaching the participants after the intervention. Therefore, it is unknown 
if the intervention results were maintained over time. Moreover, using 
the same psychometric tests in such a short period of time before and 
after the intervention may result in response bias, as the participants 
would have prior knowledge of the tests in the absence of independent 
raters, which is another factor of response bias. 
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Appendix A. Retrieved and adapted from http:emdrfoundation.org/toolkit/gtp.pdf*

EMDR Group Traumatic Group Protocol (G-TEP), Adapted from Elan Shapiro, 2013 
FOR USE WITH 	 Suitable for working with groups of adults & children impacted by large-scale critical incidents, or the same or 

different negative life changing events with ongoing consequences 
	Offering stabilization, stress management & an adaptive processing screening check, for all exposed
	 Providing comprehensive current trauma episode processing

INTAKE & DATA 
COLLECTION

	Obtain initial data for assessment information, screening & group selection: Do brief individual interviews & joining 
when possible

	Administer psychometric measures for PTSD, Depression & Resilience (e.g. PCL-5, MINI; PHQ-9, BDI; BRS / 
CD-RISC 10)

	 Repeat these measures POST treatment & at FOLLOW-UP
	Work Seated around tables up to about 12 participants in a group. 2-3 hours per session.

MATERIALS & 
SETUP

	 Participants work on a G-TEP Worksheet printed on a large sheet of paper; Colored pens or pencils; A silicon rubber 
wristband or a sticker;

STEP ONE: 
PREPARATION
SCREENING 
PRESENT 
RESOURCE 

	 The G-TEP manual has the protocol script & all the instructions for the group leader and a worksheet with summary 
notes

	 The setup is designed for use with this single worksheet to guide the process step by step…
	 The slides & worksheet of the EMDR G-TEP are color-coded so that each step has its own color to make it easier 

to follow
	 The Worksheet is a meta-communication: in which the trauma event is enveloped with present/ past /& future 

resources graphically conveying that the event is in the past- they are safe now in the present- & that there is hope 
for the future

	Group leader should have additional support staff, to aid with logistics, monitor & support those who need assistance
	 STEP 1 Preparation & screening: This step can stand alone as it is helpful for all for stress management & for 

screening
	Ask to write down SUD before (0….10)-à Teach the 4 Elements exercise (Includes Safe/calm place drawing or 

words)-à Ask to write SUD after (0….10)
	Write the DATE TODAY
	 Invite sharing of their Safe Places. (Sharing is only done with resources not about the traumas)

STEP TWO: ONSET 
OF TRAUMATIC 
EVENTS

	Write a heading (word or words, symbol or sketch) for the Onset of Trauma Episode
	Write SUD (0…….10) now
	Write the ‘Date THEN’ (for when the event happened)
	 The Trauma Episode is established visually (the time line from the onset T event up to today)
	No Sharing of traumas 

* EMDR, G-TEP Guidelines cannot replace the need for accredited G-TEP training.
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STEP THREE:
PAST RESOURCE

	 Recall a memory where you felt good with yourself, felt whole
	Notice feelings and body sensations
	 Strengthen connection with set of Butterfly Hugs [all Installations are done with the Butterfly Hug self BLS (Jarero 

& Artigas)]
	Draw or write something to represent it
	Give it a name and strengthen with Butterfly Hugs
	 Invite group sharing of good memories

STEP FOUR: 
FUTURE 
RESOURCE

	Ask group members how they would like to think about themselves and the events that have happened. Mark on PC 
checklist for examples.

	Draw or write any other thoughts or pictures of how you would like to see yourself in the future.
	 Invite group sharing of desired future.

STEP FIVE: 
POD LEVEL 
PROCESSING

	Ask to scan entire Trauma Episode silently, like a mental ”Google Search”, to Identify any Point of Disturbance 
(PoD) while doing individually paced Self BLS, Tapping on the DATE TODAY circle in Step 1 and then the ‘DATE 
THEN’ circle in Step 2, back and forth, with one hand, making sure to follow with your eyes. When a PoD is 
identified then STOP and draw/write something to represent it. Write SUD rating (0 – 10). When finished take some 
deep breaths until everyone is ready.

	 Focused processing. Focus on the PoD and then tap on the DATE TODAY in Step 1 and then on the PoD in Step 5, 
back and forth, with one hand, making sure to follow with your eyes. (The Self BLS is thus performed with tapping 
+ Eye Movements, guided & paced by the group leader who counts out loud &/or makes a sound by tapping the 
table). After each set of BLS, take a breath and pay attention to any Images, Sensations, Feelings &/or Thoughts or 
to whatever you notice.

	 Repeat for 9 sets (3 x 3 for each PoD). After every 3rd set re-focus on that PoD and write down SUD (0 – 10)
	 This procedure is done three times as above (in Step 5) for each PoD (PoD1, PoD2, & PoD3).

STEP SIX: 
EPISODE LEVEL 
PROCESSING 

	Ask group members to think about the whole episode and check the Episode SUD (0 – 10) rating. If Episode SUD 
is above 5 consider further sessions.

	Underline the sentence that feels the most true now (in box 4). How would you like to think about the whole Episode 
now?. What have you learned? What are you taking with you?

	 Encourage group sharing and feedback from all participants.
	 Install a PC for the Episode: Choose the words that feel the most true now. Repeat silently while using Butterfly Hugs 

(2 to 3 sets of about 20 seconds each).
STEP SEVEN: 
CLOSURE 	 Rehearse 4 Elements. Do additional sessions if needed

	 Screen for those who need a referral for individual sessions

Appendix B. © E. Shapiro FOUR ELEMENTS EXERCISE – 
adapted by P. Papanikolopoulos 

Let’s begin by taking a measure of your stress or anxiety at this moment 
on a scale from 0-10. 0 means you are totally calm with no stress or 
anxiety and 10 is the worst possible disturbance you feel at present. 
If you have an elastic band / bracelet around the hand you can use 
this to remind yourself to check in for disturbance during the day.

EARTH - GROUND
“Bring your mind to your feet and feel them on the floor. Imagine 
that roots are leaving the bottom of your feet and going all the way 
down below the foundations of the building. Now notice your legs, 
your back and the rest of your body as it comes into contact with the 
chair you are seated in. Anchor yourself in the ground. This is our 
first element- Ground or Earth.

AIR
“Now let’s go to the next element which is air. Breathe in through 
the nose and out through the mouth. Notice your breathing. Now try 
to make your exhale a little longer than your inhale. Do this for 2-3 
breaths. This is our second element- Air.

WATER
“Now go to your mouth, relax your lower jaw, and allow your tongue 
to move around your mouth. Just move your tongue around the roof 
of your mouth, around your gums and notice as you start to create 
more saliva in your oral cavity. As you relax, a small pool of water 
will gather on the tongue. This is a natural state when we relax. Saliva 
is an antidote for stress. This is the third element which is Water.

LIGHT / FIRE
“Now go to your mind and specifically to the point here between 
your eyebrows a little above them. This is the center of fire or light. 
It’s where we will light the fire of our imagination. Now close your 
eyes and focus on this point. Imagine you have the symbol of infinity 
lying on your forehead (a figure 8 lying down). Now imagine lighting 
a candle at the center of the figure 8. Now imagine that that candle 
begins to move like a train on a train track. The figure 8 is the train 
track. Follow this in your mind’s eye for a few seconds. Now stop 
the candle with your imagination and start it moving again on the 
figure 8 in the opposite direction.
Follow the candle with your mind’s eye again for a few seconds. Now 
gently stop the candle at the center of the figure 8. Thank it and allow 
it to dissolve and disappear together with the figure 8.
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Appendix C. Developing and Enhancing a Calm/Safe Place 
Exercise, adapted by P. Papanikolopoulos

IMAGE 
“I’d like you to think about some place you have been or imagine 
being that feels very calm or safe. Perhaps being on the beach or 
sitting by a mountain stream. Where would you be?” 

EMOTIONS AND SENSATIONS 
“As you think of that calm/safe place, notice what you see, hear, and 
feel right now. What do you notice?” 

ENHANCEMENT 
“Focus on your calm/safe place--its sights, sounds, smells, and body 
sensations. What you are noticing.” 

EYE MOVEMENTS 
“Bring up the image of that place. Concentrate on where you feel the 
pleasant sensations in your body and allow yourself to enjoy them. 

Concentrate on those sensations and follow my fingers. (4-6 slow 
BLS) How do you feel now?” 

If positive
“Focus on that. (BLS) What do you notice now?” 
If negative – redirect to identify another calm place or consider some 
other self-soothing strategy such as a breathing exercise. 

CUE WORD 
“Is there a word or phrase that represents your safe place? Think 
of_______ and notice the positive feelings you have when you think 
of that word. Concentrate on those sensations and the word ______ 
and follow my fingers. (4-6 BLS) How do you feel now?” Repeat and 
enhance positive feelings with BLS several times. 

SELF-CUING 
“Now I’d like you to say that word __________ and notice how you 
feel.” (4-6 BLS) 
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Κορίτσια και γυναίκες στο φάσμα του αυτισμού

Περίληψη
Ο αυτισμός ή διαταραχή του αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια πολύπλοκη, ετερογενής, νευροαναπτυξιακή διαταραχή, 
με αποκλίσεις στην κοινωνική επικοινωνία, στο εύρος και στην ποιότητα των ενδιαφερόντων, στην αισθητηριακή οργάνω-
ση και στις προσαρμοστικές δεξιότητες. Επί σειρά δεκαετιών θεωρείτο κατεξοχήν διαταραχή των ανδρών. Ωστόσο, κατά τα 
τελευταία χρόνια η έρευνα και η κλινική πράξη υποστηρίζουν ότι το ποσοστό των γυναικών με ποιοτικές αποκλίσεις αντίστοι-
χες της διαταραχής, όπως εκδηλώνεται στους άνδρες, είναι σημαντικά υψηλότερο από όσο αναφέρεται μέχρι σήμερα, με τάση 
να αναγνωρίζονται αργότερα. Η ανασκόπηση αυτή εστιάζει στην ιδιαίτερη κλινική εικόνα του αυτισμού στα κορίτσια και τις 
γυναίκες, η οποία σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην αντιστοιχεί απόλυτα στα τρέχοντα διαγνωστικά κριτήρια. Οι βασικές 
ποιοτικές αποκλίσεις του αυτισμού είναι ίδιες στους άνδρες και στις γυναίκες. Ωστόσο, οι διαφορές στην κλινική εικόνα, σε 
συνδυασμό με την τάση των γυναικών να καλύπτουν τα αυτιστικά συμπτώματα και τις διαγνωστικές δοκιμασίες που έχουν 
σχεδιαστεί με βάση τα χαρακτηριστικά των ανδρών, παρεμποδίζουν τη διάγνωση, με σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία 
και την ποιότητα ζωής. 

Λέξεις-κλειδιά: Φάσμα αυτισμού, κορίτσια, γυναίκες 

Βάγια Παπαγεωργίου, Ματίνα Παπαγεωργίου

Αλληλογραφία: Ιδιωτικό Ιατρείο, Θεσσαλονίκη, Χαλκέων 11, 54631, Τηλέφωνο: 2310233930, 6974 890081, Email: vpapage@gmail.com

από τη γραμμή και κάτω 
μέχρι το μπλοκ κειμένου

1. Εισαγωγή 
Ο αυτισμός-διαταραχή του αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) είναι 
μια χρόνια, πολύπλοκη νευρολογικά καθοριζόμενη αναπτυξι-
ακή κατάσταση διαφορετικού βαθμού σοβαρότητας, με απο-
κλίσεις στις δεξιότητες κοινωνικής επικοινωνίας, στο εύρος 
και στην ποιότητα των ενδιαφερόντων, στην αισθητηριακή 
οργάνωση, στην έκφραση και ρύθμιση των συναισθημάτων 
και στις προσαρμοστικές δεξιότητες. Εκδηλώνεται νωρίς στην 
παιδική ηλικία, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί και αργότερα, όταν 
οι απαιτήσεις για κοινωνική προσαρμογή υπερβαίνουν τις 
δυνατότητες του ατόμου [1]. Αν και δεν έχει εντοπιστεί συγκε-
κριμένη, σοβαρή παθολογία στον εγκέφαλο, νευροαπεικονι-
στικές και ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες έχουν εντοπίσει ήπιες 
ανατομικές και λειτουργικές διαφορές. Ο αυτισμός επηρεάζει 
τη λειτουργικότητα σε διαφορετικούς τομείς και εκδηλώνεται 
και στα δύο φύλα.

Αυξανόμενες ερευνητικές μαρτυρίες υποστηρίζουν ότι ο 
αυτισμός μπορεί να μην αναγνωρίζεται στις γυναίκες, κυρίως 
εκείνες με φυσιολογικές νοητικές δεξιότητες. Πολιτισμικοί επί-
σης παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν την εκδήλωση και την 
αναγνώριση των συμπτωμάτων, ενώ σε σχέση με τους άνδρες 
τα συμπτώματα του αυτισμού μπορεί να είναι ηπιότερα. Επι-
πλέον, οι γυναίκες καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό τις κοινω-
νικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο σχολείο, στην εργα-

σία ή σε άλλα κοινωνικά πλαίσια. Η ικανότητα κάλυψης των 
συμπτωμάτων (masking, camouflaging) είναι σημαντική για την 
επιβίωση, αλλά μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις 
στην ποιότητα ζωής και την ψυχική υγεία. 

Είναι γεγονός ότι τα κορίτσια με αυτισμό στην εφηβεία 
εκδηλώνουν προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως άγχος και 
κατάθλιψη, πιο συχνά από τα αγόρια με τις ίδιες δυσκολίες 
ή τα τυπικά αναπτυσσόμενα κορίτσια. Εξάλλου, η διαταρα-
χή συνοδεύεται συχνά από διαφορετικές αναπτυξιακές και ή 
ψυχιατρικές διαταραχές, όπως διαταραχές λόγου και μάθησης, 
ελλειμματική προσοχή, αγχώδεις και καταθλιπτικές διαταρα-
χές, ιδεοψυχαναγκαστική και διαταραχές τικ, νευρολογικές 
και ιατρικές καταστάσεις, οι οποίες δυσχεραίνουν τη διάγνωση 
και την αντιμετώπιση [2]. Η αναγνώριση των ιδιαίτερων αυτι-
στικών χαρακτηριστικών στα κορίτσια και τις γυναίκες είναι 
κεντρικής σημασίας για την ψυχική υγεία, τη λειτουργικότητα 
και την ποιότητα ζωής μακροχρόνια. 

2. Επιδημιολογία
Η συχνότητα του αυτισμού είναι υψηλή, σύμφωνα με τα τελευ-
ταία επιδημιολογικά δεδομένα [3], ενώ σταθερό εύρημα στη 
βιβλιογραφία σχετικά με την κατανομή ανά φύλο είναι η υψη-
λότερη συχνότητα στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, σε 
όλες τις ηλικιακές ομάδες [4, 5, 6, 7]. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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Οι περισσότερες επιδημιολογικές μελέτες προηγούμενων 
δεκαετιών αναφέρουν ότι η αναλογία ανδρών/γυναικών είναι 
4:1 [8, 9], ενώ ο Hans Asperger [9] θεώρησε ότι το σύνδρομο 
εκδηλώνεται μόνο στους άνδρες, άποψη την οποία αναίρεσε 
αργότερα. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα και η κλινική πράξη 
υποστηρίζουν ότι η εκδήλωση της ΔΑΦ είναι σημαντικά υψη-
λότερη στα κορίτσια από όσο θεωρείτο παλαιότερα. Πρόσφατα 
ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι στον γενικό πληθυσμό 
η αναλογία ανδρών/γυναικών ανέρχεται σε 3:1, ενώ σε κλινικά 
δείγματα είναι υψηλότερη, δηλαδή 4:1 [11, 12, 13]. Σε άτομα 
με νοητική υστέρηση η αναλογία προσεγγίζει το 2:1 [14, 15]. 

Αν και οι διαφορές στην αναλογία ανδρών/γυναικών 
παραμένουν αντικείμενο συζητήσεων, γενετικοί παράγοντες 
αλλά και παράγοντες σχετιζόμενοι με τις ορμόνες του φύλου, 
φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο [16]. Πολλοί ερευνητές 
υποστήριξαν αρχικά ότι οι γυναίκες με ΔΑΦ έχουν πιο σοβα-
ρά αυτιστικά χαρακτηριστικά από τους άνδρες [17]. Μελέτη 
10.000 ζευγαριών διζυγωτών διδύμων, στην οποία διερευνή-
θηκαν τα αυτιστικά χαρακτηριστικά στα αδέλφια κοριτσιών 
με αυτισμό σε σχέση με τα αδέλφια αγοριών με αυτισμό [18], 
υποστηρίζει ότι η παρουσία περισσότερων αυτιστικών χαρα-
κτηριστικών είναι δείκτης υψηλότερου γενετικού κινδύνου 
στην οικογένεια και ότι οι βιολογικοί παράγοντες κινδύνου 
είναι υψηλότεροι στις οικογένειες των γυναικών με αυτισμό. 
Ο εντοπισμός των βιολογικών και συμπεριφορικών διαφο-
ρών μεταξύ ανδρών και γυναικών με ΔΑΦ είναι κεντρικής 
σημασίας για την έρευνα στους τομείς της αιτιολογίας και 
της ηλικίας κατά την οποία τίθεται η διάγνωση. Άλλωστε, 
τα υψηλότερα ποσοστά ψυχιατρικής συννοσηρότητας που 
αναφέρονται συχνά στις γυναίκες με ΔΑΦ έχουν σχετιστεί 
με καθυστερημένη διάγνωση [19].

3. Μέθοδος
Αυτή η βιβλιογραφική ανασκόπηση στηρίχθηκε σε έρευνες που 
εντοπίστηκαν στο διαδίκτυο, με τις διαδικτυακές μηχανές Google 
Scholar, PubMed και ERIC. Χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις-κλει-
διά: “Autism and Girls”, “Women and Autism”, “Camouflaging in 
Female Autism”, “Female Autism Phenotype”, “Autism Spectrum 
Disorders and Gender”, “Gender Differences in Autism”, “Prevalence 
in Autism Spectrum Disorders”, “Diagnosing Autism in Women and 
Girls”, “Sex Differences in Autism” και “Female Gender in Autism”. 
Τα φίλτρα αφορούσαν τη χρονική περίοδο 2010-2021. Επιλέ-
χθηκαν και ανακτήθηκαν 35 άρθρα με βάση τις αναφορές στον 
αυτισμό στις γυναίκες, τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, τη 
συχνότητα μεταξύ αυτών και τη διάγνωση του αυτισμού στις 
γυναίκες και τα κορίτσια. Δεν υπήρξε περιορισμός στις έρευνες 
σε σχέση με την ηλικία. 

4. Ευρήματα
4.1. ΔΑΦ και φύλο
Σήμερα η διάγνωση του αυτισμού στηρίζεται στη διερεύνηση 
των κεντρικών χαρακτηριστικών, όπως εκδηλώνονται στους 
άνδρες. Αυξανόμενα ευρήματα και κλινικές μαρτυρίες αποδί-
δουν τις διαφορές στην επιδημιολογία μεταξύ των δύο φύλων 
σε διαφορετική, πιο ήπια και πιο κοινωνικά αποδεκτή εκδή-
λωση των κεντρικών κοινωνικο-επικοινωνιακών αποκλίσεων 
στις γυναίκες, σε πολλές περιπτώσεις [20]. Αγόρια και κορίτσια 
παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, διαφορετικής 
σοβαρότητας, στην αλληλεπίδραση και στην επικοινωνία, στο 

εύρος και στην ποιότητα των ενδιαφερόντων, στην αισθητηρια-
κή οργάνωση, στην έκφραση και ρύθμιση των συναισθημάτων 
και στις προσαρμοστικές δεξιότητες.

Μελέτες του εγκεφάλου αναφέρουν διαφορές σε σχέση με 
το φύλο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με ΔΑΦ. Μια πρόσφατη 
μελέτη έδειξε στενή σχέση μεταξύ του όγκου του αμυγδαλοει-
δούς πυρήνα και προβλημάτων εσωτερίκευσης στα κορίτσια, 
αλλά όχι στα αγόρια με ΔΑΦ [21]. Σε επίπεδο φαινότυπου, ορι-
σμένες μελέτες εστιάζουν στη σχέση μεταξύ φύλου και κλινικής 
εκδήλωσης [22, 23], ενώ σε σχέση με τα κεντρικά συμπτώματα, 
κάποιοι υποστηρίζουν διαφορές στις περιορισμένες και επα-
ναληπτικές συμπεριφορές και στις δεξιότητες κοινωνικής επι-
κοινωνίας μεταξύ των δύο φύλων [22, 19]. Άλλες μελέτες δεν 
έδειξαν σημαντικές διαφορές στα κεντρικά χαρακτηριστικά 
του αυτισμού μεταξύ των δύο φύλων [24]. 

Σήμερα είναι γνωστό ότι κάποια χαρακτηριστικά μπορεί 
να εκδηλώνονται διαφορετικά στα κορίτσια, τα οποία μπορεί 
να είναι πιο παθητικά, με υψηλότερες δεξιότητες επικοινω-
νίας, όπως και τα κορίτσια με τυπική ανάπτυξη, καλές δεξιό-
τητες έκφρασης συναισθημάτων και λιγότερες προκλητικές 
συμπεριφορές σε σχέση με τα αγόρια [25]. Οι διαφορές στην 
κλινική εικόνα και στη σοβαρότητα της διαταραχής καθώς και 
το γεγονός ότι, σχεδόν όλα όσα είναι γνωστά σήμερα για τον 
αυτισμό προέρχονται από μελέτες αγοριών και ανδρών, μπορεί 
να αποτρέπουν την παραπομπή των κοριτσιών για διερεύνηση 
ΔΑΦ και δυσχεραίνουν την αναγνώριση κατά τη διαγνω στική 
διαδικασία [26, 27, 28]. Ωστόσο, αν και πρόσφατες μελέτες 
εντοπίζουν διαφορές στα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά [29, 
30], δεν υπάρχουν ακόμη ερευνητικά δεδομένα για τη συστη-
ματική διερεύνηση της κλινικής εικόνας των γυναικών [20, 27]. 
Η αυξανόμενη αναγνώριση των γυναικών με αυτισμό στην 
κλινική πράξη ωθεί την έρευνα στη διερεύνηση της ιδιαίτερης 
κλινικής εικόνας [31, 30, 28, 32].

Είναι γεγονός ότι ο αυτισμός δεν θεωρείται από πολλούς 
πιθανή διάγνωση που εξηγεί τις κοινωνικές και επικοινωνια-
κές δυσκολίες των γυναικών. Στην κλινική πράξη, οι δυσκο-
λίες αυτές θεωρούνται συχνά συμπτώματα ή χαρακτηριστικά 
διαφορετικών αναπτυξιακών και ψυχιατρικών καταστάσεων, 
όπως η κατάθλιψη, η διαταραχή πανικού ή οι δυσκολίες μάθη-
σης [33, 34, 35, 36]. Εκπαίδευση στη διάγνωση του αυτισμού 
στις γυναίκες δεν παρέχεται, επειδή τα διαγνωστικά κριτήρια, 
οι διαγνωστικές δοκιμασίες και η έρευνα στηρίζονται στο γνω-
στικό προφίλ των ανδρών. Επομένως, το ποσοστό των γυναι-
κών και των κοριτσιών στα οποία δεν έχει αναγνωριστεί ΔΑΦ 
δεν είναι γνωστό. Παρότι το νευρολογικό υπόβαθρο, οι γνω-
στικές διαφορές και οι δυσκολίες είναι παρόμοιες σε γυναίκες 
και άνδρες, οι γυναίκες δεν παραπέμπονται για διάγνωση, δεν 
αναγνωρίζονται, δεν περιλαμβάνονται στα στατιστικά δεδομέ-
να και η αντιμετώπιση των δυσκολιών τους είναι ακατάλληλη 
[35]. Χαρακτηριστικά που συνδέονται με το φύλο, επηρεάζουν 
πολύ συχνά την κρίση των κλινικών και παρεμποδίζουν τη διά-
γνωση είναι τα ακόλουθα:
• Πολλές γυναίκες περιγράφονται ως παθητικές, συνεσταλ-

μένες ή εσωστρεφείς, χαρακτηριστικά που είναι κοινωνικά 
αποδεκτά για το γυναικείο φύλο. Τα κορίτσια με ΔΑΦ, με 
αποκλίνουσα βλεμματική επαφή, μπορεί να θεωρούνται 
ντροπαλά και αφελή [25]. Σε γνωστικό επίπεδο πρόκειται 
για αποκλίσεις στη θεωρία του νου, που δυσχεραίνει την 
ανταπόκριση και την επικοινωνία. 
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• Κάποιες γυναίκες/κορίτσια δίνουν την εντύπωση ότι είναι 
ιδιαίτερα κοινωνικές. Και σε αυτές τις περιπτώσεις παρα-
τηρούνται διαφορές στις κοινωνικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες, που οδηγούν σε επιφανειακή προσέγγιση στις 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (social butterflies) [33]. 

• Τα κορίτσια στα οποία αναγνωρίζεται αυτισμός νωρίς στη 
ζωή έχουν συνήθως πιο εμφανή αυτιστικά χαρακτηριστικά, 
όπως μειωμένο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους, για φιλι-
κές και κοινωνικές επαφές, εμμονή για αντικείμενα, επανα-
ληπτικές συμπεριφορές και ιεροτελεστίες. Παρουσιάζουν 
προβλήματα λόγου και κίνησης-αδεξιότητα, ακατάλληλη 
χρήση χειρονομιών, εμφανή κοινωνικά λάθη, δυσκολίες στη 
συνδιαλλαγή με τους συνομήλικους, ιδιαίτερα ενδιαφέρο-
ντα, συναισθηματική απορρύθμιση και επιθετικότητα [37].

• Στην παιδική ηλικία, κάποια κορίτσια αντιλαμβάνονται ότι 
διαφέρουν από τα κορίτσια της ίδιας ηλικίας. Συχνά προτι-
μούν μόνο ένα ή δύο φίλους, απαιτούν αποκλειστικότητα ή 
παίζουν μόνα, ασχολούμενα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά 
τους. Μπορεί να απεχθάνονται οτιδήποτε δημοφιλές, κορι-
τσίστικο ή της μόδας, προτιμούν άνετα και πρακτικά ρούχα, 
λόγω αισθητηριακής ευαισθησίας και μπορεί να μοιάζουν 
ανώριμα ή αφελή, επειδή δεν συντονίζονται με τις τάσεις 
ή τους κοινωνικούς κανόνες [27].

• Τα κορίτσια στα οποία διαγιγνώσκεται αυτισμός στην 
εφηβεία ή αργότερα στην ενήλικη ζωή παρουσιάζουν πιο 
διακριτικά τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου, που δεν 
γίνονται αντιληπτά από το περιβάλλον αλλά και από μη 
εκπαιδευμένους στη διάγνωση κλινικούς, επειδή οι αποκλί-
νουσες συμπεριφορές και οι αντιδράσεις τείνουν να είναι 
πιο κοινωνικά αποδεκτές [38, 27]. Οι γυναίκες, όπως και οι 
άνδρες με πρότυπο γνωστικών δεξιοτήτων τύπου Asperger, 
έχουν έντονα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, που διαφέρουν ως 
προς το θέμα. Μπορεί να εκδηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον 
για τους ανθρώπους, όπως υπερβολική εμμονή σε διάσημους 
και μουσικά συγκροτήματα, σε αντίθεση με τα αγόρια που 
ενδιαφέρονται, συνήθως, για τα πράγματα. Επιθυμούν «να 
ταιριάξουν» με τους συνομηλίκους, έχουν την ικανότητα 
να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους δημόσια, παρατηρούν, 
μελετούν και αναλύουν τη συμπεριφορά των άλλων. Αντι-
γράφουν και μιμούνται συμπεριφορές για να ενταχθούν 
κοινωνικά, σε αντίθεση με τα αγόρια που τείνουν, συνήθως, 
να απομονώνονται. Έχουν πλούσια φαντασία και κάποια 
κορίτσια έχουν φανταστικούς φίλους [39]. Το ενδιαφέρον 
για τους ανθρώπους είναι πιο τυπικό από τη συλλογή, λόγου 
χάρη, αυτοκινήτων και δυσχεραίνει τη διάγνωση. Μπορεί 
να προσπαθούν πολύ σκληρά να «καμουφλάρουν» την 
κοινωνική σύγχυση και το άγχος με στρατηγικές μίμησης, 
καταφεύγοντας στη φαντασία ή μένοντας στις παρυφές των 
κοινωνικών δραστηριοτήτων.

• Μελέτη εστιασμένη στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα υποστηρί-
ζει χαμηλότερα επίπεδα ψυχαναγκαστικών ενδιαφερόντων 
στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια [40, 22]. Τα ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα μπορεί να είναι παρόμοια με εκείνα των 
τυπικών κοριτσιών, αλλά διαφέρουν ως προς την ένταση 
και την εμμονική ενασχόληση. Οι κούκλες μπορεί να αντι-
καταστήσουν τους πραγματικούς φίλους [25]. Ιστορικά, οι 
γυναίκες με Asperger δεν ενδιαφέρονται τόσο για τα μέσα 
μεταφοράς, τους υπολογιστές, την αστρονομία, αλλά για 
τη λογοτεχνία, τις τέχνες, τα ζώα, το περιβάλλον και άλλα 

σχετικά θέματα. Η ποικιλία, το βάθος και οι γνώσεις για το 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον ποικίλλουν, τόσο στους άνδρες όσο 
και στις γυναίκες. Οι Supekar et al. [41] αναφέρουν ότι τα 
κορίτσια εκδηλώνουν λιγότερες επαναληπτικές συμπερι-
φορές, λόγω διαφορών στη φαιά ουσία των περιοχών που 
ευθύνονται για το κινητικό στοιχείο των επαναληπτικών 
συμπεριφορών, όπως το πετάρισμα. Οι ερευνητές διέκρι-
ναν τα αυτιστικά αγόρια από τα κορίτσια στηριζόμενοι 
σε αυτές τις διαφορές.

• Οι Frazier et al. [42] εντόπισαν διαφορές στο παιχνίδι μεταξύ 
αγοριών και κοριτσιών. Φαίνεται ότι τα κορίτσια με αυτισμό 
μοιάζουν περισσότερο με τα νευροτυπικά κορίτσια παρά με 
τα αυτιστικά αγόρια ως προς τα χόμπι και τις προτιμήσεις. 
Ενώ ένα αυτιστικό αγόρι εκδηλώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τα προγράμματα των τρένων, ένα κορίτσι μπορεί να 
ενδιαφέρεται για τους χαρακτήρες Disney και τις κούκλες 
Barbie, ενδιαφέροντα που μοιάζουν φυσιολογικά. Επιπλέ-
ον, η απουσία παιχνιδιού προσποίησης, που είναι δείκτης 
αυτισμού, δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό στα κορίτσια σε σχέση 
με τα αγόρια. 

• Επαναληπτικές συμπεριφορές που αφορούν ιδιαίτερα ενδι-
αφέροντα θεωρούνται συχνά ιδεοψυχαναγκαστική διατα-
ραχή ή ψύχωση. Ωστόσο, για τις περισσότερες γυναίκες με 
ΔΑΦ τα ενδιαφέροντα αυτά είναι πηγή ευχαρίστησης και 
ηρεμίας. Επίσης, στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των κοριτσιών 
και των γυναικών περιλαμβάνονται οι φανταστικοί φίλοι και 
κόσμοι, που παρέχουν ασφάλεια, αφού εκεί οποιαδήποτε 
κοινωνική συνδιαλλαγή οργανώνεται από τις ίδιες [40].

• Η τελειομανία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των κορι-
τσιών και των γυναικών με ΔΑΦ που οδηγούν σε ψυχο-
λογική και σωματική εξουθένωση, σε συνδυασμό με τις 
καθημερινές υποχρεώσεις. Η επιθυμία για τελειότητα σε 
πολλούς τομείς της ζωής, σε συνδυασμό με την ανάγκη για 
έλεγχο στον τομέα των σχέσεων, οδηγεί σε συναισθηματική 
υπερφόρτωση [40]. 

• Αισθητηριακά θέματα επηρεάζουν σημαντικά τη ζωή των 
κοριτσιών και των γυναικών με ΔΑΦ, όπως απόκλιση προ-
σοχής και αντίληψης των σημαντικών ερεθισμάτων, που 
οδηγούν σε λανθασμένα γνωστικά συμπεράσματα. Τα 
παραπάνω, σε συνδυασμό με τις κοινωνικές απαιτήσεις 
για φροντίδα εαυτού, προκαλούν σοβαρή αναστάτωση. 
Ορμονικές αλλαγές (έμμηνος ρύση) και ενδοδεκτικότητα 
(interoception) οδηγούν σε διαρκή προσπάθεια για αυτορ-
ρύθμιση. Στα αισθητηριακά θέματα συμπεριλαμβάνεται και 
η σεξουαλικότητα. Πολλές γυναίκες με ΔΑΦ δεν νιώθουν 
έμφυτη τη θηλυκότητα. Τα ποσοστά ασεξουαλικότητας, 
ομοφυλοφιλίας και αμφιφυλοφιλικότητας στον πληθυσμό 
αυτό είναι υψηλά [35, 40].

• Πολλά κορίτσια και γυναίκες με αυτισμό, όπως και κάποια 
αγόρια, καλύπτουν τις δυσκολίες τους και περνούν απαρα-
τήρητες. Για την κατανόηση του κόσμου στηρίζονται στις 
νοητικές δεξιότητες και στην αναλυτική σκέψη παρά στο 
ένστικτο-διαίσθηση. Παρατηρούν τι κάνουν οι άλλοι, πώς 
μιλούν, πώς ντύνονται, πώς αλληλεπιδρούν, και αντιγρά-
φουν συμπεριφορές. Για να αποκρύψουν τις δυσκολίες σε 
κοινωνικές καταστάσεις υποδύονται μια κοινωνική persona, 
ένα σενάριο βασισμένο σε κάποιον που αντιλαμβάνονται ως 
σημαντικό, οργανώνουν εκ των προτέρων σενάρια, ερωτή-
σεις, ιστορίες, χειρονομίες και κινήσεις, ενώ στην πραγματι-
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κότητα βιώνουν σύγχυση και άγχος [41]. Σύντομη επαφή με 
το άτομο που «παίζει έναν ρόλο» μπορεί να μη δείξει τίποτε 
περίεργο. Ο εκφραστικός λόγος, συνήθως, δεν αποκλίνει, 
γεγονός που δυσχεραίνει τη διάγνωση, ενώ συνυπάρχουσες 
καταστάσεις ψυχικής υγείας αναγνωρίζονται πιο εύκολα 
και αποτρέπουν περαιτέρω διερεύνηση. Ένα κορίτσι με 
σύνδρομο Asperger μπορεί να υποφέρει σιωπηλά από την 
κοινωνική σύγχυση στην τάξη ή στην αυλή, αλλά στο σπίτι 
μπορεί να εκδηλώσει ακραίες συναισθηματικές αντιδράσεις.

• Οι γονείς των αγοριών ανησυχούν για την απομόνωση 
των παιδιών τους, ενώ οι γονείς των κοριτσιών ανησυχούν 
για τα συναισθηματικά ξεσπάσματα. Οι δάσκαλοι σπάνια 
εκφράζουν ανησυχίες για τα κορίτσια, επειδή η σχολική 
τους επίδοση είναι αντίστοιχη των απαιτήσεων σε πολλές 
περιπτώσεις και οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δυσκολίες 
δεν γίνονται αντιληπτές, έχουν έντονη επιθυμία να ταιριά-
ξουν με τα συνομήλικα κορίτσια, μπορεί να έχουν εμμονή 
με έναν φίλο/φίλη ή αναπτύσσουν μία ή δύο φιλικές σχέσεις, 
ενώ όταν δεν γίνονται αποδεκτά τείνουν να εκδηλώνουν 
την αναστάτωση με πιο κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφο-
ρές, όπως απόσυρση και κλάμα [41]. 

• Οι Halladay et al. [44] τονίζουν ότι η δραστηριότητα του 
εγκεφάλου που εντοπίστηκε στα κορίτσια δεν θα είχε χαρα-
κτηριστεί «αυτιστική» σε ένα αγόρι, αν και είναι μειωμένη σε 
σχέση με τα τυπικά αναπτυσσόμενα κορίτσια. Ο εγκέφαλος 
ενός αυτιστικού κοριτσιού μπορεί να μοιάζει περισσότερο 
με τον εγκέφαλο ενός τυπικού αγοριού, παρά με τον εγκέ-
φαλο αυτιστικού αγοριού. Σε δοκιμασία αξιολόγησης της 
ποιότητας των φιλικών σχέσεων και της ενσυναίσθησης, 
τα κορίτσια με αυτισμό σκόραραν όπως τα τυπικά ανα-
πτυσσόμενα αγόρια της ίδιας ηλικίας, αλλά χαμηλότερα 
από τα κορίτσια με τυπική ανάπτυξη [45].

4.2. Η διάγνωση
Στα πρώτα χρόνια της ζωής, αλλά και αργότερα, η διάγνωση του 
αυτισμού στις γυναίκες είναι, σε πολλές περιπτώσεις, δύσκολη. 
Μελέτη στη Μεγάλη Βρετανία υποστηρίζει ότι τα κορίτσια με 
υψηλά επίπεδα αυτιστικών χαρακτηριστικών, χωρίς προβλήμα-
τα συμπεριφοράς ή μάθησης, μπορεί να μην εντοπίζονται από 
τις διαγνωστικές δοκιμασίες ΔΑΦ. Το γεγονός αυτό μπορεί να 
σχετίζεται με το φύλο ή μπορεί τα κορίτσια να προσαρμόζονται 
καλύτερα από τα αγόρια [20]. Η προσεκτική διερεύνηση ποιο-
τικών αναπτυξιακών αποκλίσεων από τη βρεφική ηλικία έως 
την παρούσα κατάσταση είναι κεντρικής σημασίας. 

Οι διαγνωστικές δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται σήμερα 
για τη διερεύνηση του αυτισμού δεν υποστηρίζουν τη διάγνωση 
στα κορίτσια και τις γυναίκες [6]. Οι δεξιότητες συγκάλυψης 
των δυσκολιών δυσχεραίνουν τη διάγνωση στις γυναίκες [46], 
αλλά λεπτομερής εξέταση αναδεικνύει τις δυσκολίες στη θεωρία 
του νου, την απόκλιση στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, 
στην αντίληψη και κατανόηση του εαυτού και των άλλων και 
τις δυσκολίες δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων [47]. Ενώ 
τα κλινικά συμπτώματα εκδηλώνονται διαφορετικά στις γυναί-
κες σε σχέση με τους άνδρες, ο πυρήνας παραμένει ο ίδιος [48]. 

Η διαγνωστική διερεύνηση του αυτισμού στις γυναίκες, 
όπως και στους άνδρες, στηρίζεται στη συστηματική αξιολό-
γηση της ανάπτυξης διαχρονικά και της παρούσας κατάστα-
σης, με ειδικές δοκιμασίες. Χρυσός κανόνας για τη διάγνωση 
διεθνώς, στην έρευνα και την κλινική πράξη, είναι ο συνδυα-

σμός των δοκιμασιών Autism Diagnostic Interview Revised-ADI-R 
και Autism Diagnostic Observation Schedule-ADOS2 [49, 50]. Οι 
δοκιμασίες αυτές, όπως και άλλες (DISCO-Diagnostic Interview 
for Social and Communication Disorders, CARS-Childhood Autism 
Rating Scale και CARS High Functioning), στηρίζονται στο προ-
φίλ των ανδρών με ΔΑΦ [6]. Ωστόσο, η εις βάθος κατανόηση 
του αυτισμού και η συστηματική διερεύνηση των κεντρικών 
δυσκολιών επιτρέπει την αναγνώριση των γυναικών με ΔΑΦ. Η 
αυστηρή και άκαμπτη χρήση των κριτηρίων αποκλείει μεγάλο 
ποσοστό ατόμων, ανδρών και γυναικών, που μένουν αδιάγνω-
στα, ενώ η χρήση πολλαπλών δοκιμασιών και οι πληροφορίες 
από όλα τα περιβάλλοντα όπου δραστηριοποιείται το άτομο 
είναι πολύτιμη. Η συνύπαρξη άλλης διαταραχής, δεν αποκλείει 
τη διάγνωση ΔΑΦ [20].

4.2.1. Η διάγνωση στη βρεφική, νηπιακή και παιδική ηλικία
Στη διαγνωστική αξιολόγηση ενός βρέφους ή μικρού κορι-

τσιού διερευνώνται οι παρακάτω τομείς κατά τη συνέντευξη με 
τους γονείς και κατά την παρατήρηση της συμπεριφοράς του 
παιδιού (δοκιμασίες ADI-R, ADOS2, DISCO, CARS):
• Επικοινωνιακές συμπεριφορές και αλληλεπίδραση, αντα-

πόκριση και πρωτοβουλία.
• Ποιότητα των βιολογικών λειτουργιών (ύπνος, σίτιση, λει-

τουργίες απέκκρισης).
• Συμπεριφορά προσέγγισης προς οικείους και αγνώστους.
• Ποιότητα και ένταση του κλάματος-απουσία κλάματος, 

ιδιαίτερα ήσυχο βρέφος ή υπερβολικό κλάμα. 
• Κινητικές δεξιότητες και τάση για παιχνίδι και μίμηση. 
• Μεγάλη ανησυχία παρουσία αγνώστων ή μεγάλη οικειότη-

τα με αγνώστους.
• Θέματα αισθητηριακής ρύθμισης.

Στα μικρά κορίτσια αξιολογούνται τα εξής:
• Συναισθηματική διάθεση και ρύθμιση.
• Συμπεριφορά, επικοινωνία και κοινωνική συνδιαλλαγή.
• Παιχνίδι – αν και πολλά κορίτσια παίζουν κατάλληλα μόνα 

τους και αναπτύσσουν συμβολικό παιχνίδι. Προσοχή στο 
παιχνίδι: 
– εάν είναι επαναληπτικό χωρίς να εξελίσσεται,
–  αν είναι αυθόρμητο ή πρόκειται για μίμηση της αδελ-

φής ή της μητέρας (ένδειξη δυσκολιών οργάνωσης και 
φαντασίας).

• Το συμβολικό παιχνίδι απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή επειδή 
τα κορίτσια με ΔΑΦ μπορεί να αντιγράφουν αδέλφια ή 
ενήλικες.

• Τα κορίτσια με αυτισμό μπορεί να παίζουν με τα ίδια παι-
χνίδια όπως τα υπόλοιπα, αλλά διαφέρει ο τρόπος με τον 
οποίο τα χειρίζονται. 

• Προσεγγίζουν πιο εύκολα τα αγόρια επειδή το παιχνίδι 
τους είναι ξεκάθαρο και σαφές χωρίς κρυφούς κανόνες – 
υπάρχουν πολλά «αγοροκόριτσα» μεταξύ των κοριτσιών 
με αυτισμό [47]. 

• Προσεκτική διερεύνηση των φιλικών σχέσεων – μπορεί να 
φαίνεται ότι έχει φίλους, αλλά οι φιλίες μπορεί να οργανώ-
νονται και να συντηρούνται από τη μητέρα. 

• Τα ενδιαφέροντα ενδέχεται να είναι ίδια ή παρόμοια με 
εκείνα των συνομηλίκων, αλλά διαφέρουν ως προς την 
ένταση και την ενασχόληση. 

• Στο σχολείο, η εικόνα της καλής μαθήτριας παραπλανά 
τους δασκάλους. Συμπεριφορές όπως η συνεχής διόρθωση 
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λαθών των δασκάλων ή των συμμαθητών, η παθητική στάση 
σε ερωτήσεις και η ανάγκη για πολλές ερωτήσεις, απαιτούν 
αξιολόγηση. 

• Πολλά κορίτσια τείνουν να μην απομακρύνονται στο προ-
αύλιο από τις παρέες των κοριτσιών, ακόμη και αν δεν έχουν 
ενεργό ρόλο – παραμένουν στις παρυφές, δεν ξεχωρίζουν 
και περνούν απαρατήρητες. 

4.2.2. Η διάγνωση στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή
Ένα από τα πιο δύσκολα αναπτυξιακά στάδια για τις γυναί-

κες με αυτισμό είναι η εφηβεία. Η διερεύνηση πιθανού αυτισμού 
στο στάδιο αυτό απαιτεί εις βάθος διερεύνηση της ποιότητας 
της αντίληψης. Η φύση των φιλιών αλλάζει, κρυφοί κοινωνικοί 
κανόνες δυσχεραίνουν την αλληλεπίδραση, τα ενδιαφέροντα 
μπορεί να είναι κοινά αλλά διαφέρουν ως προς την ένταση, 
τροποποιείται η κοινωνική δυναμική και το φύλο παίζει καθο-
ριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας και 
στις σχέσεις με τους άλλους [38]. 

Οι κρυφοί κοινωνικοί κανόνες και οι πολλαπλοί ρόλοι που 
καλείται να αναλάβει η έφηβη δυσχεραίνουν την καθημερι-
νότητα και συμβάλλουν στην εκδήλωση άλλων διαταραχών, 
όπως άγχος και κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, διαταραχές λήψης 
τροφής, εξάρτηση από ουσίες, αλκοολισμός [51]. Αισθητηρι-
ακά θέματα γίνονται εντονότερα, σωματικές και ορμονικές 
αλλαγές προκαλούν ένταση, σύγχυση και άγχος και μπορεί 
να οδηγήσουν σε διαταραχές της διάθεσης, λήψης τροφής, 
σε αυτοτραυματισμούς, δυσφορία φύλου και κατάθλιψη [51]. 

Πολλές φορές, κορίτσια τα οποία στο σχολείο έχουν έναν, 
δύο ή περισσότερους φίλους, αλλά χωρίς ουσιαστική σχέση, 
σε ανοργάνωτες καταστάσεις νιώθουν άβολα, είναι παθητικά 
ή συνεσταλμένα. Αισθητηριακά θέματα εμπλέκονται και στη 
μαθησιακή διαδικασία, η υπερβολική κούραση και η υπερ-
φόρτωση προκαλούν συναισθηματικές εκρήξεις. Χαρακτηρι-
στικά όπως η παθητικότητα, η έλλειψη βλεμματικής επαφής, 
ως απόρροια ντροπής και απόσυρσης, θεωρούνται γυναικεία 
χαρακτηριστικά και είναι πιο αισθητά κατά την περίοδο αυτή, 
λόγω αυξημένων κοινωνικών απαιτήσεων. 

Στην ενήλικη ζωή οι προσδοκίες και οι πολλαπλοί κοινω-
νικοί ρόλοι του φύλου προκαλούν μεγάλη πίεση στις γυναίκες 
με αυτισμό. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να ταιριάξουν με τις 
υπόλοιπες και αυτό προκαλεί άγχος, ενώ η υπερπροσπάθεια 
μπορεί να είναι εμφανής. Η αδυναμία κατανόησης των άτυπων 
κοινωνικών κανόνων δυσκολεύει τις σχέσεις και προκαλεί ανα-
στάτωση και υπερφόρτωση από ερεθίσματα, ενώ η αναλυτική 
σκέψη δεν επαρκεί για να εξηγήσει τι συμβαίνει γύρω. 

Σε αυτή τη φάση ζωής οι γυναίκες με γνωστικό προφίλ ΔΑΦ 
βιώνουν πολύ συχνά απογοήτευση και αποτυχία και εκδηλώνουν 
συχνά συναισθηματικές διαταραχές, υψηλά επίπεδα κατάθλι-
ψης και άγχους, 34% και 36% αντίστοιχα, διαταραχές λήψης 
τροφής-ανορεξία, ΔΕΠΥ, χρήση ουσιών και αλκοόλ [51, 52]. 
Ενώ η συννοσηρότητα με διαταραχές προσωπικότητας είναι 
πιθανή, σε κάποιες γυναίκες αναγνωρίζεται λανθασμένα δια-
ταραχή προσωπικότητας, όπως μεταιχμιακή, αποφευκτική ή 
σχιζοειδής. Οι διαγνώσεις αυτές παρεμποδίζουν την αναγνώ-
ριση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των γυναικών με 
προφίλ Asperger/ΔΑΦ, πολλές από τις οποίες αναγνωρίζονται 
μετά τη διάγνωση αυτισμού στο παιδί τους.

Στην κλινική εικόνα των εφήβων και των ενήλικων γυναι-
κών με ΔΑΦ εντοπίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, σε 

διαφορετικούς συνδυασμούς και με διαφορετική σοβαρότητα 
από άτομο σε άτομο:
• Μεγάλη επιθυμία για ολοκλήρωση των καθηκόντων χωρίς 

λάθη και συνεχής έλεγχος, που οδηγούν σε τελειομανία, 
υψηλά επίπεδα άγχους και συναισθηματική υπερφόρτωση 
σε συνθήκες με πολλές υποχρεώσεις.

• Τα κορίτσια και οι γυναίκες παρουσιάζουν ενδιαφέροντα 
παρόμοια ή ίδια με εκείνα των συνομηλίκων τους, αλλά η 
ενασχόληση είναι υπερβολική και προκαλεί καθημερινή 
δυσλειτουργία. Πολλές φορές, ο τομέας αυτός αγγίζει τα 
όρια της εμμονής ή της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής.

• Πολλές έφηβες/γυναίκες με αυτισμό έχουν εξαιρετική ικα-
νότητα να «καλύπτουν» τις ιδιαιτερότητες, ακόμη και κατά 
την ψυχιατρική εξέταση. Η ικανότητα παρατήρησης και 
μίμησης των άλλων τις βοηθά να αναπτύξουν μια ταυτότη-
τα που δεν είναι δική τους και να καλύπτουν τις δυσκολίες 
επικοινωνίας και συμπεριφοράς σε πολλά επίπεδα.

• Οι αισθητηριακές δυσλειτουργίες είναι συχνές. Προβλήματα 
στη ρύθμιση της προσοχής και στην επεξεργασία των εισερ-
χόμενων ερεθισμάτων, είτε από το εξωτερικό περιβάλλον 
είτε από το εσωτερικό του σώματος (interoception), σε συν-
δυασμό με τις μηνιαίες ορμονικές αλλαγές των γυναικών 
και τις κοινωνικές απαιτήσεις για αυτοφροντίδα, απαιτούν 
συνεχή ανάγκη για αυτορρύθμιση. 

5. Συζήτηση
Οι εξελίξεις της έρευνας στους τομείς της αιτιολογίας, των ιδι-
αίτερων γνωστικών αποκλίσεων και των θεραπευτικών παρεμ-
βάσεων στον αυτισμό, έχουν προωθήσει την κατανόηση της 
διαταραχής και την αναγνώριση της κλινικής εικόνας και σε 
γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικής λειτουργι-
κότητας. Ωστόσο, τα ευρήματα για τον επιπολασμό είναι μει-
κτά και επηρεάζονται από παράγοντες που έχουν σχέση με το 
φύλο [4, 5, 6, 7]. Πολλές έρευνες έδειξαν ότι και το επίπεδο της 
νοημοσύνης επηρεάζει την αναλογία ανδρών-γυναικών, όπως 
και οι διαφορές στην εκδήλωση των συμπτωμάτων ανάλογα 
με το φύλο [17, 19, 22, 24]. Στην κλινική πράξη αναγνωρίζο-
νται κορίτσια με σοβαρό αυτισμό, ενώ κορίτσια και γυναίκες 
με υψηλότερες νοητικές δεξιότητες και υψηλά επίπεδα εκφρα-
στικής ικανότητας δεν αναγνωρίζονται εύκολα και οι δυσκο-
λίες τους αποδίδονται σε άλλες αιτίες. Απαιτούνται συστημα-
τικές επιδημιολογικές μελέτες για τον ακριβή επιπολασμό του 
αυτισμού στις γυναίκες, στηριζόμενες σε συγκεκριμένα, σαφή 
διαγνωστικά κριτήρια, επειδή η ελλιπής αναγνώριση έχει ως 
αποτέλεσμα μειωμένη παραπομπή για διαγνωστική διερεύνη-
ση, που επηρεάζει περαιτέρω την αναγνώριση, την αξιόπιστη 
αξιολόγηση και την πρόσβαση σε κατάλληλη υποστήριξη.

Από τα σημερινά βιβλιογραφικά δεδομένα, αλλά και από 
την κλινική πράξη, διαπιστώνεται ότι η διάγνωση του αυτισμού 
δεν είναι εύκολη στα κορίτσια και τις γυναίκες υψηλότερης 
λειτουργικότητας, επειδή τα χαρακτηριστικά του φύλου επη-
ρεάζουν την εκδήλωση των κεντρικών συμπτωμάτων [20]. Στον 
κοινωνικό τομέα τα κορίτσια και οι γυναίκες εκδηλώνουν υψη-
λότερη επίγνωση της ανάγκης για κοινωνική συνδιαλλαγή και 
επιθυμία για αλληλεπίδραση, και διατηρούν συχνά παθητική 
στάση, που θεωρείται συστολή ή ντροπαλότητα [25]. Η τάση 
προς μίμηση των άλλων στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και 
η συγκάλυψη των δυσκολιών, οι καλύτερες δεξιότητες λόγου, 
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φαντασίας και παιχνιδιού προσποίησης, η τελειομανία και η 
τάση για έλεγχο και αποφυγή απαιτήσεων, τα ιδιαίτερα ενδια-
φέροντα που έχουν σχέση με ανθρώπους και ζώα παρά με αντι-
κείμενα, και τα προβλήματα λήψης τροφής, είναι εκδήλωση των 
κοινωνικο-επικοινωνιακών αποκλίσεων, των περιορισμένων 
και επαναληπτικών ενδιαφερόντων και των αισθητηριακών 
δυσλειτουργιών [37, 38]. Ενώ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
φύλου ως προς την εκδήλωση της κοινωνικότητας, την έκφραση 
των συναισθημάτων και τη χρήση του λόγου και οι δεξιότητες 
συγκάλυψης των δυσκολιών δυσχεραίνουν τη διάγνωση στις 
γυναίκες, η λεπτομερής διερεύνηση αναδεικνύει τις δυσκολίες 
στη θεωρία του νου, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση 
[22, 19]. Με τα σημερινά δεδομένα, φαίνεται ότι τα κλινικά 
συμπτώματα εκδηλώνονται διαφορετικά στις γυναίκες σε σχέση 
με τους άνδρες, αλλά η ποιότητα και ο πυρήνας δεν αλλάζουν 
[22, 23]. Η αξιολόγηση των γυναικών σήμερα απαιτεί χρόνο, 
αναδιατύπωση των ερωτήσεων και ιδιαίτερη προσοχή, δεδομέ-
νων των ικανοτήτων συγκάλυψης των κεντρικών δυσκολιών. 
Περαιτέρω έρευνα εστιασμένη στις ιδιαιτερότητες της κλινικής 
εικόνας ως προς την εκδήλωση των κοινωνικο-επικοινωνιακών 
αποκλίσεων στις γυναίκες θα προωθήσει την αναγνώριση των 
αυτιστικών χαρακτηριστικών στην κλινική πράξη, αλλά και 
την έρευνα στον τομέα της επιδημιολογίας.

Η αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων της κλινικής εικόνας 
του αυτισμού στις γυναίκες αναμένεται ότι θα προωθήσει την 
έρευνα στον τομέα των διαγνωστικών κριτηρίων. Σήμερα, η 
διάγνωση του αυτισμού στις γυναίκες στηρίζεται σε δοκιμασίες 
που σχεδιάστηκαν με βάση την κλινική εικόνα της διαταραχής 
όπως εκδηλώνεται στα αγόρια/άνδρες. Οι δοκιμασίες αυτές 
δυσχεραίνουν την αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστι-
κών των γυναικών. Η αναπροσαρμογή και οι τροποποιήσεις 
των ερωτήσεων των διαγνωστικών δοκιμασιών και η προσαρ-
μογή των διαγνωστικών κριτηρίων για συστηματική διερεύνη-
ση των κεντρικών δυσκολιών στα κορίτσια και στις γυναίκες, 
καθώς και η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στη χρήση 
αυτών, και στα δύο φύλα, θα υποστηρίξουν την αναγνώριση 
των γυναικών με ΔΑΦ στην κλινική πράξη [6]. 

Η έρευνα και η κλινική πράξη υποστηρίζουν ότι τα συμπτώ-
ματα του αυτισμού στα κορίτσια και στις γυναίκες αποδίδονται 
συχνά σε άλλες διαταραχές ή αναγνωρίζονται μόνο οι συννο-
σηρές καταστάσεις, που είναι αποτέλεσμα των αποκλίσεων 
κοινωνικότητας και επικοινωνίας [2, 13, 51, 52]. Σε σχέση με 
τους άνδρες, οι γυναίκες με αυτισμό εκδηλώνουν υψηλότερα 
ποσοστά διαταραχών εσωτερίκευσης, κυρίως άγχος, κατάθλι-
ψη και διαταραχές λήψης τροφής. Η συστηματική αξιολόγηση 
πιθανών ποιοτικών αναπτυξιακών αποκλίσεων σε κορίτσια και 
γυναίκες με κοινωνικές δυσκολίες, αγχώδεις διαταραχές και 
κατάθλιψη είναι κεντρικής σημασίας για τη διάγνωση και την 
αντιμετώπιση. Περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτό είναι απα-
ραίτητη και αναμένεται ότι θα προωθήσει την αναγνώριση του 
αυτισμού και τη διαφορική διάγνωση από άλλες συννοσηρές 
ή δευτερογενείς διαταραχές. Αναμένεται επίσης ότι θα προω-
θήσει και τη γνώση στον τομέα της ψυχοπαθολογίας, της ιδι-
αίτερης ποιότητας διαταραχών, όπως οι συναισθηματικές, και 
κατ’ επέκταση την αντιμετώπιση αυτών στην κλινική πράξη. 

Η διάγνωση του αυτισμού είναι κεντρικής σημασίας για 
την αντιμετώπιση των δυσκολιών και την ψυχική υγεία. Η 
αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών οδηγεί στην 
κατανόηση των δυσλειτουργικών συμπεριφορών και στον 

σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος αντιμετώπισης. 
Η θεραπευτική αντιμετώπιση των κοριτσιών/γυναικών απαιτεί 
εξατομικευμένη αξιολόγηση αναγκών, ενώ μαρτυρίες για τη 
χρήση φαρμάκων σε αυτόν τον πληθυσμό δεν υπάρχουν. Το 
γεγονός αυτό είναι ανησυχητικό, δεδομένων των διαφορών 
στη συννοσηρότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και απαιτεί 
συστηματική διερεύνηση. 

Η ανασκόπηση αυτή εστιάζει στην παρούσα κατάσταση 
στον τομέα της αναγνώρισης του αυτισμού (ΔΑΦ) στα κορίτσια 
και στις γυναίκες και στην ανάγκη για περαιτέρω συστηματική 
διερεύνηση στους τομείς της κλινικής εικόνας, των διαγνωστι-
κών κριτηρίων, της διάγνωσης/διαφορικής διάγνωσης και της 
επιδημιολογίας. Η σημασία των παραπάνω στην αντιμετώπιση 
των κεντρικών δυσκολιών και των δευτερογενών επιπτώσεων 
στην ψυχική υγεία των κοριτσιών/γυναικών είναι κεντρική. 
Περιορισμοί της ανασκόπησης και των συμπερασμάτων έχουν 
σχέση με τη μεθοδολογία των μελετών που επιλέχθηκαν, με 
την επιλογή των δειγμάτων και τα διαγνωστικά κριτήρια στα 
οποία στηρίχθηκε η διάγνωση και η διαφορική διάγνωση από 
συννοσηρές ή δευτερογενείς καταστάσεις. Στους τομείς αυτούς 
αναδείχθηκαν σήμερα ελλείψεις και απαιτούν συστηματική 
διερεύνηση. 
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Abstract
Autism spectrum disorder (ASD) is a complex, neurodevelopmental 
disorder with heterogeneous etiology and characteristic social and 
communication difficulties, restricted and repetitive patterns of 
interests and behaviors and hyper- or hyporeactivity to sensory input 
or unusual interest in sensory aspects of the environment. While the 
autism spectrum affects both males and females, it has been reported 
as more prevalent in males since the initial case series and historically 
has been thought of as a predominantly male disorder. Today there 
is a growing recognition of the discrepancy between the sexes with 
regard to ASD prevalence rates, symptom presentation, diagnosis, 
treatment, and outcomes later in life. The high male to female ratio 
reported in the literature likely reflects aspects of the etiology of 
ASD, while growing research supports gender specificity in symptom 
presentation. Differing phenotypes, psychiatric co-morbidities, and 
level of “camouflaging” are thought to further contribute to the 
discrepancy in prevalence rates and resulting misdiagnosis or delayed 
diagnosis in adolescent females and women. This review explores 
symptom presentation in girls and women with ASD, and highlights 
the importance of early diagnosis and intervention.

Keywords: Autism spectrum, Girls, Women
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Διερεύνηση της συμβολής των αξιών στη θεραπεία  
της Κοινωνικής Αγχώδους Διαταραχής

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της συμβολής των αξιών του θεραπευόμενου στη θεραπεία της Κοινωνικής 
Αγχώδους Διαταραχής (ΚΑΔ). Οι αξίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης (ΘΑΔ), η 
οποία διευρύνει το κλασικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό μοντέλο, αναγνωρίζοντας πιθανούς παράγοντες που παρεμποδίζουν 
την αποτελεσματικότητά του στην ΚΑΔ. Στη ΘΑΔ, ο θεραπευόμενος σε συνεργασία με τον θεραπευτή εντοπίζει τις προσωπικές 
του αξίες και στη συνέχεια κινητοποιείται και ενεργεί βάσει των αξιών αυτών. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια βιβλιογραφική 
ανασκόπηση με πληροφορίες και ερευνητικά δεδομένα από έγκυρες ξενόγλωσσες και ελληνόγλωσσες πηγές. Σύμφωνα με αυτές, 
οι πάσχοντες από ΚΑΔ φαίνεται να βιώνουν θετικά οφέλη, όπως ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, των θετικών συναισθημάτων 
και του νοήματος ζωής, όταν ενεργούν παρακινούμενοι από τις αξίες τους, ιδιαίτερα όταν η αφοσίωσή τους σε αυτές χαρακτη-
ρίζεται από λογική και μέτρο. Αν και φαίνεται ότι η δράση βάσει αξιών μειώνει τα συμπτώματα της ΚΑΔ (κοινωνικό άγχος, 
κοινωνική φοβία, εμπειρική αποφυγή, εξωτερική έδρα ελέγχου) και ενισχύει την κοινωνική αλληλεπίδραση, τη δέσμευση, την 
ενεργοποίηση της συμπεριφοράς και την ποιότητα ζωής, ο ερευνητικός σχεδιασμός δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμά-
των αναφορικά με τη συμβολή τους, καθώς δεν απομονώνει την επίδρασή τους από άλλες μεταβλητές. Μελλοντικές έρευνες 
θα πρέπει να μελετήσουν την αποκλειστική συμβολή τους στην ΚΑΔ, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητά τους να αποτελέσουν το 
κίνητρο συμπεριφορικών κινητοποιήσεων που θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των υπαρχουσών θεραπευτικών πρωτο-
κόλλων ή να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη νέων.

Λέξεις-κλειδιά: Αξίες, Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης, Κοινωνική Αγχώδης Διαταραχή, Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία
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1. Εισαγωγή
1.1. ΓΣΘ και Κοινωνική Αγχώδης Διαταραχή
Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ) θεωρείται 
θεραπεία εκλογής στην ΚΑΔ. Έρευνες έχουν αποδείξει την 
αποτελεσματικότητά της [1, 2], καθώς συμβάλλει στη μείωση 
των συμπεριφορών αποφυγής, του κοινωνικού άγχους, του 
μηρυκασμού της σκέψης και των γνωσιακών διαστρεβλώσεων 
[3]. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα φαίνεται να διατηρείται και 
στις αναμνηστικές συνεδρίες [4]. Μετα-ανάλυση που συμπεριε-
λάμβανε 101 έρευνες (1988-2013) έδειξε υπεροχή της ΓΣΘ στην 
ΚΑΔ συγκριτικά με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις (ψυχο-
δυναμική, διαπροσωπική και υποστηρικτική θεραπεία) και το 
εικονικό φάρμακο [5]. Εξίσου αποτελεσματική έχει αποδειχθεί 
σε παιδιά [6, 7, 8] και εφήβους [9, 10].

Ωστόσο, οι έρευνες αποτελεσματικότητας της ΓΣΘ σε περι-
πτώσεις συννοσηρότητας δεν είναι αρκετές [11]. Σε μία από αυτές 

[12] εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ στη διαταραχή 
πανικού με συννοσηρότητα με άλλη αγχώδη ή καταθλιπτική 
διαταραχή. Σύμφωνα με τις αρχικές μετρήσεις, το 10,9% των 
συμμετεχόντων πληρούσε τα κριτήρια και για ΚΑΔ, ενώ στις 
τελικές μετρήσεις το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 6,6%. Παρ’ όλα 
αυτά, η μείωση ήταν μικρή και μη στατιστικά σημαντική [12]. 

Επιπλέον, τα δεδομένα αναφορικά με τη διατήρηση του 
θεραπευτικού αποτελέσματος μετά τη λήξη της θεραπείας 
παρουσιάζουν μια ασαφή εικόνα, ενώ σε κάποιες έρευνες δεν 
συμπεριλαμβάνονται στον μεθοδολογικό σχεδιασμό. Οι Titov 
και συνεργάτες [13] μελέτησαν την αποτελεσματικότητα της 
ΓΣΘ στην ΚΑΔ χωρίς ή με συννοσηρότητα κατάθλιψης ή γενι-
κευμένης αγχώδους διαταραχής (ή και τα δύο) σε δείγμα 211 
ατόμων. Εφαρμόστηκε το πρόγραμμα Shyness, βασισμένο σε 
ΓΣΘ πρωτόκολλο μέσω διαδικτύου. Τα αποτελέσματα έδει-
ξαν σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων της ΚΑΔ και των 
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συννοσηρών συμπτωμάτων, ωστόσο, λόγω της απουσίας ανα-
μνηστικών συνεδριών, δεν υπάρχουν στοιχεία για τη μακρό-
χρονη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Σε άλλες 
πάλι μελέτες παρατηρείται στασιμότητα στην αναμνηστική 
αξιολόγηση, τα επίπεδα κοινωνικού άγχους δεν παρουσιάζουν 
περαιτέρω μείωση ή παρουσιάζουν μικρή αύξηση συγκριτικά 
με τις τελικές μετρήσεις και δεν υπάρχει ένδειξη για περαιτέ-
ρω βελτίωση [14]. 

Τέλος, ένα ποσοστό ασθενών με αποφευκτική διαταραχή 
προσωπικότητας, συννοσηρότητα με κατάθλιψη και μεγαλύτε-
ρη βαρύτητα συμπτωμάτων φαίνεται να διακόπτει πρόωρα τη 
θεραπεία [15]. Γενικότερα, το 50% των ασθενών διακόπτουν 
πρόωρα τη ΓΣΘ (ιδιωτική θεραπεία) [16] και το 43,8% διακό-
πτει τη θεραπεία μέχρι και τη 14η συνεδρία [17]. Η πλειονότη-
τα αυτών (46,7%) αποδίδει τη διακοπή σε χαμηλό κίνητρο, στη 
θεραπευτική προσέγγιση και την κακή θεραπευτική σχέση [17]. 

1.2. Οι αξίες ως μέρος της θεραπείας
Η ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
της θεραπείας, κυρίως στις περιπτώσεις όπου εμφανίζονται οι 
παραπάνω παράγοντες (συννοσηρότητα, απουσία αναμνηστι-
κών συνεδριών, βαρύτητα συμπτωμάτων, υποτροπή), παρακί-
νησε τους ερευνητές να εξετάσουν πιθανούς παράγοντες που 
θα μπορούσαν να αυξήσουν το κίνητρο και κατ’ επέκταση τη 
δέσμευση στη θεραπεία. Ένας από τους παράγοντες που μελε-
τήθηκαν είναι οι αξίες. 

Η αξία (value) προέρχεται από τη λατινική λέξη valeo, που 
ορίζεται ως «να είναι κάποιος γερός και υγιής» [18]. Αφορά 
τις βαθύτερες και θεμελιώδεις ανάγκες και πεποιθήσεις του 
ατόμου, βάσει των οποίων επηρεάζεται ο τρόπος σκέψης και η 
συμπεριφορά του [19]. Οι αξίες διαμορφώνουν τις βαθύτερες 
επιθυμίες που κινητοποιούν τον άνθρωπο για ανάληψη δράσης 
και εμπλοκή σε συμπεριφορές που δίνουν νόημα στη ζωή του 
[20]. Καθορίζουν τις προτεραιότητές του [21] και επηρεάζουν 
τον τρόπο που αξιολογεί τη συμπεριφορά του ίδιου και των 
άλλων ως αποδεκτή ανεξάρτητα από τις κοινωνικές επιταγές [22]. 

Οι αξίες δεν πρέπει να συγχέονται με τους στόχους. Οι αξί-
ες χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και λειτουργούν ως μια 
πυξίδα που δείχνουν την κατεύθυνση [21, 23]. Οι στόχοι, από 
την άλλη πλευρά, μεταβάλλονται [21] και έχουν έναν τελικό 
προορισμό που διαμορφώνεται ανάλογα με τις αξίες [24, 25, 
23]. Οι αξίες δεν μπορούν να επιτευχθούν, σε αντίθεση με τους 
στόχους. Για παράδειγμα, η αξία της γονεϊκότητας είναι κάτι 
που δεν μπορεί να επιτευχθεί, αλλά δίνει την κατεύθυνση. Ο 
στόχος είναι η δέσμευση του γονιού σε συμπεριφορές (π.χ. 
βοηθά το παιδί του με τα μαθήματα του σχολείου) προκειμέ-
νου να ικανοποιήσει την αξία της γονεϊκότητας [23]. Όταν ο 
άνθρωπος προσπαθεί να πετύχει έναν στόχο που θα ικανο-
ποιήσει μια αξία, τότε σημειώνει υψηλότερα επίπεδα ευεξίας 
[26]. Οι αξίες χαρακτηρίζονται από κοινωνικό χαρακτήρα 
[27] και οικουμενική διάσταση, καθώς εντοπίζονται σε κάθε 
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο [28]. Είναι πιθανό να λειτουρ-
γούν ως προδιαθέσεις, που κινητοποιούν το άτομο να επιλύει 
αποτελεσματικά τις δυσκολίες και τα προβλήματα και έχουν 
επικρατήσει κατά την εξελικτική διαδικασία, όπου το άτομο 
αγωνιζόταν για την επιβίωσή του [28]. 

Οι αξίες για το άτομο είναι κάτι επιθυμητό, τις οποίες θέλει 
να έχει και να εφαρμόζει στη ζωή του και βιώνει αρνητικά 
συναισθήματα όταν αυτές παραβιάζονται [19]. Οι αξίες μπο-

ρούν να αποτελέσουν μέρος της διαδικασίας της ψυχοθεραπείας 
και να οριστούν ως πλαίσιο αξιολόγησης, βάσει του οποίου το 
άτομο συμπεριφέρεται με συνέπεια και σταθερότητα [22]. Οι 
αξίες είναι αυτές που δημιουργούν επί της ουσίας τους ενδι-
άμεσους στόχους, οι οποίοι έχουν έναν τελικό προορισμό και 
επιτυγχάνονται πιο εύκολα όταν καθοδηγούνται από αυτές [27]. 

Αν και δεν υπάρχει κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση η 
οποία εστιάζει αποκλειστικά στις αξίες, η Θεραπεία Αποδοχής 
και Δέσμευσης (ΘΑΔ· Acceptance and Commitment Therapy – ACT) 
δίνει έμφαση σε αυτές και τις περιλαμβάνει ως δομικό στοιχείο 
της. Η ΘΑΔ αποτελεί θεραπεία του «τρίτου κύματος» της ΓΣΘ 
και βασιζόμενη στις αξίες του θεραπευόμενου προσπαθεί να τον 
εκπαιδεύσει στην ενσυνειδητότητα και την αποδοχή [29]. Αρχι-
κά, η ΘΑΔ στοχεύει στην αναγνώριση των προσωπικών αξιών 
του θεραπευόμενου, ώστε βάσει αυτών να δεσμευτεί σε βραχυ-
πρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους 
[29, 30, 31]. Ήδη από την πρώτη συνεδρία αφιερώνεται χρόνος 
στη διερεύνηση των αξιών, καθώς επηρεάζουν την υπόλοιπη 
θεραπευτική διαδικασία [32]. Οι αξίες αποτελούν προσωπική 
υπόθεση και δεν εντοπίζονται μόνο σε συγκεκριμένα πλαίσια, 
αλλά αφορούν οτιδήποτε προσδίδει νόημα στη ζωή. Κατά τη 
διάρκεια της ψυχοθεραπείας, ο θεραπευόμενος καλείται να 
περάσει σταδιακά από τη συνειδητή αναγνώρισή τους στην 
αποδοχή και τη δέσμευση και στη συνέχεια να κινητοποιηθεί 
ώστε η συμπεριφορά του να βρίσκεται στην κατεύθυνση των 
προσωπικών του αξιών [29]. Οι αξίες δηλαδή λειτουργούν ως 
οδηγός στη λήψη αποφάσεων και συμπεριφορικών δράσεων [29].

Το άτομο επιτυγχάνει πιο εύκολα τους στόχους που συνά-
δουν με μία προσωπική αξία [30, 33], εν αντιθέσει με στόχους 
που καθορίζονται από τους άλλους, τις προσδοκίες, τους δια-
θέσιμους πόρους και τα κοινωνικά πρότυπα (εξωτερικοί παρά-
γοντες) [30]. Οι αξίες βοηθούν στη θεραπευτική διαδικασία, 
καθώς αφορούν σε καταστάσεις που ο θεραπευόμενος θέλει 
να προσεγγίσει και όχι να αποφύγει [32]. Γι’ αυτό το θεραπευ-
τικό πρωτόκολλο της ΘΑΔ αφιερώνει πολύ χρόνο στις αξίες 
και τα στάδια τους [34]. Σύμφωνα με τους Eifert και Forsyth 
[34], το θεραπευτικό πρωτόκολλο της ΘΑΔ αναπτύσσεται σε 
12 συνεδρίες. Ήδη από την 1η συνεδρία γίνεται ψυχοεκπαίδευ-
ση στη δράση σύμφωνα με τις αξίες. Στη 2η και 3η συνάντηση 
αναγνωρίζονται συμπεριφορές και προηγούμενες προσπάθειες 
επίλυσης ενός προβλήματος, οι οποίες εμπόδιζαν το άτομο να 
ζει σύμφωνα με τις ατομικές του αξίες και εντοπίζονται συμπε-
ριφορές που ενισχύουν τη δέσμευση σε αυτές. Από την 6η έως 
την 11η συνεδρία αφιερώνεται χρόνος στην αναγνώριση των 
προσωπικών αξιών και τη διάκριση αυτών από τους στόχους 
και γίνεται σταδιακή ενεργοποίηση της συμπεριφοράς και 
δέσμευση σε δράσεις που βασίζονται σε αυτές τις αξίες. Στην 
τελευταία συνεδρία (12η) γίνεται ανακεφαλαίωση όσων έμαθε 
ο θεραπευόμενος αναφορικά με τις αξίες.

Ο θεραπευτής βοηθά γενικά τον θεραπευόμενο να εντοπί-
σει τις προσωπικές του αξίες, ώστε να σχηματιστεί η διατύπω-
ση περίπτωσης. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα νέο μοτίβο 
συμπεριφορών βάσει των αξιών του θεραπευόμενου, με στόχο 
να το εφαρμόσει [32]. Η αναγνώριση των αξιών επιτυγχάνεται 
με τεχνικές όπως η χρήση εικόνων [34] ή η νοερή απεικόνιση 
[35]. Στη νοερή απεικόνιση ο θεραπευόμενος μπορεί να φαντα-
στεί ακόμη και μία δυσάρεστη κατάσταση, καθώς σε δύσκολες 
συνθήκες ο άνθρωπος μπορεί να διακρίνει πιο εύκολα ό,τι είναι 
σημαντικό [35]. Οι αξίες διερευνούνται επίσης μέσω κατάλλη-
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λων ερωτήσεων (π.χ. Πώς θα ήθελες να συμπεριφέρεσαι, ώστε 
να πεις ότι έζησες μια αξιοπρεπή ζωή;) και με τη χρήση έγκυ-
ρων ερωτηματολογίων, όπως τα Valued Living Questionnaire [36], 
VIA [37], Character Strengths and Virtues-CSV [38] και Valuing 
Questionnaire [39]. Στο στάδιο του εντοπισμού διαχωρίζεται η 
αξία ως δράση (π.χ. γενναιοδωρία) από την αξία ως τομέα (π.χ. 
οικογένεια, φιλία, εργασία) [32, 40]. Επίσης, διευκρινίζεται αν 
η προέλευση της αξίας προέρχεται από το ίδιο το άτομο (εσω-
τερική προέλευση) ή επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες 
(εξωτερική προέλευση) [29]. 

Αφού εντοπιστούν οι αξίες, επιχειρείται η κινητοποίηση του 
ατόμου με την ενσωμάτωση συμπεριφορών που συνάδουν με 
τις αξίες του στην καθημερινότητά του. Για παράδειγμα, αν η 
γενναιοδωρία είναι η προσωπική αξία ενός ατόμου με ΚΑΔ, 
μπορεί να δεσμευτεί σε πράξεις σύμφωνες με την αξία αυτή (π.χ. 
εθελοντισμός). Έτσι κινητοποιείται να συμμετέχει σε ομαδικές 
δραστηριότητες, μειώνοντας τις αποφυγές. Αν ο θεραπευόμε-
νος έχει ως αξία την προσφορά, ο θεραπευτής τον βοηθά να 
κατανοήσει το πλαίσιο στο οποίο αυτή είναι σημαντική (π.χ. 
φιλία) και τον τρόπο με τον οποίο οι συμπεριφορές αποφυγής 
(π.χ. ακύρωση εξόδων, κοινωνική απομόνωση, μη συμμετοχή 
σε συζητήσεις) τον απομακρύνουν από την αξία αυτή [41]. Ο 
θεραπευόμενος κατανοεί πώς οι προσωπικές αξίες παρεμποδί-
ζονται εξαιτίας της ΚΑΔ και ενθαρρύνεται να ζει και να δρα 
σύμφωνα με αυτές [42]. 

Κατά τη διάρκεια της ΘΑΔ, όπως και στη ΓΣΘ, ο θερα-
πευόμενος καλείται να πραγματοποιήσει ασκήσεις μεταξύ των 
συνεδριών. Μία σημαντική άσκηση είναι η συμπλήρωση του 
ημερολογίου καταγραφής των προσωπικών δυσκολιών και 
της διερεύνησης των αξιών. Η τήρηση του ημερολογίου βοηθά 
τον θεραπευόμενο να αναγνωρίσει τις αρνητικές σκέψεις και 
στη συνέχεια να αντικαταστήσει τις συμπεριφορές αποφυγής 
με συμπεριφορές σύμφωνες με τις αξίες του. Το ημερολόγιο 
αποτελείται από δύο μεγάλες στήλες: τη στήλη «Εμπόδια και 
Δυσκολίες» και τη στήλη «Ζωή με νόημα». Στην πρώτη στήλη 
ο θεραπευόμενος καταγράφει τις δυσλειτουργικές σκέψεις και 
τα συναισθήματά του, καθώς και τη συμπεριφορά που επιδει-
κνύει. Στη δεύτερη στήλη καταγράφει τις αξίες, τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά που θα ήθελε να αναπτύξει ή να βελτιώσει, 
καθώς και τους στόχους που θα τον κινητοποιούσαν, τι θα 
μπορούσε δηλαδή να κάνει ώστε να βελτιωθεί η ζωή του [40].

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί να διευρευνήσει την απο-
τελεσματικότητα της ενσωμάτωσης των αξιών ως μέρος του 
θεραπευτικού πρωτοκόλλου της ΘΑΔ στη θεραπεία της ΚΑΔ.

2. Υλικό και μέθοδοι
Για τη διερεύνηση του ρόλου των αξιών στη θεραπεία της ΚΑΔ 
και τον εντοπισμό σχετικών άρθρων και ερευνών πραγματο-
ποιήθηκε ηλεκτρονική αναζήτηση σε διάφορες μηχανές ανα-
ζήτησης, όπως Google Scholar, ResearchGate και ScienceDirect. 
Χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις-κλειδιά values, acceptance and 
commitment therapy, social anxiety disorder, social phobia και 
cognitive and behavioral therapy. Για το θεωρητικό υπόβαθρο των 
αξιών, είτε μεμονωμένα είτε ως μέρος της ΘΑΔ, εντοπίστηκαν 
25 πηγές και συμπεριλήφθηκαν όλες. Ως προς τη συμβολή των 
αξιών στην ΚΑΔ, εντοπίστηκαν μόνο δύο έρευνες, οι οποίες 
μελετούσαν τη μεμονωμένη συμβολή τους. Τέλος, για την απο-
τελεσματικότητα των αξιών ως μέρος του πρωτοκόλλου της 
ΘΑΔ βρέθηκαν έντεκα έρευνες. Από αυτές αξιοποιήθηκαν οι 

επτά, καθώς η μία ήταν γραμμένη στα αραβικά και οι υπόλοι-
πες τρεις εστίαζαν στις αγχώδεις διαταραχές γενικά και δεν 
παρείχαν μεμονωμένα στοιχεία για την ΚΑΔ.

3. Ευρήματα
3.1. Αξίες και ΚΑΔ
Οι αξίες έχουν μελετηθεί ερευνητικά ως μέρος της ΘΑΔ, ενώ 
η μεμονωμένη συμβολή τους στη θεραπεία της ΚΑΔ δεν έχει 
μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό. Από την ανασκόπηση προέκυψαν 
δύο μόνο σχετικές έρευνες, οι οποίες μελέτησαν τη μεμονωμέ-
νη συμβολή τους. Οι Kashdan και McKnight [43] προσέγγισαν 
τον σκοπό ζωής (purpose) ως υποκατηγορία των αξιών και τον 
διαφοροποίησαν από τον «στόχο» (goal). Η διαφορά εντοπίζε-
ται στο ότι ο στόχος έχει ένα τελικό αποτέλεσμα, ενώ ο σκοπός 
αναφέρεται στη διαδικασία [24, 25, 27]. Συγκεκριμένα, μελέτη-
σαν τη συμβολή του σκοπού στην ΚΑΔ, καθώς παρατήρησαν 
πως ως αξία δεν είχε μελετηθεί. Το δείγμα αποτελούνταν από 
84 συμμετέχοντες, εκ των οποίων οι 41 πληρούσαν τα κριτήρια 
για ΚΑΔ. Τους ζητήθηκε για 14 ημέρες να καταγράφουν τις 
προσπάθειές τους να πετύχουν έναν στόχο σε ημερήσιες ανα-
φορές. Οι προσπάθειες ορίστηκαν είτε με θετικό πρόσημο-προ-
σέγγιση, είτε με αρνητικό-αποφυγή. Για κάθε προσπάθεια που 
κατέγραψαν, τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν τέσσερις πιθανούς 
λόγους που τους παρακίνησαν να δεσμευτούν: (1) εξωτερική 
πίεση-«οι άλλοι θέλουν», (2) εμπειρική αποφυγή-«θα νιώθω 
ενοχές αν δεν το κάνω», (3) ενδογενής σημαντικότητα-«είναι 
σημαντικό να το κάνω», (4) αυτο-προσδιορισμός-«ταυτίζεται 
με μια κεντρική αξία». Η αξιολόγηση έγινε σε 7βάθμια κλίμα-
κα Likert, σημειώνοντας τον βαθμό που τους αντιπροσώπευε 
περισσότερο για τον κάθε λόγο. Επίσης, τους ζητήθηκε να 
επιλέξουν την προσπάθεια εκείνη η οποία αντιπροσώπευε σε 
μεγαλύτερο βαθμό μια κεντρική αξία τους. 

Οι συμμετέχοντες για 14 ημέρες κατέγραφαν την προσπάθεια 
να πετύχουν έναν σκοπό («Πόσο πολύ προσπάθησες σήμερα;») 
και την πρόοδο που έκαναν («Πόση πρόοδο έκανες;») σε μία 
κλίμακα 0-10. Επιπλέον, συμπλήρωναν ημερησίως ερωτηματο-
λόγια που μετρούσαν την αυτοεκτίμηση, τα θετικά και αρνητικά 
συναισθήματα και το νόημα ζωής. Στις αρχικές μετρήσεις, που 
είχαν πραγματοποιηθεί έναν μήνα πριν από την έναρξη των 
καταγραφών, παρατηρήθηκε πως τα άτομα με ΚΑΔ συγκρι-
τικά με την ομάδα ελέγχου επέλεγαν έναν σκοπό, ο οποίος 
παρακινούνταν περισσότερο από την εμπειρική αποφυγή F (1, 
83) = 8,98, p = 0,004 και την εξωτερική πίεση F (1, 83) = 4,12, p 
< 0,05 και λιγότερο από την ενδογενή σημαντικότητα F (1, 83) 
= 6,67, p = 0,01 και από μία αξία F (1, 83) = 5,36, p = 0,02. Επί-
σης, παρουσίαζαν μεγαλύτερη δυσκολία στην προσπάθεια να 
πετύχουν τον σκοπό F (1, 83) = 9,40, p = 0,003 και μεγαλύτερη 
αποτυχία F (1, 83) = 14,58, p < 0,001. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τις ημέρες που τα άτομα 
με ΚΑΔ κατέβαλαν μεγαλύτερη προσπάθεια για έναν σκοπό, 
αξιολόγησαν υψηλότερα την αυτοκτίμησή τους (b = 0,31, t = 
5,00, p < 0,001), το νόημα ζωής (b = 0,25, t = 3,46, p = 0,001) και 
τη θετική διάθεση (b = 0,35, t = 3,54, p = 0,001) συγκριτικά με 
τις αρχικές μετρήσεις. Στα αρνητικά συναισθήματα δεν υπήρξε 
κάποια επίδραση (p > 0,05). Στην περίπτωση της συννοσηρότητας 
με κάποια αγχώδη διαταραχή ή διαταραχή διάθεσης, η αλλη-
λεπίδραση της ΚΑΔ με την προσπάθεια για έναν καθημερινό 
σκοπό ήταν στατιστικά σημαντική για την αυτοεκτίμηση (b = 
0,10, t = 1,81, p = 0,07), το νόημα ζωής (b = 0,11, t = 1,77, p = 0,08) 
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και τα θετικά συναισθήματα (b = 0,18, t = 2,16, p = 0,03), χωρίς 
κάποια από τις συννοσηρές διαταραχές να διαμεσολαβούν στη 
σχέση των παραπάνω. Επιπλέον, τις ημέρες που τα άτομα με 
ΚΑΔ παρουσίασαν μεγαλύτερη πρόοδο σε έναν σκοπό, σημει-
ώθηκαν καλύτερα επίπεδα αυτοεκτίμησης (b = 0,41, t = 6,70,  
p < 0,001) και νοήματος ζωής (b = 0,33, t = 4,92, p < 0,001). Δεν 
υπήρξε όμως στατιστικά σημαντική επίδραση στα θετικά και 
αρνητικά συναισθήματα (p > 0,05). Όταν υπήρχε συννοσηρό-
τητα με κάποια αγχώδη διαταραχή ή διαταραχή διάθεσης, η 
αλληλεπίδραση της ΚΑΔ με την πρόοδο σε έναν καθημερινό 
σκοπό ήταν στατιστικά σημαντική για την αυτοεκτίμηση (b = 
0,17, t = 3,23, p = 0,002) και το νόημα ζωής (b = 0,17, t = 2,90, 
p = 0,005), χωρίς κάποια από τις συννοσηρές διαταραχές να 
διαμεσολαβούν στη σχέση των παραπάνω. 

Ενδιαφέρον είναι ότι τα άτομα χωρίς ΚΑΔ παρουσίασαν 
καλύτερα επίπεδα αυτοεκτίμησης (b = 0,16, t = 2,64, p = 0,01) 
μόνο τις ημέρες που πετύχαιναν έναν σκοπό, ενώ δεν παρατη-
ρήθηκε διαφορά στις υπόλοιπες μεταβλητές. Δεν υπήρξαν εξί-
σου στατιστικά σημαντικές αλλαγές συγκριτικά με τις αρχικές 
μετρήσεις (p > 0,05) τις ημέρες που κατέβαλαν προσπάθεια να 
πετύχουν έναν σκοπό. Επίσης, δεν φάνηκε να ισχύει το αντί-
στροφο, δηλαδή η αύξηση στις συγκεκριμένες μετρήσεις να 
οδηγεί σε μεγαλύτερη προσπάθεια να πετύχουν έναν σημαντικό 
για τη ζωή τους σκοπό κατευθυνόμενο από μία αξία, ούτε στα 
άτομα με ΚΑΔ, ούτε στην ομάδα ελέγχου (p > 0,05). 

Η δεύτερη έρευνα διενεργήθηκε από τους Freidlin και συνερ-
γάτες [44] και ανέδειξε ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα. Οι αξίες 
του ανθρώπου και τα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα, αν και 
προσεγγίζονται θετικά, στην πραγματικότητα είναι πολύπλευ-
ρα. Παρόλο που συνδέονται με θετικά οφέλη, στις περιπτώσεις 
που αξιοποιούνται σε υπερβολικό (overuse) ή ελάχιστο βαθμό 
(underuse) είναι δυνατόν να έχουν αρνητική επίδραση. Συγκεκρι-
μένα, οι ερευνητές αξιολόγησαν τις αξίες με το ερωτηματολόγιο 
CSV [38] και τις εξέτασαν στα πλαίσια της ΚΑΔ. Επιλέχθηκε η 
ΚΑΔ, καθώς αποτελεί μία κοινή διαταραχή στον γενικό πληθυ-
σμό και τα κριτήρια διάγνωσης είναι εύκολα προσδιορισμένα 
και αναγνωρίσιμα. Οι αξίες προσεγγίστηκαν στα πλαίσια της 
αριστοτέλειας λογικής του «μέτρον άριστον». 

Προηγήθηκε πιλοτικός έλεγχος σε 57 άτομα, όπου οι συμ-
μετέχοντες για κάθε αξία ή δυνατό στοιχείο του χαρακτήρα 
σημείωσαν σε τι ποσοστό τους αντιπροσωπεύει. Η αξιολόγηση 
έγινε με ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει τρεις 
δηλώσεις οι οποίες παρουσιάζουν την κάθε αξία σε υπερβολι-
κό, ελάχιστο και κανονικό/άριστο βαθμό. Για παράδειγμα, για 
την αξία της συγχώρεσης οι δηλώσεις που υποδηλώνουν τον 
διαφορετικό βαθμό είναι: (1) Συγχωρείς τους άλλους, όταν σε 
λυπούν ή σε πληγώνουν (άριστο)· (2) Δεν μπορείς να συγχωρή-
σεις, κρατάς κακία ή ακόμα και αναζητάς εκδίκηση (ελάχιστος 
βαθμός-ασπλαχνία)· (3) Δεν θεωρείς τους άλλους υπεύθυνους 
όταν σε πληγώνουν, επιτρέπεις τα πάντα (υπερβολικός βαθ-
μός-ανεκτικότητα). Οι συμμετέχοντες κύκλωναν τη δήλωση 
που τους αντιπροσώπευε περισσότερο. 

Στην τελική έρευνα συμμετείχαν 238 άτομα και προέκυψε 
πως η κοινωνική νοημοσύνη και η μετριοπάθεια/ταπεινότητα 
σε υπερβολικό βαθμό, καθώς και η κοινωνική νοημοσύνη, η 
αυτορρύθμιση, το χιούμορ και η ζέση σε ελάχιστο βαθμό συν-
δέονται με το κοινωνικό άγχος, την κατάθλιψη και το άγχος 
γενικότερα. Αντίθετα, όταν χρησιμοποιούνται σε ισορροπημέ-
νο βαθμό, συνδέονται με θετικά οφέλη όπως ικανοποίηση από 

τη ζωή και άνθηση [44]. Αυτό συμβαίνει, καθώς η κοινωνική 
νοημοσύνη σε υπερβολικό ή ελάχιστο βαθμό συνδέεται με την 
ανιδεότητα και με την τάση για ανάλυση και έλεγχο των κοι-
νωνικών καταστάσεων αντίστοιχα. Όταν η ταπεινότητα είναι 
υψηλή, τα άτομα με ΚΑΔ τείνουν να αποφεύγουν την εξωτερι-
κή αξιολόγηση αρνητικού και θετικού περιεχομένου. Η χαμηλή 
αυτορρύθμιση ως ένας ανεπαρκής αντιλαμβανόμενος συναι-
σθηματικός έλεγχος συντηρεί την ΚΑΔ (αυτο-επιείκεια). Ως 
προς τον ενθουσιασμό, τα άτομα με ΚΑΔ υποτιμούν τα θετικά 
γεγονότα και δεν μιλούν με ενθουσιασμό για τη ζωή (αδράνεια). 
Τέλος, ως προς το χιούμορ, τα άτομα με ΚΑΔ επεξεργάζονται 
πιο εύκολα τις αρνητικές απ’ ό,τι τις θετικές εμπειρίες (σοβα-
ρότητα σε υπερβολικό βαθμό) [44]. 

3.2. Αξίες ως μέρος της ΘΑΔ
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει πως οι αξίες 
έχουν κυρίως μελετηθεί στη θεραπεία της ΚΑΔ ως μέρος της 
ΘΑΔ. Το πρωτόκολλο της ΘΑΔ περιλαμβάνει τεχνικές μετα-
ξύ των οποίων είναι η αναγνώριση των αξιών, η δέσμευση σε 
αυτές και η κινητοποίηση της συμπεριφοράς βάση αυτών. Οι 
αξίες ως μέρος του πρωτοκόλλου της ΘΑΔ είναι αποτελεσμα-
τικές στη θεραπεία της ΚΑΔ, καθώς σημειώνεται μείωση των 
συμπτωμάτων του κοινωνικού άγχους [45-50], της εμπειρικής 
αποφυγής [45-49], του κοινωνικού φόβου [46, 50, 51], των 
αρνητικών γνωσιών [47], του φόβου αρνητικής αξιολόγησης 
[46], της εξωτερικής έδρας ελέγχου [45], της κατάθλιψης [47], 
της ντροπής [51] και της δυσκολίας στη ρύθμιση του συναισθή-
ματος [51]. Από την άλλη, παρατηρείται αύξηση της φιλικής 
και κοινωνικής αλληλεπίδρασης [45], των κοινωνικών δεξιο-
τήτων, της ποιότητας ζωής, της δέσμευσης και αποδοχής και 
της κινητοποίησης της συμπεριφοράς βάσει των αξιών [46], της 
αυτοσυμπόνιας [51] και της ψυχολογικής ευελιξίας [51]. Στη 
συνέχεια θα τα δούμε πιο αναλυτικά. 

3.2.1. Κοινωνικό άγχος και κοινωνική φοβία
Στην έρευνα των Ossman και συνεργατών [45] εφαρμό-

στηκε ΘΑΔ παρέμβαση σε Ν = 22 συμμετέχοντες με συμπτώ-
ματα κοινωνικού άγχους. Η ΘΑΔ παρέμβαση βασίστηκε 
σε πρωτόκολλο δέκα συνεδριών και εφαρμόστηκαν τεχνι-
κές αναγνώρισης των αξιών, ενσυνειδητότητας, ευελιξίας, 
δέσμευσης και συμπεριφορικά πειράματα με γνώμονα τις 
αξίες. Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως 
προς τα συμπτώματα του κοινωνικού άγχους F (2,10) = 6,048, 
p = 0,019, μεταξύ της αρχικής (Μ.Ο. = 138,25), της τελικής 
(Μ.Ο. = 118,00) και της τρίμηνης αναμνηστικής αξιολόγη-
σης (Μ.Ο. = 113,00) με μέγεθος επίδρασης Cohen’s d = 0,83. 
Οι Dalrympe και Herbert [46] διεξήγαγαν πιλοτική έρευνα 
σε 20 συμμετέχοντες με κριτήρια γενικευμένου κοινωνικού 
άγχους. Εφαρμόστηκε ΘΑΔ πρωτόκολλο 12 συνεδριών με 
τεχνικές αναγνώρισης των αξιών και διαφοροποίηση από 
τους στόχους, αναγνώριση σκέψεων και συναισθημάτων 
σε κοινωνικές καταστάσεις, αποδοχή αυτών χωρίς κριτική 
διάθεση, παιχνίδι ρόλων και έκθεση. Στατιστικά σημαντικές 
διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ της αρχικής (ΜΟ1) και της 
τρίμηνης αναμνηστικής αξιολόγησης (ΜΟ2) στην υποκλί-
μακα του κοινωνικού άγχους των ερωτηματολογίων Social 
Phobia and Anxiety Inventory: ΜΟ1 = 131,11, ΜΟ2 = 101,81· Fear 
Questionnaire: ΜΟ1 = 22,00, ΜΟ2 = 14,36· Brief version of the 
Fear of Negative Evaluation Scale: ΜΟ1 = 50,21, ΜΟ2 = 40,79· 
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Liebowitz Social Anxiety Scale: ΜΟ1 = 40,07, ΜΟ2 = 31,71. Οι 
Niles και συνεργάτες [47] πραγματοποίησαν τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη δοκιμή, όπου διερεύνησαν την αποτελεσματικό-
τητα της ΘΑΔ και της ΓΣΘ στην ΚΑΔ. Οι συμμετέχοντες 
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των 25 ατόμων και εφαρμόστηκε 
παρέμβαση 12 συνεδριών βασισμένη στα εκάστοτε πρωτόκολ-
λα. Στη ΘΑΔ εφαρμόστηκαν τεχνικές, όπως ψυχοεκπαίδευση, 
αναγνώριση δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών, 
που απομακρύνουν το άτομο από τις αξίες του, αναγνώριση 
αξιών, διάκριση από τους στόχους, παιχνίδι ρόλων, έκθεση 
στη φαντασία, έκθεση-εμπλοκή σε δραστηριότητες βάσει 
των αξιών του. Τα αποτελέσματα στη ΘΑΔ έδειξαν ότι η 
έγκαιρη μείωση της εμπειρικής αποφυγής (παράγοντας δια-
μεσολάβησης) επηρέασε την έκβαση της θεραπείας, καθώς 
παρατηρήθηκε πτώση των συμπτωμάτων κοινωνικού άγχους 
(b = 0,23, p < 0,001). Πραγματοποιήθηκε τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη δοκιμή [48] σε Ν = 87 συμμετέχοντες με ΚΑΔ, 
οι οποίοι χωρίστηκαν σε ομάδες (n = 29 ΘΑΔ, n = 33 ΓΣΘ, n 
= 25 λίστα αναμονής). Στη ΘΑΔ εφαρμόστηκε πρωτόκολλο 
12 συνεδριών κατά Eifert και Forsyth [34], όπου πραγματο-
ποιήθηκε ψυχοεκπαίδευση, αναγνώριση προηγούμενων προ-
σπαθειών ελέγχου του άγχους, βιωματικές ασκήσεις, άσκηση 
αποδοχής, αναγνώριση αξιών, τεχνικές ενσυνειδητότητας και 
γνωστικού αφοπλισμού, εσωτερικός μονόλογος, τεχνικές ενί-
σχυσης της προθυμίας, παιχνίδι ρόλων, έκθεση, έκθεση στη 
φαντασία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στη ΘΑΔ παρέμ-
βαση υπήρξε πτώση του μέσου όρου μεταξύ της αρχικής 
αξιολόγησης (Μ.Ο. = 64,6) και της 12μηνης αναμνηστικής 
(Μ.Ο. = 31,0) ως προς την υποκειμενική εκτίμηση του άγχους 
κατά τη δημόσια ομιλία (p < 0,001). Μικρή τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη δοκιμή, διάρκειας 6 συνεδριών, διεξήχθη σε μη 
κλινικό πληθυσμό (Ν = 39 φοιτητές) με άγχος δημόσιας ομι-
λίας. Εφαρμόστηκε πρωτόκολλο ΘΑΔ σύντομης εκδοχής 
συνεδριών (αναγνώριση αξιών, διάκριση αξιών-στόχων, ενί-
σχυση της προθυμίας, κινητοποίηση συμπεριφοράς βάση αξι-
ών, έκθεση). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ΘΑΔ σημείωσε 
μείωση των συμπτωμάτων άγχους κατά τη δημόσια ομιλία 
(μέγεθος επίδρασης Cohen’s d = 1,37) [49]. Επιπλέον, οι Arch 
και συνεργάτες [50] διεξήγαγαν τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη 
δοκιμή ως προς την αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ και της 
ΓΣΘ σε δείγμα 128 ατόμων, που είχαν διαγνωστεί με κάποια 
αγχώδη διαταραχή βάση DSM-IV. Από τους συμμετέχοντες, 
οι 25 (19,7%) είχαν λάβει διάγνωση ΚΑΔ, εκ των οποίων οι 
13 συμμετείχαν στη ΘΑΔ παρέμβαση, βασισμένη στο πρω-
τόκολλο 12 συνεδριών των Eifert και Forsyth [34]. Σύμφωνα 
με τα ευρήματα, υπήρξε μείωση της κλινικής σοβαρότητας 
της ΚΑΔ (Μ.Ο.αρχικής = 5,46, Μ.Ο.τελικής = 4,33, Μ.Ο.6μηνης = 3,43, 
Μ.Ο.12μηνης = 2,60) και της κοινωνικής φοβίας (Μ.Ο.αρχικής = 
17,45, Μ.Ο.τελικής = 16,63, Μ.Ο.6μηνης = 14,80) αν και στη 12μηνη 
αναμνηστική παρατηρήθηκε αύξηση (Μ.Ο. = 17,20). Τέλος, 
οι Khoramnia και συνεργάτες [51] πραγματοποίησαν μία 
ημι-πειραματική κλινική δοκιμή σε 24 φοιτητές με ΚΑΔ. 
Δώδεκα φοιτητές συμμετεχείχαν στην πειραματική ομάδα 
και παρακολούθησαν το ΘΑΔ πρωτόκολλο των Eifert και 
Forsyth [32]. Οι δώδεκα συμμετέχοντες της ομάδας ελέγχου 
δεν συμμετείχαν σε καμία παρέμβαση. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι υπήρξε μείωση της κοινωνικής φοβίας μεταξύ 
της αρχικής (Μ.Ο. = 59,95), τελικής (Μ.Ο. = 46,60) και της 
δίμηνης αναμνηστικής μέτρησης (Μ.Ο. = 49,77). 

3.2.2. Εμπειρική αποφυγή
Η ΘΑΔ στην ΚΑΔ μειώνει επίσης την εμπειρική αποφυγή. 

Στην έρευνα των Ossman και συνεργατών [45], η εμπειρική απο-
φυγή μειώθηκε στατιστικά σημαντικά F (2,10) = 12,314, p = 0,002, 
μεταξύ της αρχικής (Μ.Ο. = 46,58), τελικής (Μ.Ο. = 37,58) και 
τρίμηνης αναμνηστικής συνεδρίας αξιολόγησης (Μ.Ο. = 35,83) 
και το μέγεθος επίδρασης ήταν μεγάλο (Cohen’s d = 1,71). Στην 
πιλοτική έρευνα των Dalrympe και Herbert [46] παρατηρήθηκε 
μείωση στην υποκλίμακα της αποφυγής μεταξύ της αρχικής 
(ΜΟ1) και της τρίμηνης αναμνηστικής (ΜΟ2) αξιο λόγησης στα 
ερωτηματολόγια Liebowitz Social Anxiety Scale: ΜΟ1 = 38,34, 
ΜΟ2 = 23,14 και Acceptance and Action Questionnaire: ΜΟ1 = 
41,36, ΜΟ2 = 33,14. Στην έρευνα των Niles και συνεργατών 
[47] υπήρξε μείωση της εμπειρικής αποφυγής στην ΘΑΔ (b = 
0,20, z = 2,76, p= 0,006) μετά το τέλος της παρέμβασης. Επίσης, 
όταν η μείωση ήταν μεγαλύτερη στα αρχικά στάδια της θερα-
πείας, κράτησε πιο σταθερή πορεία στο τέλος. Στην έρευνα 
των Craske και συνεργατών [48], μειώθηκε εξίσου η εμπειρική 
αποφυγή μεταξύ αρχικής (Μ.Ο. = 99,2) και 12μηνης αναμνη-
στικής αξιολόγησης (Μ.Ο. = 67,4). Στην έρευνα του Block [49] 
οι συμμετέχοντες στη ΘΑΔ παρέμβαση σημείωσαν μεγαλύτερη 
επιθυμία να βιώσουν την εμπειρία της έκθεσης (μέγεθος επί-
δρασης Cohen’s d = 1,03). 

3.2.3. Άλλες μεταβλητές
Όσον αφορά στην κοινωνική αλληλεπίδραση, τις κοινωνικές 

δεξιότητες, την ποιότητα ζωής, τη δέσμευση, την κινητοποίηση 
της συμπεριφοράς βάσει αξιών, την εξωτερική έδρα ελέγχου, 
τις αρνητικές γνωσίες και την κατάθλιψη, η ΘΑΔ σημειώνει 
οφέλη σε ανθρώπους με ΚΑΔ. Στην έρευνα των Ossman και 
συνεργατών [45], οι φιλικές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 
αυξήθηκαν στατιστικά σημαντικά μεταξύ της αρχικής (Μ.Ο. 
= 4,91) και της τρίμηνης αναμνηστικής (Μ.Ο. = 6,75) αξιολόγη-
σης (p = 0,028, μέγεθος επίδρασης = 0,83). Επίσης, η εξωτερική 
έδρα ελέγχου και ο βαθμός επιρροής από τους άλλους μειώ-
θηκε στατιστικά σημαντικά, F (2,10) = 5,77, p = 0,022, μεταξύ 
της αρχικής (Μ.Ο. = 21,67), τελικής (Μ.Ο. = 16,08) και της τρί-
μηνης αναμνηστικής αξιολόγησης (Μ.Ο. = 11,67).

Στην έρευνα των Dalrympe και Herbert [46] παρατηρήθηκε 
βελτίωση μεταξύ της αρχικής (ΜΟ1) και της τρίμηνης αναμνη-
στικής αξιολόγησης (ΜΟ2) ως προς τις κοινωνικές δεξιότητες 
(ΜΟ1 = 28,50, ΜΟ2 = 38,64), την ποιότητα ζωής (MO1 = 0,12, 
MO2 = 1,54), τη δέσμευση (ΜΟ1 = 26,86, ΜΟ2 = 51,29) και την 
κινητοποίηση της συμπεριφοράς βάσει των προσωπικών αξι-
ών, καθώς η ασυμφωνία μεταξύ των αξιών και των πράξεων 
σύμφωνα με αυτές ήταν σημαντικά μικρότερη (ΜΟ1 = 18,91, 
ΜΟ2 = 6,29). Επιπλέον, στην έρευνα των Niles και συνεργα-
τών [47] παρατηρήθηκε μείωση των αρνητικών γνωσιών (b 
= 0,19, z = 2,33, p = 0,020) και μείωση της κατάθλιψης μετά 
την έγκαιρη μείωση της εμπειρικής αποφυγής (b = −74,76, 
p = 0,001, η2 = 0,21). Τέλος, στην έρευνα των Khoramnia και 
συνεργατών [51], μεταξύ της αρχικής (ΜΟ1), τελικής (ΜΟ2) 
και της δίμηνης αναμνηστικής μέτρησης (ΜΟ3) παρατηρήθη-
κε μείωση στο αίσθημα ντροπής (ΜΟ1 = 63,45, ΜΟ2 = 58,18, 
ΜΟ3 = 55,23) και στη δυσκολία ρύθμισης του συναισθήματος 
(ΜΟ1 = 115,50, ΜΟ2 = 101,36, ΜΟ3 = 98,54). Από την άλλη, οι 
μεταβλητές της ψυχολογικής ευελιξίας (ΜΟ1 = 79,72, ΜΟ2 = 
94,45, ΜΟ3 = 83,02) και αυτοσυμπόνιας (ΜΟ1 = 78,18, ΜΟ2 = 
94,81, ΜΟ3 = 96,77) σημείωσαν αύξηση. 
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Όλες οι έρευνες έχουν διεξαχθεί σε ενήλικο πληθυσμό. 
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ευρήματα για την αποτελεσμα-
τικότητα της ΘΑΔ σε παιδιά και εφήβους με ΚΑΔ, καθώς 

οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε δείγμα παιδιών και εφή-
βων ηλικίας 7 έως 17 ετών αφορούν αγχώδεις διαταραχές 
γενικά [52, 53]. 

Πίνακας 1. Έρευνες για την ΚΑΔ

Έρευνες Είδος μελέτης Δείγμα Ν  
συνεδριών

Αναμνηστικές 
συνεδρίες Σημεία βελτίωσης

Ossman et al. 
(2006) Προκαταρκτική έρευνα Ν = 22 10 3 μήνες

Κοινωνικό άγχος
Αποφυγή

Φιλική και κοινωνική αλληλεπίδραση
Εξωτερική έδρα ελέγχου

Dalrymple & 
Herbert (2007)

Πιλοτική έρευνα/
Τυχαιοποιημένη ελεγχό-

μενη δοκιμή
Ν = 20 12 3 μήνες

Κοινωνικό άγχος
Κοινωνική φοβία

Αποφυγή
Φόβος αρνητικής αξιολόγησης

Ποιότητα ζωής
Κοινωνικές δεξιότητες

Δέσμευση
Αποδοχή και ενεργοποίηση συμπεριφοράς 

βάσει αξιών

Niles et al. (2014) Τυχαιοποιημένη ελεγχό-
μενη δοκιμή

Ν = 50 (n = 25 
ΘΑΔ, n = 25 

ΓΣΘ)
12

6 μήνες
12 μήνες

Κοινωνικό άγχος
Εμπειρική αποφυγή
Αρνητικές γνωσίες

Κατάθλιψη

Craske et al. 
(2014)

Τυχαιοποιημένη ελεγχό-
μενη δοκιμή

Ν = 87
(n = 29 ΘΑΔ,
n = 33 ΓΣΘ, 
n = 25 λίστα 
αναμονής)

12 12 μήνες
Κοινωνικό άγχος

Εμπειρική αποφυγή

Block (2002) Μικρή τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη δοκιμή

N = 39 6 0
Κοινωνικό άγχος

Εμπειρική αποφυγή

Arch et al. (2012)
Τυχαιοποιημένη ελεγχό-
μενη δοκιμή-αγχώδεις 

διαταραχές

N = 128 
(n = 57 ΘΑΔ, 
n = 71 ΓΣΘ)

12
6 μήνες

12 μήνες

Κοινωνικό άγχος
Κοινωνική φοβία

Khoramnia et al. 
(2020)

Hμι-πειραματική κλινι-
κή δοκιμή

N = 24 (n = 12 
ΘΑΔ, n = 12 

ομάδα  
ελέγχου)

12 2 μήνες 

Κοινωνική φοβία
Αίσθημα ντροπής

Δυσκολία στη ρύθμιση του συναισθήματος
Αυτο-συμπόνια 

Ψυχολογική ευελιξία 

3.3. Σύγκριση ΘΑΔ και ΓΣΘ
Στην παρούσα μελέτη συμπεριλάβαμε και έρευνες που συγκρί-
νουν την αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ με εκείνη της ΓΣΘ στη 
θεραπεία της ΚΑΔ, εφόσον οι αξίες αποτελούσαν ξεκάθαρα 
μέρος του πρωτοκόλλου της ΘΑΔ. Οι Niles και συνεργάτες [47] 
συνέκριναν την αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ και της ΓΣΘ στην 
ΚΑΔ και βρήκαν μεγαλύτερη μείωση της εμπειρικής αποφυ-
γής στη ΘΑΔ (b = 0,20, z = 2,76, p= 0,006) απ’ ό,τι στη ΓΣΘ (b 
= −0,16, z = −2,60, p= 0,009). Ωστόσο, στη ΘΑΔ η μείωση ήταν 
μεγαλύτερη στα αρχικά στάδια της θεραπείας και σταθερο-
ποιήθηκε στη συνέχεια, ενώ στη ΓΣΘ συνέβη το αντίθετο. Στις 
συναντήσεις 4,6,8 και 10 η ΘΑΔ σημείωσε μεγαλύτερη μείωση 
στην εμπειρική αποφυγή (ps < 0,012) και τις αρνητικές γνωσίες 
(p = 0,039) συγκριτικά με τη ΓΣΘ, ενώ στις αρχικές συνεδρίες 
(2η συνάντηση) η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντικά (p = 
0,051, p = 0,327 αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε, επίσης, στατιστικά 

σημαντική μείωση των συμπτωμάτων του κοινωνικού άγχους 
για τη ΘΑΔ (b = −0,57, p = 0,006), αλλά όχι για τη ΓΣΘ (b = 0,05, 
p = 0,813). Τέλος, παρατηρήθηκε μείωση των συμπτωμάτων 
της κατάθλιψης στη ΘΑΔ (b = −8,19, p = 0,030), ενώ στη ΓΣΘ 
η μείωση δεν ήταν στατιστικά σημαντική (b = 8,85, p = 0,071).

Στην έρευνα των Craske και συνεργατών [48] δεν παρατη-
ρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της ΘΑΔ και 
της ΓΣΘ ως προς τα συμπτώματα του κοινωνικού άγχους (b = 
−0,09, CI = −0,49, 0,32, p = 0,675), τους δείκτες βαρύτητας (b = 
0,61, CI = 0,20, −1,43, p = 0,140) και την αποφυγή (b = −10,86, CI 
= −27,0, 5,3, p = 0,188). Συνολικά ως προς την κλινικά σημαντι-
κή βελτίωση, η ΘΑΔ σημείωσε μεγαλύτερα οφέλη συγκριτικά 
με τη λίστα αναμονής (p < 0,01), αλλά όχι και με τη ΓΣΘ (p = 
0,45). Στην έρευνα των Arch και συνεργατών [50], αν και παρα-
τηρήθηκε μεγαλύτερη μείωση της κλινικής βαρύτητας στη ΓΣΘ 
(ΜΟαρχικής= 5,75, ΜΟτελικής = 3,56, ΜΟ6μηνης = 3,33) συγκριτικά με 
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τη ΘΑΔ (ΜΟαρχικής = 5,46, ΜΟτελικής = 4,33, ΜΟ6μηνης = 3,43), στη 
12μηνη αναμνηστική παρατηρήθηκε το αντίστροφο (ΜΟΓΣΘ 
= 4,00, ΜΟΘΑΔ= 2,60). Ως προς την κοινωνική φοβία, ενώ στις 
τελικές μετρήσεις η ΓΣΘ σημείωσε μεγαλύτερη μείωση, στις 
αναμνηστικές συνεδρίες η διαφορά δεν ήταν μεγάλη (ΘΑΔ: 
ΜΟαρχικής = 17,45, ΜΟτελικής = 16,63, ΜΟ6μηνης = 14,80, ΜΟ12μηνης = 
17,20· ΓΣΘ: ΜΟαρχικής = 20,60, ΜΟτελικής = 14,67, ΜΟ6μηνης = 14,67, 
ΜΟ12μηνης = 17,86). Στην παρούσα έρευνα, δεν εξετάστηκε αν 
κάποια από τις δύο προσεγγίσεις υπερτερεί της άλλης.

4. Συζήτηση
Οι αξίες είναι οι αντιλήψεις του επιθυμητού, τα κριτήρια με 
τα οποία ο άνθρωπος επιλέγει, δικαιολογεί τις πράξεις του 
και αξιολογεί τους άλλους, τα γεγονότα και τον εαυτό του 
[22]. Παραμένουν σταθερές και ιεραρχούνται με έναν τέτοιο 
τρόπο που διαμορφώνουν ένα σύστημα προτεραιοτήτων για 
το άτομο [21]. Έχουν μια οικουμενική διάσταση, καθώς ανα-
γνωρίζονται ανεξαρτήτως κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου, 
αποτελούν κεντρικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά και είναι 
πιθανόν να έχουν επικρατήσει κατά την εξελικτική διαδικα-
σία ως προδιαθέσεις που λειτουργούν προς τη βέλτιστη επί-
λυση σημαντικών θεμάτων για την επιβίωση του ατόμου [28]. 
Οι αξίες παραμένουν σταθερές, όμως μπορεί να είναι χρονικά 
μεταβαλλόμενες. Ο άνθρωπος σε κάθε φάση της ζωής του έχει 
διαφορετικό σύστημα αξιών να τον καθοδηγεί, ανάλογα με ό,τι 
του είναι σημαντικό [32].

Η ιδιότητα των αξιών να λειτουργούν ως κινητήρια δύνα-
μη ώθησε ερευνητές να τις ενσωματώσουν ως δομικό στοιχείο 
στη ΘΑΔ –θεραπευτική προσέγγιση του «τρίτου κύματος» της 
ΓΣΘ–, με στόχο να ενισχύσουν τη δέσμευση στη θεραπεία και 
να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά της [29, 30, 31, 41, 42]. 

Η ΘΑΔ αποδεικνύεται ως μια αποτελεσματική θεραπεία 
για τη θεραπεία της ΚΑΔ. Συγκεκριμένα, η αναγνώριση των 
προσωπικών αξιών του θεραπευόμενου και στη συνέχεια η 
προσπάθεια και η επίτευξη σημαντικών για τη ζωή στόχων που 
βασίζονται στο σύστημα αξιών του ατόμου συνδέεται με θετι-
κές παραμέτρους, όπως αυτοεκτίμηση, νόημα ζωής και θετικά 
συναισθήματα [43]. Ειδικότερα, φαίνεται να συσχετίζεται με 
μείωση των συμπτωμάτων του κοινωνικού άγχους [45-50], της 
εμπειρικής αποφυγής [45-49], του κοινωνικού φόβου [46, 51], 
των αρνητικών γνωσιών [47], του φόβου αρνητικής αξιολόγη-
σης [46], της εξωτερικής έδρας ελέγχου [45], του αισθήματος 
ντροπής [51], των δυσκολιών στη ρύθμιση του συναισθήματος 
[51] και της κατάθλιψης [47]. Επίσης, συσχετίζεται με αύξηση 
της φιλικής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης [45], των κοινωνι-
κών δεξιοτήτων, της ποιότητας ζωής, της δέσμευσης, της απο-
δοχής και κινητοποίησης της συμπεριφοράς βάσει των αξιών 
[46], της αυτοσυμπόνιας και της ψυχολογικής ευελιξίας [51]. 

Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν η αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ 
να αποδοθεί αποκλειστικά στην επικέντρωση στις αξίες. Το 
θεραπευτικό πρωτόκολλο της ΘΑΔ εμπεριέχει και άλλες τεχνι-
κές, όπως η ενσυνειδητότητα και η αποδοχή. Ο ερευνητικός 
σχεδιασμός δεν απομονώνει την καθεμία από τις μεταβλητές 
αυτές, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν 
να αξιολογηθεί η συμβολή της κάθε μεταβλητής ξεχωριστά 
στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας και κατά συνέπεια 
να φανεί και ο ρόλος των αξιών ξεχωριστά. Επιπρόσθετα, 
κάποιες φορές, παρατηρήθηκε ο διαμεσολαβητικός ρόλος της 
μείωσης της αποφυγής να συσχετίζεται με βελτίωση [47], γεγο-

νός που κάνει ακόμη δυσχερέστερη τη διεξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων. 

Τον παραπάνω περιορισμό επιχειρούν να ξεπεράσουν δύο 
έρευνες, σχεδιασμένες να εξετάσουν αποκλειστικά τη μεμο-
νωμένη συμβολή των αξιών στη θεραπεία [43, 44]. Στην πρώτη 
έρευνα [43], η προσπάθεια επίτευξης στόχων που βασίζονται 
στις προσωπικές αξίες του ατόμου βρέθηκε να συνδέεται με 
υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης, νοήματος ζωής και θετι-
κών συναισθημάτων σε πάσχοντες από ΚΑΔ, είτε επιτύγχαναν 
πρόοδο είτε όχι. Ωστόσο, αν και φαίνεται ότι κάποιος σημει-
ώνει γενικότερη βελτίωση της λειτουργικότητας και της βίω-
σης ευχάριστων εμπειριών όταν ενεργεί κατευθυνόμενος από 
μία αξία, αυτό δεν φαίνεται να συσχετίζεται με μείωση των 
συμπτωμάτων της ΚΑΔ.

Η δεύτερη μελέτη, των Freidlin και συνεργατών [44], κατέ-
δειξε τη σημασία αλλά ταυτόχρονα και την πολυπλοκότητα 
της επίδρασης των αξιών στους πάσχοντες από ΚΑΔ, γεγονός 
που καθιστά δύσκολη τη διεξαγωγή συμπερασμάτων για τον 
ρόλο τους. Ο βαθμός αντιπροσώπευσης διαφορετικών αξιών 
φάνηκε να συσχετίζεται με την παρουσία της ΚΑΔ. Οι αξίες 
της κοινωνικής νοημοσύνης σε υπερβολικό και ελάχιστο βαθμό, 
η ταπεινότητα σε υπερβολικό βαθμό, η ζέση, το χιούμορ και 
η αυτορρύθμιση σε ελάχιστο βαθμό βρέθηκαν να σχετίζονται 
με την ΚΑΔ. Οι συγγραφείς ερμήνευσαν τα ευρήματα βάσει 
βιβλιογραφίας, καθώς τα άτομα με ΚΑΔ έχουν φτωχές κοι-
νωνικές δεξιότητες και μπορεί να αναλύουν τις καταστάσεις 
σε υπερβολικό βαθμό ή να έχουν άγνοια γι’ αυτές (κοινωνική 
νοημοσύνη). Επίσης, είναι πιθανό να αποφεύγουν τις θετικές 
αξιολογήσεις ή να υποτιμούν τα θετικά χαρακτηριστικά (υπερ-
βολική ταπεινότητα). Επιπλέον, τα άτομα με ΚΑΔ δεν μιλούν, 
ούτε βιώνουν με ενθουσιασμό τη ζωή (ζέση σε ελάχιστο βαθ-
μό), ενώ παράλληλα ο μειωμένος αντιληπτός συναισθηματι-
κός έλεγχος (αυτορρύθμιση σε ελάχιστο βαθμό) αποτελεί μια 
γνωστική διεργασία, μέσα από την οποία συντηρείται η ΚΑΔ. 
Αναφορικά με τη σχέση μεταξύ του χιούμορ σε ελάχιστο βαθμό 
και της ΚΑΔ, φαίνεται πως τα άτομα με ΚΑΔ δυσκολεύονται 
να επεξεργαστούν θετικές εμπειρίες, ενώ είναι πιο εύκολο γι’ 
αυτούς να επεξεργάζονται τις αρνητικές [44]. 

Το συγκεκριμένο εύρημα δείχνει ακόμη περισσότερο πόσο 
σημαντικός αλλά και πολυδιάστατος φαίνεται να είναι ο ρόλος 
των αξιών, δημιουργώντας την ανάγκη για περαιτέρω διερεύ-
νηση του ρόλου αλλά και του τρόπου που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως θεραπευτικά εργαλεία. Υπάρχουν ενδείξεις 
ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με στόχο την αύξηση 
του κινήτρου για εμπλοκή σε νέες δραστηριότητες που θα επι-
φέρουν ικανοποίηση, μείωση της αποφυγής και των συμπτω-
μάτων άγχους, όπως φαίνεται στην πρώτη έρευνα. Ωστόσο, 
είναι ανάγκη να εξεταστεί και η πιθανότητα να αποτελέσουν 
στόχο γνωσιακής αλλαγής, ώστε να μεταβληθούν τα ποσοστά 
αντιπροσωπευτικότητας που δηλώνουν οι θεραπευόμενοι για 
κάποιες από αυτές. Θα είχε δηλαδή μεγάλο ενδιαφέρον να 
εξεταστεί αν θα μπορούσε μια γνωσιακή παρέμβαση να μετα-
βάλλει τα ποσοστά –για παράδειγμα, της ταπεινότητας ή του 
χιούμορ– που οι θεραπευόμενοι εκτιμούν ότι τους αντιπροσω-
πεύει και να εξεταστεί εάν αυτό θα επιφέρει μεταβολές στην 
ψυχοπαθολογία τους. 

Είναι φανερό ότι χρειάζονται περισσότερες έρευνες με 
έμφαση στην αποκλειστική επίδραση των αξιών του θεραπευό-
μενου ώστε να φανεί εάν αποτελούν τη μεταβλητή που κάνει 



Διερεύνηση της συμβολής των αξιών στη θεραπεία της Κοινωνικής Αγχώδους Διαταραχής Α. Παπαδημητρίου, Π. Μυτσκίδου

32

αποτελεσματική τη θεραπεία της ΘΑΔ σε αυτή τη διαταραχή, 
προκειμένου να σχεδιαστούν πιο αποτελεσματικά θεραπευτικά 
πρωτόκολλα για την ΚΑΔ [32]. Κάτι τέτοιο θα διαμόρφωνε ένα 
νέο θεραπευτικό μοντέλο το οποίο θα συνδύαζε την αντιμετώ-
πιση των αποφυγών που δημιουργεί η συγκεκριμένη διαταραχή 
με μια σειρά δράσεων, που ακουμπούν στην ουσία της προσω-
πικότητας του θεραπευόμενου και φαίνεται να συνδέονται όχι 
μόνο με τη μείωση του άγχους και την αύξηση της λειτουργικό-
τητας του θεραπευομένου στην κοινωνική του ζωή, αλλά και 
με χαρακτηριστικά όπως το νόημα ζωής και η αυτοεκτίμηση. 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να διεξαχθούν έρευνες σε πλη-
θυσμό παιδιών και εφήβων. Η πλειονότητα των ερευνών ανα-
φορικά με την αποτελεσματικότητας των αξιών –μεμονωμένα 
ή ως μέρος της ΘΑΔ– έχει διεξαχθεί σε νεανικό (φοιτητές) [49] 
και ενήλικο πληθυσμό [45-48, 50], ενώ έρευνες σε παιδιά και 
εφήβους με ΚΑΔ αφορούν συνολικά στις αγχώδεις διαταρα-
χές [42, 53]. Καθώς οι αξίες δεν είναι ακόμη εδραιωμένες στην 
παιδική ηλικία, ενώ μεταβάλλονται στην εφηβεία [54], οπότε 
και συνήθως εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα των κοινωνι-
κών δυσκολιών, εκτιμάται ότι η διερεύνηση σε αυτόν τον πλη-
θυσμό θα συνέβαλε στην καλύτερη γνώση και τη δημιουργία 
αποτελεσματικών παρεμβάσεων θεραπείας ή και πρόληψης. 
Επίσης, θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστεί η επίδρασή τους στο 
χαρακτηριστικό της ντροπαλότητας που εμφανίζεται συχνά 
στην παιδική ηλικία και μπορεί μελλοντικά να εξελιχθεί σε 
ΚΑΔ ή να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη της αποφευ-
κτικής διαταραχής προσωπικότητας στην ενήλικη ζωή [55, 56]. 

Αν και δεδομένα δείχνουν πως η ΘΑΔ υπερτερεί της ΓΣΘ 
στις αγχώδεις διαταραχές με συννοσηρότητα [57], περαιτέρω 
έρευνες χρειάζεται να διεξαχθούν και σε αυτό το πεδίο, καθώς 
δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ευρήματα ούτε για την ΚΑΔ, ούτε 
για τη μεμονωμένη συμβολή των αξιών. 

Συμπερασματικά, ο μικρός αριθμός ερευνών και ο ερευ-
νητικός σχεδιασμός δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων ως προς τον βαθμό συμβολής των αξιών στην 
αποτελεσματική θεραπεία της ΚΑΔ και πιο συγκεκριμένα στη 
μείωση του κοινωνικού άγχους. Φαίνεται, ωστόσο, να συσχετί-
ζονται με βελτίωση άλλων σημείων, όπως η αυτοεκτίμηση, τα 
οποία οι πάσχοντες με ΚΑΔ βαθμολογούν χαμηλότερα συγκρι-
τικά με τον γενικό πληθυσμό. 

Οι αξίες αποτελούν ένα πεδίο ιδιαίτερης σημασίας στην 
ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Οικουμενικές και σημαντικές για 
όλους, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα κίνητρο αλλαγής για 
μια ζωή με νόημα. Οι μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να 
εξετάσουν τόσο τη μεμονωμένη συμβολή των αξιών στη θερα-
πεία της ΚΑΔ όσο και τον σχεδιασμό μιας νέας θεραπευτικής 
προσέγγισης, η οποία να εστιάζει στις αξίες, στην αναγνώρισή 
τους και στην κινητοποίηση των θεραπευομένων σε συμπερι-
φορές που τους δίνουν νόημα και ικανοποίηση.
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Abstract
The purpose of the current study is to investigate values’ contribution 
in Social Anxiety Disorder (SAD) treatment. Values have been studied 
as a part of ACT protocol, where the therapist in collaboration with 
the patient finds the personal values of the latter through appropriate 
questions, techniques and questionnaires and helps them to accept and 
integrate the values in their daily routine and behavior. Although, CBT 
is the main treatment in SAD in adults, children and adolescents, there 
are many specific factors, like severity and comorbidity, which cause 
problems and do not permit to patients to engage in treatment and as 
a result drop outs are observed. ACT focuses on helping patients to 
engage in behaviors, which are meaningful for them. The current study 
concentrated data from Greek and foreign references and excluded 
every inappropriate information. Values’ contribution in the treatment 
of Social Anxiety Disorder (SAD) has not been studied individually. 
The only relative data emerged from two studies, found that values 
increase self-confidence, positive emotions and meaning of life, which 
are in lower level in people with SAD comparatively with the general 
population. Also, data emerged found that the overuse or the underuse 
of a value, like humor, social intelligence and self-regulation may be 
related with SAD, so it is important to be used in an optimal way. On 
the other hand, values have been studied more as a core part of ACT 
protocol. Data collected from surveys, which studied ACT effectiveness 
in people with SAD, have proved that ACT is effective in reducing 
symptoms, like social anxiety and phobia, experience avoidance and 
external control. On the other, social interaction, commitment, quality 
of life and committed action are enhanced. Also, in many cases it was 
observed that ACT superiors CBT in SAD treatment. Nevertheless, the 
research design did not isolate the values’ contribution individually, but 
as a part of ACT protocol in total, so the so far data do not permit to 
export data for the values’ exclusive contribution. As it seems that values 
enhance person’s engagement, then future directions may focus both on 
values’ individual contribution to SAD treatment and on the design of 
a treatment based only on values. Then, more clear and specific results 
would be emerged about how values may help a patient with SAD to 
be exposed to social situations and to be engaged in meaningful actions. 
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Θεωρητικές και κλινικές προκλήσεις για τη  
«μη ανοχή στην αβεβαιότητα» στις αγχώδεις  
διαταραχές: το παράδειγμα της Γενικευμένης  
Αγχώδους Διαταραχής

Περίληψη
Στόχος αυτής της ανασκόπησης είναι να παρουσιαστούν οι κλινικές και θεωρητικές προκλήσεις αναφορικά με το χαρακτη-
ριστικό της μη ανοχής της αβεβαιότητας στις αγχώδεις διαταραχές, αναλύοντας πιο συγκεκριμένα τον καίριο ρόλο του στη 
Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή (ΓΑΔ). Το χαρακτηριστικό της μη ανοχής στην αβεβαιότητα εμφανίζεται στις περισσότερες 
αγχώδεις διαταραχές (ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, διαταραχή πανικού, κοινωνική αγχώδης διαταραχή, διαταραχή άγχους 
ασθένειας, διαταραχές σίτισης και πρόσληψης τροφής κ.ά.) και αναδεικνύεται, κατόπιν σύγκρισης ερευνών, η υπεροχή των 
συμπεριφορικών πειραμάτων έναντι της έκθεσης, ως ένας άμεσος τρόπος μείωσης του χαρακτηριστικού αυτού, και κατ’ επέ-
κταση ελαχιστοποίησης των αγχογόνων συμπτωμάτων και της ανησυχίας που προκαλούν. Παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα 
Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας που θέτουν στο επίκεντρο την αντιμετώπιση του χαρακτηριστικού της μη ανοχής 
στην αβεβαιότητα, με κυριότερο το Πρωτόκολλο CBT-IU για τη ΓΑΔ. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου 
αποκαλύπτουν πως υπήρξε σημαντική μείωση των συμπτωμάτων Γενικευμένης Αγχώδους Διαταραχής, της γενικής ψυχοπα-
θολογίας, καθώς και αύξηση της ανοχής απέναντι στην αβεβαιότητα. Μέσα από την παρουσίαση και τη σύνθεση ερευνών για 
τη μη ανοχή στην αβεβαιότητα, αναφέρονται προτεινόμενα μοντέλα και αναδεικνύεται η σημασία της βελτίωσης της ανοχής 
στην αβεβαιότητα, με σκοπό τη μείωση του άγχους και της ανησυχίας που αποτελούν καίρια συστατικά της πλειονότητας των 
αγχωδών διαταραχών. Συμπερασματικά, προτείνεται η διεξαγωγή μελλοντικών ερευνών οι οποίες θα μπορούσαν να εστιάσουν 
και σε άλλες ποικίλες εκδηλώσεις της μη ανοχής στην αβεβαιότητα, με στόχο τη δημιουργία κατάλληλων θεραπευτικών πρω-
τοκόλλων για ενισχυμένα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Λέξεις-κλειδιά: Μη Ανοχή της Αβεβαιότητας, Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή, Αγχώδεις Διαταραχές, Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία
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1. Η μη ανοχή στην αβεβαιότητα ως βασικό συστατικό της ΓΑΔ
Η Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή (ΓΑΔ) είναι μια διαταραχή 
που χαρακτηρίζεται από επίμονο, διακυμαινόμενο, μη ρεαλιστι-
κό ή υπερβολικό άγχος, το οποίο είναι διάχυτο και χρόνιο και 
εξαπλώνεται σε πολλές καταστάσεις της ζωής του ατόμου [1].

Παρά την προσπάθεια της γνωσιο-συμπεριφοριστικής θεω-
ρίας, μέσω της εστίασης στα μεταγνωσιακά πιστεύω για την 
ανησυχία και τη συναισθηματική απορρύθμιση, δεν επετεύ-
χθη η πλήρης μείωση των συμπτωμάτων στον επανέλεγχο  
[2, 3]. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας θεραπείας 

αποκλειστικά για τη ΓΑΔ, που θα έχει ως βάση της τα συμπε-
ριφορικά πειράματα και θα στοχεύει στη μη ανοχή στην αβε-
βαιότητα (Intolerance of Uncertainty – IU) [4]. 

Η μη ανοχή στην αβεβαιότητα είναι ένα αρνητικό χαρακτη-
ριστικό που πηγάζει από πολλά καταστροφικά πιστεύω σχετικά 
με την αβεβαιότητα, καθώς και από τις συνέπειες που πιστεύει 
κανείς ότι θα ακολουθήσουν. Η δυσκολία, λοιπόν, ενός ατόμου 
να διαχειριστεί, έστω και μία μικρή δόση αβεβαιότητας στη 
ζωή του, αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες 
κινδύνου για την ανάπτυξη της ΓΑΔ, όπως επίσης και παρά-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ



Θεωρητικές και κλινικές προκλήσεις για τη «μη ανοχή στην αβεβαιότητα» στις αγχώδεις διαταραχές Λ.-Α. Μάκκου, Μ. Λεμονούδη

36

γοντας διατήρησης του άγχους και της ανησυχίας, γεγονός που 
μαρτυρά την ισχυρή σχέση μεταξύ της ΓΑΔ και της μη ανοχής 
στην αβεβαιότητα. Έτσι, δημιουργείται ένα θεωρητικό μοντέλο 
βασισμένο στη γνωσιο-συμπεριφοριστική θεραπεία με επίκεντρο 
τη μη ανοχή στην αβεβαιότητα, (CBT-IU), το οποίο αποτελείται 
από 14-16 συνεδρίες και στοχεύει απευθείας σε αυτό το χαρα-
κτηριστικό, μέσω συμπεριφορικής έκθεσης, επαναξιολόγησης 
της χρησιμότητας της ανησυχίας, εκπαίδευσης στην επίλυση 
προβλημάτων και έκθεσης στη φαντασία [5]. Αλλαγές στη μη 
ανοχή της αβεβαιότητας οδηγούν σε μείωση της ανησυχίας, χωρίς 
αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχει χώρος για βελτίωση εφόσον 
το 20-30% των ατόμων δεν πέτυχαν μείωση στη ΓΑΔ κατά τον 
επανέλεγχο και συνέχιζαν να εμφανίζουν το χαρακτηριστικό 
της μη ανοχής στην αβεβαιότητα. Γι’ αυτόν τον λόγο υπήρξε 
η ανάγκη πιο αποτελεσματικών μεθόδων, που θα στοχεύουν 
πιο άμεσα σε αυτή, καθορίζοντας αρχικά την κατάσταση της 
αβεβαιότητας του καθενός, τα πιστεύω ή την ερμηνεία του για 
αυτή και τα αγχώδη συμπτώματά του. Βασιζόμενοι σε αυτό, οι 
ερευνητές πρότειναν ένα Πρωτόκολλο ΓΣΘ, αναδεικνύοντας τα 
συμπεριφορικά πειράματα ως τη μόνη θεραπευτική τεχνική [4]. 

Υπήρξαν πολλές θεωρίες που ασχολήθηκαν εκτενώς με τη 
θεραπεία της ΓΑΔ. Δύο από αυτές είναι η Μεταγνωσιακή Θεωρία 
(MCT) και η θεωρία Μη Ανοχής στην Αβεβαιότητα (IUT) [3].

Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο Μεταγνωσιακής Θεωρίας 
(ΜΘ – MCT) θεωρεί πως η ανησυχία είναι στη φύση του ατόμου 
και αποτελεί μια προσπάθεια να γενικευτούν τρόποι αντιμετώπι-
σης πιθανών απειλητικών καταστάσεων, βασιζόμενοι σε θετικά 
πιστεύω σχετικά με τη χρησιμότητα της ανησυχίας [6]. Εστιάζει 
στην τροποποίηση μεταγνωσιακών παραγόντων που συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη και στη διατήρηση της ΓΑΔ, όπως είναι τα αρνη-
τικά πιστεύω για τη μη ελεγξιμότητα και την επικινδυνότητα που 
ενέχει η ανησυχία, τα θετικά πιστεύω σχετικά με την πεποίθηση 
των ασθενών για την ανησυχία ως στρατηγική αντιμετώπισης και 
οι αποτελεσματικές προσπάθειες να αποφύγουν την ανησυχία 
και να ελέγξουν τις σκέψεις τους. Ο κύριος στόχος, λοιπόν, της 
ΜΘ είναι όχι η ανησυχία αυτή καθαυτή, αλλά τα πιστεύω των 
ασθενών σχετικά με την ανησυχία [3].

Η θεωρία Μη Ανοχής στην Αβεβαιότητα (IUT) εστιάζει 
ακριβώς στον σημαντικό ρόλο της μη ανοχής της αβεβαιό-
τητας στην ανάπτυξη και στη διατήρηση της ΓΑΔ. Εστιάζει 
κυρίως στο να μειωθεί το άγχος και η ανησυχία, βοηθώντας 
τους ασθενείς να αναπτύξουν την ικανότητα να ανέχονται, να 
αντιμετωπίζουν και επίσης να αποδέχονται την αβεβαιότητα 
στην καθημερινή τους ζωή [5]. Περιλαμβάνεται η εκπαίδευ-
ση στην επίγνωση της ανησυχίας κατά την οποία οι ασθενείς 
μαθαίνουν να διαχωρίζουν τις ανησυχίες που υπάγονται στην 
επίλυση προβλήματος από αυτές που δεν υπάγονται. Εκπαι-
δεύονται στην επίλυση προβλήματος και ενθαρρύνονται να 
αντιμετωπίσουν, μέσω έκθεσης στη φαντασία, τρομακτικές 
προσδοκίες ανησυχιών και των πιο άλυτων προβλημάτων [7], 
με σκοπό να αντιμετωπίσουν τους φόβους τους και να απο-
φύγουν τη γνωστική αποφυγή. Στην τελική φάση, τα θετικά 
πιστεύω για την ανησυχία τροποποιούνται μέσω γνωστικών 
θεραπευτικών παρεμβάσεων. 

2. Συνοπτική παρουσίαση των Πρωτοκόλλων ΓΣΘ
Το Πρωτόκολλο ΓΣΘ αποτελείται από 12 εβδομαδιαίες 50λεπτες 
συνεδρίες, αναπτύχθηκε από τους Hebert και Dugas, το 2018 
[4], στοχεύει άμεσα, όπως προαναφέρθηκε, στη Μη Ανοχή της 

Αβεβαιότητας (IU), μέσω των συμπεριφορικών πειραμάτων, και 
αποτελείται από 3 ενότητες: (α) ψυχοεκπαίδευση και εκπαίδευ-
ση στην επίγνωση της αβεβαιότητας, (β) έλεγχος πεποιθήσεων 
σχετικά με την αβεβαιότητα μέσω συμπεριφορικών πειραμά-
των, και (γ) πρόληψη υποτροπής. 

Η 1η ενότητα πραγματοποιείται στις δύο πρώτες θεραπευτικές 
συνεδρίες. Στόχος είναι να προσφέρει γνώση του μοντέλου ΓΣΘ, 
των συμπτωμάτων της ΓΑΔ και της λειτουργίας της μη ανοχής 
στην αβεβαιότητα στην καθημερινή ζωή. Για τον σκοπό αυτό, 
ο θεραπευτής παρέχει πληροφορίες για καθένα από τα τρία. 
Υπογραμμίζει τις βασικές αρχές της ΓΣΘ, που περιλαμβάνουν: 
(α) εστίαση στη σχέση μεταξύ γνωσιών, συμπεριφοράς, συναι-
σθήματος, (β) παροχή νέων προοπτικών σε ένα πρόβλημα, (γ) 
απόκτηση και εξάσκηση νέων δεξιοτήτων, (δ) συνεργασία θερα-
πευτή- θεραπευόμενου, (ε) προαγωγή αυτοαποτελεσματικότητας, 
(στ) την περιορισμένης διάρκειας δομή του, (ζ) τον δομημένο 
χαρακτήρα του, (η) την εστίαση στο εδώ και τώρα και, τέλος, 
(θ) έμφαση στις ασκήσεις για το σπίτι ανάμεσα στις συνεδρίες. 

Η 2η ενότητα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της θερα-
πείας (9 συνεδρίες) [4]. Τα συμπεριφορικά πειράματα ορίζονται 
ως μια εμπειρική μέθοδος ελέγχου της αβεβαιότητας, της σχε-
τιζόμενης με τις πεποιθήσεις της καθημερινής ζωής. Στόχοι της 
ενότητας είναι ο καθορισμός: (α) του κατά πόσο οι παρούσες 
πεποιθήσεις του ατόμου είναι αληθινές ή έχουν μια προσωπική 
αξία, και (β) του αν υπάρχουν λογικές εναλλακτικές πεποιθή-
σεις σχετικά με την αβεβαιότητα [8]. 

Τέλος, η 3η ενότητα πραγματοποιείται στην τελευταία συνε-
δρία της θεραπείας. Στόχος είναι η επανάληψη των σημαντικών 
δεξιοτήτων, η αναγνώριση εκείνων των τομέων που χρειάζεται 
να συνεχιστεί η δουλειά και ο σχεδιασμός στην προετοιμασία 
αναπόφευκτων αποτυχιών. Αρχικά, ζητείται από τους πελάτες να 
συγκρίνουν τις παλιές τους πεποιθήσεις σχετικά με την αβεβαιό-
τητα από την αρχή της θεραπείας με τις τωρινές τους πεποιθή-
σεις στο τέλος της θεραπείας. Στόχος είναι να τονιστεί η πρόοδος 
και να αλλαχθεί ό,τι συνέβη κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 
Κεντρικά συμπεριφορικά πειράματα επίσης συζητιούνται. Για 
να συνεχιστεί να υπάρχει κίνητρο, ζητείται από τους πελάτες να 
αναγνωρίσουν πόσο αυτές οι αλλαγές επηρέασαν την καθημε ρινή 
τους ζωή και πόσο καλά συμπίπτουν με προσωπικές αξίες και 
στόχους της ζωής τους. Έπειτα, ενθαρρύνονται να βάλουν τα 
πειράματα στην καθημερινή τους ζωή και να τα κάνουν καθη-
μερινή τους συνήθεια. Στόχος είναι η αναγνώριση μεθόδων για 
διατήρηση και επέκταση όσων αποκτήθηκαν στη θεραπεία [4].

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η παρουσίαση ενός άλλου 
μοντέλου για τη ΓΑΔ, σύμφωνα με άρθρο των Dugas και συνερ-
γατών [9]. Το πρώτο στοιχείο του μοντέλου είναι ακριβώς η μη 
ανοχή της αβεβαιότητας, που κατέχει κεντρικό ρόλο. Ορίζεται 
ως ο τρόπος που ένα άτομο αντιλαμβάνεται μια πληροφορία σε 
αμφίσημες ή αβέβαιες καταστάσεις και ανταποκρίνεται σε αυτή 
την πληροφορία με γνωστικές, συναισθηματικές και συμπερι-
φορικές αντιδράσεις. Είναι το ερώτημα «τι θα γινόταν αν;» που 
χαρακτηρίζει τη μη ανοχή στην αβεβαιότητα στη Γενικευμένη 
Αγχώδη Διαταραχή. Η μη ανοχή στην αβεβαιότητα, σύμφωνα 
με πρόσφατες μελέτες, (α) σχετίζεται με την ανησυχία, ανεξάρ-
τητα από τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης, (β) διακρίνει μη 
κλινικές ανησυχίες που πληρούν τα κριτήρια για τη ΓΑΔ από 
αυτές που δεν τα πληρούν, και (γ) διαχωρίζει τους ασθενείς 
με ΓΑΔ από εκείνους που βιώνουν ανησυχία μέτριας έντασης 
μη κλινικής σημασίας. 
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Το μοντέλο επίσης [9] υπογραμμίζει τη συνεισφορά των 
πεποιθήσεων για την ανησυχία στη ΓΑΔ. Παραδείγματα τέτοιων 
πεποιθήσεων θα μπορούσαν να είναι «το να ανησυχείς, βοηθά 
να αποφευχθεί η απογοήτευση», «το να ανησυχείς, βοηθά στο 
να προστατεύονται τα άτομα που αγαπάς», «το να ανησυχείς, 
βοηθά να γίνονται καλύτερα τα πράγματα» κ.ά. Οι πεποιθήσεις 
για την ανησυχία σχετίζονται με τα επίπεδα της ανησυχίας και 
οι ασθενείς με ΓΑΔ πιστεύουν ότι το να ανησυχείς είναι πιο 
χρήσιμο στο να βρεθούν λύσεις και να προληφθούν αρνητικά 
αποτελέσματα και συχνά ισχυρίζονται ότι τους βοηθά να προ-
ετοιμαστούν για αρνητικές εκβάσεις, ακόμη και αν αυτές οι 
εκβάσεις είναι γενικά απίθανο να συμβούν. Προφανώς, τέτοιες 
πεποιθήσεις ενισχύονται αρνητικά από τη μη πραγματοποίηση 
της φοβογόνας κατάστασης. 

Ένα ακόμη στοιχείο του μοντέλου [9] είναι ο φτωχός προ-
σανατολισμός στο πρόβλημα (poor problem orientation), που 
ορίζεται ως οι μεταγνωσιακές διαδικασίες που αντανακλούν 
επίγνωση και εκτίμηση των καθημερινών προβλημάτων και 
της ικανότητας του καθενός για επίλυση προβλήματος. Περι-
λαμβάνει αντίληψη του προβλήματος, απόδοση στο πρόβλημα, 
εκτίμηση του προβλήματος, προσωπικές πεποιθήσεις ελέγχου 
και συναισθηματικές αντιδράσεις. Η ανησυχία σχετίζεται με 
φτωχή ικανότητα επίλυσης προβλήματος και φτωχό αντιλαμ-
βανόμενο έλεγχο πάνω στη διαδικασία επίλυσης προβλήμα-
τος, τα οποία (και τα δύο) είναι ενδείξεις φτωχού προσανατο-
λισμού στο πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, διαχωρισμένη 
από το χαρακτηριστικό του άγχους, η ανησυχία σχετίζεται με 
θετικές συμπεριφορές επίλυσης προβλήματος, όπως η εστίαση 
στο πρόβλημα και οι στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών, 
ωστόσο παραμένει συσχετισμένη με εκδηλώσεις φτωχού προ-
σανατολισμού προβλήματος, όπως η τάση να αντιμετωπίζονται 
τα γεγονότα ως απειλές. 

Το τελευταίο στοιχείο του μοντέλου [9] είναι η αναγνώριση 
της γνωσιακής αποφυγής ως μιας σημαντικής διαδικασίας για 
τη διατήρηση της ΓΑΔ. Ερευνητές από το πανεπιστήμιο του 
Penn State [10] παρουσιάζουν πως η ανησυχία, πρωταρχικά, 
αποτελείται από σημασιολογική γνωστική δραστηριότητα ή 
«λεκτική» σκέψη περισσότερο απ’ ό,τι διανοητικές εικόνες, που 
σημαίνει πως συγκροτείται από σκέψεις και όχι από εικόνες και, 
επομένως, πως οι ισχυρές ανησυχίες αποτελούνται από μεγάλο 
ποσοστό σκέψεων. Η σημασιολογική γνωστική δραστηριότη-
τα που υπάρχει στην ανησυχία έχει τη δυνατότητα να μειώσει 
τη σωματική δραστηριότητα που προκύπτει από τη φοβογόνα 
φαντασία. Αυτό, οδήγησε την ομάδα του Penn State να προτεί-
νει ότι το λεκτικό περιεχόμενο της ανησυχίας αντιπροσωπεύει 
την αποφυγή του φόβου, προκαλώντας εικόνες, και αυτή η 
ανησυχία ενισχύεται αρνητικά από τη μείωση της σωματικής 
ενεργοποίησης. Η αποφυγή των διανοητικών εικόνων και της 
περιφερειακής ψυχολογικής ενεργοποίησης οδηγεί σε μείωση 
της συναισθηματικής επεξεργασίας του απειλητικού υλικού, 
που μακροπρόθεσμα διατηρεί την ανησυχία. Ως εκ τούτου, η 
γνωστική αποφυγή και πιο συγκεκριμένα η αποφυγή των απει-
λητικών διανοητικών εικόνων είναι ένα στοιχείο κλειδί για την 
ανησυχία στη ΓΑΔ [9]. 

2.1. Παρουσίαση ενός νέου μοντέλου για τη μη ανοχή  
στην αβεβαιότητα και τα βασικά χαρακτηριστικά του
Το νέο μοντέλο για τη μη ανοχή στην αβεβαιότητα ήταν αναγκαίο 
ώστε να διασαφηνιστεί η σχέση μεταξύ της αβεβαιότητας, των 

πιστεύω ή της ερμηνείας κάποιου για την αβεβαιότητα και των 
αγχογόνων συμπτωμάτων. Εστιάζει σε παρερμηνείες ερεθισμά-
των που οδηγούν σε δυσλειτουργικά συναισθηματικά, γνωστικά 
και συμπεριφορικά επακόλουθα. Το μοντέλο αποτελείται από 
(α) καταστάσεις που δημιουργούν (β) μια αβεβαιότητα, η οποία 
όταν (γ) παρερμηνεύεται καταστροφικά οδηγεί (δ) σε άγχος, 
ανησυχία και συμπεριφορές ασφαλείας. Το χαρακτηριστικό 
της μη ανοχής της αβεβαιότητας (ε) ενισχύει την παρατήρηση 
ερεθισμάτων, τη βίωση της αβεβαιότητας και τη δημιουργία 
καταστροφικών παρερμηνειών για την αβεβαιότητα. Όλα τα 
συστατικά του μοντέλου επηρεάζονται από (στ) γεγονότα ζωής 
και αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις [4].

Υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα που φανερώνουν τη σχέση 
μεταξύ των πεποιθήσεων για την αβεβαιότητα και των αγχογό-
νων συμπτωμάτων, καθώς και τη σχέση μεταξύ της μη ανοχής 
της αβεβαιότητας και της ανησυχίας, εφόσον όταν αυξάνεται 
η μη ανοχή στην αβεβαιότητα αυξάνεται και η ανησυχία [11]. 
H ΓΑΔ έχει συσχετιστεί με ποικίλες συμπεριφορές ασφαλείας, 
όπως η επιβεβαίωση και η αποφυγή [12], αλλά και η ανησυχία 
με την αναβλητικότητα [13]. Το μοντέλο ΓΣΘ για τη διαχείριση 
της μη ανοχής στην αβεβαιότητα εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς. 
Πρώτον, τονίζει τη σημαντικότητα της μη ανοχής της αβεβαιό-
τητας στη διατήρηση της ΓΑΔ, δεύτερον, συμβάλλει στον αρχι-
κό κλινικό στόχο της στόχευσης απευθείας στη μη ανοχή στην 
αβεβαιότητα και, τέλος, η χρήση του μπορεί να επεκταθεί σε 
άλλες συνθήκες ψυχικής υγείας [4]. 

Πέρα από τη ΓΑΔ, η μη ανοχή στην αβεβαιότητα ως χαρα-
κτηριστικό έχει παρατηρηθεί και σε άλλες διαταραχές. Σύγ-
χρονες έρευνες έχουν αποδείξει συσχέτιση της μη ανοχής με 
την αβεβαιότητα με την Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή και 
συγκεκριμένα στα άτομα με ΙΨΔ και συμπεριφορές ελέγχου 
[14]. Αυτό συμβαίνει γιατί, παρόμοια με την ανησυχία στη ΓΑΔ, 
οι εμμονές και οι καταναγκασμοί στην ΙΨΔ μειώνουν την πιθα-
νότητα να βιώσουν τα άτομα αβεβαιότητα και αυξάνουν την 
αίσθηση ελέγχου [15]. 

Επιπρόσθετα, σε δείγματα προπτυχιακών, βρέθηκε σημαντι-
κή αλληλεξάρτηση μεταξύ της μη ανοχής στην αβεβαιότητα και 
της ευαισθησίας άγχους (ο φόβος ότι οι σωματικές αισθήσεις 
σχετίζονται με το άγχος) και της κρίσης πανικού. Παρά τις απο-
φυγές (αποφυγή άσκησης ή καφεΐνης) και τη χρήση σημάτων 
ασφαλείας, οι ασθενείς με διαταραχή πανικού είναι ανίκανοι 
να προβλέψουν αξιόπιστα αν ή πότε θα αντιμετωπίσουν μια 
κατάσταση που θα αυξήσει τα σωματικά τους συμπτώματα 
[16]. Αυτή ακριβώς η ενίσχυση που σχετίζεται με την αβεβαιό-
τητα μπορεί να γίνει η ίδια ερέθισμα για να βιώσουν μια κρίση 
πανικού που θα τους οδηγήσει σε επιπρόσθετες αποφυγές [15]. 

Παρόμοιες μελέτες σε προπτυχιακούς φοιτητές, κοινοτι-
κούς και κλινικούς συμμετέχοντες, έδειξαν σχέση μεταξύ της 
μη ανοχής στην αβεβαιότητα και της κοινωνικής αγχώδους 
διαταραχής, όπως και μεταξύ της μη ανοχής στην αβεβαιότη-
τα και του άγχους υγείας. Στην κοινωνική αγχώδη διαταραχή, 
τα άτομα φοβούνται την αρνητική κριτική ή το να ανταποκρι-
θούν φτωχά σε κοινωνικές καταστάσεις. Το άγχος βιώνεται 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις κοινωνικές καταστάσεις, 
γεγονός που περιλαμβάνει αβεβαιότητα για παροντική ή μελ-
λοντική κοινωνική αξιολόγηση [15].

Επιπλέον, έντονη συσχέτιση βρέθηκε και με την κατάθλι-
ψη και γενικότερα με τις διαταραχές συναισθήματος, ωστόσο 
απαιτείται περαιτέρω έρευνα εφόσον μπορεί να υπάρχει συσχέ-
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τιση μέσω σύνδεσης της μη ανοχής στην αβεβαιότητα και του 
άγχους και κατ’ επέκταση άγχους και κατάθλιψης [14]. Παρά 
ταύτα, στην έρευνα των Boswell και συνεργατών, το 2013 [15], 
παρουσιάζεται σημαντική συσχέτιση μεταξύ τη μη ανοχής στην 
αβεβαιότητα και καταθλιπτικών συμπτωμάτων, συμπεριλαμβα-
νομένης της συσχέτισης στην τροποποίηση των καταθλιπτικών 
συμπτωμάτων, γεγονός που μαρτυρά τη σημαντική συμβολή 
της μη ανοχής στην αβεβαιότητα, στην αιτιολογία, τη διατή-
ρηση και τη θεραπεία της κατάθλιψης.

3. Τα συμπεριφορικά πειράματα ως μέθοδος παρέμβασης  
για τη μη ανοχή στην αβεβαιότητα συγκριτικά με την τεχνική 
της έκθεσης
Στη γνωσιακή θεραπεία, θα μπορούσε να διακρίνει κανείς δύο 
τύπους πειραμάτων. Ο πρώτος τύπος προσεγγίζει περισσότε-
ρο την «καθαρή» πειραματική μέθοδο και περιλαμβάνει τους 
ασθενείς που προτίθενται να χειριστούν σκόπιμα το περιβάλλον 
με τη συμπεριφορά τους. Τυπικά, αυτό απαιτεί να κάνουν κάτι 
διαφορετικό από ό,τι συνήθιζαν να κάνουν σε μία συνηθισμένη 
κατάσταση. Για παράδειγμα, ο ασθενής θα προσπαθούσε να 
απαντήσει στην ερώτηση: «Αν πάω στο σουπερμάρκετ μόνος 
και δεν πάρω τις συνήθεις προφυλάξεις, όντως θα λιποθυμήσω; 
(όπως θα προέβλεπε η υπάρχουσα πεποίθησή μου) Ή μήπως 
απλά θα αγχωθώ;» (πρόβλεψη μιας εναλλακτικής θεωρίας) 
[17]. Ο δεύτερος τύπος προσεγγίζει τα πειράματα παρατήρη-
σης στα οποία είτε δεν είναι πιθανό, είτε δεν είναι αναγκαίο να 
χειριστεί κανείς τις βασικές μεταβλητές. Αντίθετα, οι ασθενείς 
παρατηρούν και συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με τις πεποι-
θήσεις τους. Για παράδειγμα, ένας ασθενής ίσως προσπαθήσει 
να απαντήσει στην ερώτηση: «Ο κόσμος θα σκεφτεί πως είμαι 
ηλίθιος ή περίεργος, αν ιδρώσω σε κοινωνικές καταστάσεις;». 
Θα ήταν χρήσιμο να συντάξει μια συστηματική έρευνα, συλ-
λέγοντας απόψεις για το τι πιστεύει ο κόσμος για αυτούς που 
ιδρώνουν [17].

Τα συμπεριφορικά πειράματα έχουν τρεις βασικούς σκο-
πούς: (α) επεξεργασία της διατύπωσης, (β) έλεγχο αρνητικών 
συνθηκών και, (γ) δημιουργία και έλεγχο νέων, πιο προσαρ-
μοστικών προοπτικών. Το κλειδί δεν είναι να τροποποιηθεί η 
σκέψη από μόνη της, αλλά μέσω της γνωσιακής αλλαγής, να 
αλλάξει η συναισθηματική κατάσταση και να διευκολυνθεί η 
επίλυση προβλήματος [17]. Τα πειράματα δίνουν τη δυνατότητα 
στους θεραπευτές να είναι μάρτυρες λεπτών πτυχών της σκέψης 
και της συμπεριφοράς που είναι αόρατες στους θεραπευόμε-
νους και, ως εκ τούτου, δεν αναφέρονται κατά τη συνεδρία. 
Τα πειράματα, με αυτόν τον τρόπο, βοηθούν και τους ίδιους 
τους θεραπευόμενους να παρατηρήσουν τον εαυτό τους [17].

Το Πρωτόκολλο ΓΣΘ [4] στοχεύει απευθείας στη Μη Ανοχή 
της Αβεβαιότητας (IU) μέσω μιας θεραπευτικής τεχνικής των 
συμπεριφορικών πειραμάτων. Τα συμπεριφορικά πειράματα 
περιλαμβάνουν αναγνώριση και έλεγχο προσωπικών πιστεύω, 
μέσω προκαθορισμένων συμπεριφορών ή καταστάσεων. Από 
την άλλη πλευρά, η παραδοσιακή καταστασιακή έκθεση περι-
λαμβάνει εμπλοκή σε συμπεριφορές που προκαλούν άγχος, 
χωρίς απαραίτητα να ελέγχεται μια συγκεκριμένη σκέψη. Για 
παράδειγμα, μια άσκηση έκθεσης που θα στόχευε στη μη ανοχή 
στην αβεβαιότητα θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα γεύμα σε 
ένα καινούργιο εστιατόριο, ενώ ένα συμπεριφορικό πείραμα θα 
ζητούσε από τον πελάτη να φάει ένα γεύμα σε ένα καινούργιο 
εστιατόριο, έτσι ώστε να ελέγξει την πεποίθηση «η αβεβαιότητα 

καταστρέφει τα πάντα». Η αποτελεσματικότητα της έκθεσης 
παραδοσιακά εξηγείται λόγω της ψυχολογικής διέγερσης και 
εξοικείωσης που προσφέρει [18]. Υπάρχουν, ωστόσο, και κάποιες 
σύγχρονες θεωρίες έκθεσης που υποστηρίζουν πως πρόκειται 
για ένα ανασταλτικό παράδειγμα μάθησης [19]. Προτείνεται, 
λοιπόν, η αποτελεσματικότητα των συμπεριφορικών πειραμά-
των να εξηγείται τόσο από την ψυχολογική διέγερση όσο και 
από την ανασταλτική μάθηση. Στα συμπεριφορικά πειράματα, 
ένα άτομο πρέπει να αναγνωρίσει μια σκέψη που θα ελεγχθεί 
και να βιώσει έναν βαθμό συναισθηματικής διέγερσης κατά τη 
διάρκεια του πειράματος. 

Τα συμπεριφορικά πειράματα που στοχεύουν στη Μη Ανοχή 
της Αβεβαιότητας έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Αρχικά, σύμ-
φωνα με τους Hebert και Dugas [4], εστιάζουν στις πεποιθήσεις 
για την αβεβαιότητα παρά στην ίδια την ανησυχία. Αυτό μπο-
ρεί να θεωρηθεί χρήσιμο σε πελάτες που εστιάζουν στο περιε-
χόμενο της ανησυχίας κατά τη διάρκεια των θεραπευτικών 
συνεδριών. Κατά δεύτερον, τα συμπεριφορικά πειράματα για 
τη μη ανοχή στην αβεβαιότητα είναι πιο αποτελεσματικά από 
την επαναλαμβανόμενη καταστασιακή έκθεση στην αβεβαιότη-
τα, την πρωταρχική μέθοδο κλινικής στόχευσης στη μη ανοχή 
στην αβεβαιότητα. Παρότι χρειάζεται ακόμη να διεξαχθεί μια 
σύγκριση έκθεσης με συμπεριφορικά πειράματα για τη ΓΑΔ, 
προγενέστερες έρευνες αποδεικνύουν ότι τα συμπεριφορικά 
πειράματα μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικά από την 
έκθεση σε ορισμένες περιπτώσεις. Αν ο μηχανισμός αλλαγής 
και στις δύο περιπτώσεις είναι η γνωστική μεσολάβηση, τότε 
τα συμπεριφορικά πειράματα ίσως έχουν ένα πλεονέκτημα στο 
ότι συμβάλλουν σε μεγαλύτερη αλλαγή με στόχο τις γνωσίες 
απ’ ό,τι η έκθεση [20]. Κατά τρίτον, τα συμπεριφορικά πειρά-
ματα είναι βιωματικά και μπορούν να εννοηθούν ως γνωσια-
κή αλλαγή με συμπεριφορική βάση [6]. Στην περίπτωση της μη 
ανοχής στην αβεβαιότητα, τα άτομα χρησιμοποιούν προγραμ-
ματισμένες συμπεριφορές για να δημιουργήσουν μια κατά-
σταση αβεβαιότητας, έτσι ώστε να εξερευνήσουν τα σχετικά 
με την αβεβαιότητα πιστεύω τους. Η βιωματική μάθηση είναι 
ιδιαίτερα σημαντική στη ΓΑΔ, δεδομένων των δυσκολιών που 
σχετίζονται με παραδοσιακές γνωσιακές τεχνικές που εστιά-
ζουν στην ανησυχία. Τα συμπεριφορικά πειράματα μειώνουν 
τις γνωσίες-στόχους πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη γενίκευση 
[21] και παρέχουν περισσότερες αισθητηριακές πληροφορίες 
και υψηλότερη συναισθηματική διέγερση [22] συγκρινόμενα με 
τις καταγραφές σκέψεων. Τέλος, τα συμπεριφορικά πειράματα 
ενθαρρύνουν τα άτομα να αναγνωρίζουν και να τροποποιούν 
άμεσα τις συμπεριφορές ασφαλείας που χρησιμοποιούν για να 
αποφύγουν καταστάσεις αβεβαιότητας, όπως η αναβλητικό-
τητα, η καταστασιακή αποφυγή και η επιδίωξη επιβεβαίωσης/
καθησύχασης [4].

Ο διαχωρισμός αποτελεσματικότητας ανάμεσα στα συμπε-
ριφορικά πειράματα και στην έκθεση έχει εφαρμοστεί και σε 
άλλες διαταραχές. Πιο συγκεκριμένα, στην Ιδεοψυχαναγκα-
στική Διαταραχή, σύμφωνα με έρευνα των Fisher και Wells [23], 
σε ένα πειραματικό σχέδιο 8 συμμετεχόντων, εφαρμόστηκε μια 
μεταγνωσιακή συλλογιστική (meta-cognitive rationale) και μια 
συλλογιστική που βασιζόταν στην έννοια της εξοικείωσης. Στη 
μεταγνωσιακή συλλογιστική οι συμμετέχοντες παροτρύνονται 
να βιώσουν τις παρεισφρητικές τους σκέψεις σαν σκέψεις, έτσι 
ώστε να ελέγξουν τη μεταγνωστική πεποίθηση του κατά πόσο 
οι ιδεοληπτικές σκέψεις είναι κατά κάποιο τρόπο σημαντικές. 
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Σύμφωνα με τη συλλογιστική της εξοικείωσης, δίνεται έμφα-
ση στη μείωση του άγχους που εμφανίζεται, με παρατεταμένη 
έκθεση κατά την οποία οι καταναγκασμοί δεν χρησιμοποιού-
νται. Οι διαφορές που εμφανίζονται, ευνοούν τη μεταγνωστική 
λογική σε υποκειμενικές μετρήσεις άγχους, πίστης και παρό-
τρυνσης εξουδετέρωσης.

Όσον αφορά τη διαταραχή πανικού, οι Salkovskis και συνερ-
γάτες [24] βρήκαν αποδείξεις που ευνοούν τα συμπεριφορικά 
πειράματα έναντι της έκθεσης, που σημαίνει χαμηλότερα μεταθε-
ραπευτικά ποσοστά άγχους στο ερωτηματολόγιο «Beck Anxiety 
Inventory», καθώς και μεγαλύτερη βελτίωση στη συχνότητα και 
στις μετρήσεις πεποιθήσεων στο ερωτηματολόγιο «Agoraphobic 
Cognitions Questionnaire». 

Αναφορικά με την κοινωνική αγχώδη διαταραχή, αποδεί-
χτηκε ξανά [25, 26] πως τα συμπεριφορικά πειράματα ήταν πιο 
αποτελεσματικά απ’ ό,τι η έκθεση από μόνη της για υποκειμε-
νικές μετρήσεις άγχους και για την πίστη σε γνωσίες κλειδιά. 
Αυτό αποδεικνύει πως είναι η εγκατάλειψη των συμπεριφορών 
ασφαλείας, έτσι ώστε να ελεγχθεί μια γνωσία κατά τη διάρκεια 
της έκθεσης, παρά η απομάκρυνση των ίδιων των συμπεριφο-
ρών ασφαλείας, αυτή που βοηθά στο να υπάρξει ένα καλύτε-
ρο αποτέλεσμα. 

Τέλος, στις ειδικές φοβίες, παρόλο που υπήρχαν αποδείξεις 
πως οι συνθήκες συμπεριφορικών πειραμάτων αποδεικνύονταν 
πιο αποτελεσματικές από την έκθεση στη μείωση του άγχους, 
υπάρχουν πολλές συγκρίσεις που αποδεικνύουν πως δεν υπάρ-
χουν διαφορές. Σε μελέτη των Sloan και Telch [27], η συνθήκη 
του συμπεριφορικού πειράματος περιλάμβανε μια γνωσιακή 
λογική που ακολουθήθηκε από μια καθοδηγούμενη επανε-
κτίμηση απειλής. Η συνθήκη έκθεσης περιλάμβανε έκθεση 
μέσω εξοικείωσης και έκθεση με κατεύθυνση στη διατήρηση 
συμπεριφορών ασφαλείας. Παρότι τα συμπεριφορικά πειρά-
ματα οδήγησαν σε σημαντικότερη αλλαγή στη μέτρηση των 
κλειστοφοβικών γνωσιών, οι διαφορές δεν κατέληγαν σε υπε-
ροχή ούτε των συμπεριφορικών πειραμάτων ούτε της έκθεσης. 

4. Έρευνες αναφορικά με τη μη ανοχή στην αβεβαιότητα 
και τα προτεινόμενα μοντέλα
Αναφορικά με τα ευρήματα της έρευνας που αφορά την εφαρ-
μογή του Πρωτοκόλλου CBT-IU [4], υπήρξε σημαντική μείω-
ση των συμπτωμάτων Γενικευμένης Αγχώδους Διαταραχής, 
της γενικής ψυχοπαθολογίας, καθώς και της μη ανοχής στην 
αβεβαιότητα. Πιο συγκεκριμένα, 6 από τους 7 συμμετέχοντες 
πέτυχαν μείωση της ΓΑΔ κατά τον επανέλεγχο μετά τη θερα-
πεία και τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν έως και 6 μήνες μετά, 
κατά την αναμνηστική συνεδρία. Η πλειονότητα των συμμε-
τεχόντων πέτυχε μέτρια έως υψηλή λειτουργικότητα από τον 
επανέλεγχο μετά τη θεραπεία έως την αναμνηστική συνεδρία 
μετά από 6 μήνες. Τα αποτελέσματα αυτά μαρτυρούν πως το 
συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να προσφέρει σημαντική αλλαγή 
στα συμπτώματα, καθώς και στις πεποιθήσεις για την αβεβαιό-
τητα – αποτελέσματα που παραμένουν και για ένα διάστημα 6 
μηνών από το πέρας της θεραπείας. 

Σε σχέση με το πρωταρχικό CBT-IU Πρωτόκολλο [28], το 
παρόν μοντέλο [4] πραγματοποιείται σε λιγότερες συνεδρίες 
(12 έναντι 14), με λιγότερα συστατικά και μια κεντρική γνωσι-
ακή συμπεριφοριστική παρέμβαση, γεγονός που αποδεικνύει 
πως είναι δυνατόν να μειωθούν τα συμπτώματα της ΓΑΔ στο-
χεύοντας αποκλειστικά στη μη ανοχή απέναντι στην αβεβαιό-

τητα μέσω των συμπεριφορικών πειραμάτων. Το πρωταρχικό 
μοντέλο στόχευε στη μη ανοχή στην αβεβαιότητα, άμεσα μέσω 
συμπεριφορικής έκθεσης και έμμεσα μέσω επανεκτίμησης της 
χρησιμότητας της ανησυχίας, εκπαίδευσης στην ικανότητα επί-
λυσης προβλημάτων και έκθεσης στη φαντασία. Μέσω αυτού 
του Πρωτοκόλλου, αναγνωρίστηκε η μη ανοχή στην αβεβαιό-
τητα ως κεντρικός παράγοντας και διαπιστώθηκε πως μειώσεις 
σε αυτή οδηγούν σε μειώσεις στην ανησυχία καθώς και στα 
συμπτώματα της ΓΑΔ. Ωστόσο, σε ποσοστό περίπου 20-30% των 
ατόμων δεν παρατηρήθηκε μείωση της ΓΑΔ στον επανέλεγχο 
και τα άτομα συνέχιζαν να εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά IU, 
γεγονός που απέδειξε πως υπήρχε περιθώριο βελτίωσης [4].

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα ευρή-
ματα της πειραματικής έρευνας των Hui και Zhihui [29], που 
εφάρμοσαν το πρότυπο CBT-IU Πρωτόκολλο σε 63 Κινέζους, 
με εύρος ηλικίας 60 έως 76 ετών, πρωταρχική διάγνωση Γενι-
κευμένης Αγχώδους Διαταραχής, χωρίς επιπρόσθετη ψυχική 
διαταραχή και με την ικανότητα να εκφράζονται και να έχουν 
μια φυσιολογική ικανότητα σκέψης. Η θεραπεία περιλάμβανε 
ψυχοεκπαίδευση στις βασικές αρχές του CBT και στη ΓΑΔ, 
εκπαίδευση στην επίγνωση της ανησυχίας, αναγνώριση της 
αβεβαιότητας και έκθεση, επανεκτίμηση των θετικών πεποιθή-
σεων σχετικά με τη λειτουργία της ανησυχίας, εκπαίδευση και 
επαναπροσανατολισμό προβλήματος, γνωσιακή έκθεση και, 
τέλος, πρόληψη υποτροπής. Τα ευρήματα της μελέτης απο-
δεικνύουν πως το μοντέλο συνέβαλε στην αύξηση της ανοχής 
απέναντι στην αβεβαιότητα σε αυτά τα άτομα, επιτρέποντας 
να διακρίνουν ανάμεσα στα καθημερινά γεγονότα και στις 
πραγματικές απειλές. Αυτό μείωσε την πιθανότητα να αντιμε-
τωπίζονται τα απειλητικά γεγονότα ως αρνητικοί παράγοντες 
και αύξησε την ανοχή στις επίφοβες συνθήκες. Τα άτομα αυτά 
αντιλαμβάνονταν τις καταστάσεις ως λιγότερο απειλητικές, 
αυξήθηκε η ανοχή απέναντι στην αβεβαιότητα και βελτιώθη-
κε η ικανότητά τους να διαχειρίζονται το γενικευμένο άγχος. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι η αποτελεσματικότητα του 
CBT-IU Πρωτοκόλλου στη μείωση των συμπτωμάτων της ΓΑΔ 
διατηρήθηκε για τουλάχιστον 6 μήνες, αποδεικνύοντας πως το 
συγκεκριμένο μοντέλο είναι μια αποτελεσματική θεραπεία σε 
ηλικιωμένους ασθενείς με ΓΑΔ [29].

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μελέτη των Brown και συνερ-
γατών [30], οι οποίοι, μέσω της διεξαγωγής μιας μετα-ανάλυσης 
και συστηματικής ανασκόπησης, προσπάθησαν να διερευνή-
σουν τη συσχέτιση της Μη Ανοχής στην Αβεβαιότητα (IU) με 
τις διαταραχές σίτισης και πρόσληψης τροφής. Τα ευρήματα 
της μετα-ανάλυσης έδειξαν ότι η μη ανοχή στην αβεβαιότητα 
σχετίζεται με τις κλινικές διαταραχές σίτισης και πρόσληψης 
τροφής γενικότερα, με κυρίαρχο εύρημα ότι σχετίζεται τόσο 
με τη Νευρική Ανορεξία όσο και με την Ψυχογενή Βουλιμία, 
όταν αυτές εξετάζονται ανεξάρτητα.

Μέσα από τη συστηματική ανασκόπηση ποικίλων ερευνών, 
σύμφωνα με τους Brown και συνεργάτες [30], αποδείχτηκε, με 
τη σύνθεση 21 ερευνών, ισχυρή σύνδεση της μη ανοχής στην 
αβεβαιότητα ως χαρακτηριστικό της νευρικής ανορεξίας και 
μικρότερη σύνδεση της μη ανοχής στην αβεβαιότητα με την 
ψυχογενή βουλιμία. Οι γυναίκες με νευρική ανορεξία εκφρά-
ζουν κοινές πεποιθήσεις ότι η αβεβαιότητα είναι κάτι αρνητικό 
και πρέπει να αποφεύγεται, μια αίσθηση προσωπικής απειλής, 
καθώς και έγνοιες σχετικές με την πιθανή κριτική από άλλους 
και με την πεποίθηση πως δεν είναι τέλειες, που ενέχουν το 
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στοιχείο της αβεβαιότητας. Οι παθολογικές συμπεριφορές δια-
τροφής θεωρούνται τρόπος αντιμετώπισης της αβεβαιότητας 
και γίνονται πιο σοβαρές, όταν οι καταστάσεις αβεβαιότητας 
είναι πιο έντονες. Έτσι, λοιπόν, η μη ανοχή στην αβεβαιότητα 
και η αλεξιθυμία (η ανικανότητα αναγνώρισης και περιγρα-
φής συναισθημάτων) βρέθηκαν να είναι σημαντικά υψηλές 
στη νευρική ανορεξία [31]. 

Οι ερευνητές, βασιζόμενοι σε λίγες πληροφορίες [32, 33], 
αναφέρουν ότι το χαρακτηριστικό της μη ανοχής στην αβε-
βαιότητα φαίνεται να είναι ανεβασμένο και στην ψυχογενή 
βουλιμία. Παραμένει ακόμη να διευκρινιστεί, αν το χαρακτη-
ριστικό της μη ανοχής στην αβεβαιότητα είναι κυρίαρχο στη 
μία διαταραχή και όχι στην άλλη και αν υπάρχουν διαφορές 
γνωστικές καθώς και σε στοιχεία προσωπικότητας ανάμεσα 
στις δύο διαταραχές. Για παράδειγμα, οι ασθενείς με νευρική 
ανορεξία τείνουν να αποφεύγουν τον κίνδυνο, ενώ τα άτομα 
με ψυχογενή βουλιμία παίρνουν περισσότερα ρίσκα στη λήψη 
αποφάσεων και αντιδρούν πιο γρήγορα. Εν κατακλείδι, υπάρ-
χουν κάποιες αποδείξεις πως η μη ανοχή στην αβεβαιότητα 
μπορεί να σχετίζεται με κάποιες διαταραγμένες παθολογικές 
διατροφικές συμπεριφορές, όπως ο περιορισμός τροφής και οι 
καθαρτικές συμπεριφορές, αλλά όχι με την κατανάλωση υπερ-
βολικής ποσότητας τροφής. 

Με αυτή ακριβώς τη σχέση, μεταξύ της μη ανοχής στην αβε-
βαιότητα και της λήψης αποφάσεων σε συμπεριφορικά καθή-
κοντα που ενέχουν αβεβαιότητα, ασχολήθηκαν σε έρευνά τους 
οι Carleton και συνεργάτες [34], έχοντας ως συμμετέχοντες άτο-
μα της κοινότητας από όλη τη Βόρεια Αμερική (69% γυναίκες) 
και προπτυχιακούς φοιτητές (79% γυναίκες). Τα αποτελέσματα 
έδειξαν μια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της μη ανοχής 
στην αβεβαιότητα και της ανταπόκρισης στο εργαλείο MIGT 
(Modified Iowa Gambling Task) –το οποίο εξετάζει τη λήψη απο-
φάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας– στο δείγμα των φοιτητών, 
ενώ δεν βρέθηκε σημαντική σχέση μεταξύ της μη ανοχής στην 
αβεβαιότητα και της απόκρισης στο εργαλείο WCST (Wisconsin 
Card Sorting Test), το οποίο ελέγχει την ικανότητα αφηρημένης 
λογικής και εναλλαγής μεταξύ γνωστικών στρατηγικών σε 
καθένα από τα δύο δείγματα, γεγονός που αποδεικνύει πως η 
μη ανοχή στην αβεβαιότητα έχει μικρό αντίκτυπο στον χρόνο 
επεξεργασίας για τη λήψη αποφάσεων σε καθήκοντα. Γενικά, 
τα αποτελέσματα έδειξαν πως η αύξηση της μη ανοχής στην 
αβεβαιότητα συνδέεται με αυξημένες συμπεριφορές αποφυγής 
κινδύνου. Ωστόσο, η σχέση αυτή είναι περίπλοκη και χρήζει 
περαιτέρω διερεύνησης. 

Επιπρόσθετα, ενδιαφέρον προκαλεί το εύρημα της έμμεσης 
επίδρασης της ενσυνειδητότητας στο άγχος υγείας μέσω της 
μη ανοχής στην αβεβαιότητα ή του φόβου για το άγνωστο. Σε 
έρευνα των Kraemer και συνεργατών [35], αποδείχθηκε πως 
υψηλά επίπεδα ενσυνειδητότητας σχετίζονται με χαμηλά επί-
πεδα μη ανοχής στην αβεβαιότητα και, ως εκ τούτου, με χαμη-
λά επίπεδα άγχους υγείας. Επομένως, υπάρχει μια σημαντική 
έμμεση επίδραση της ενσυνειδητότητας στο άγχος υγείας μέσω 
της επιρροής που ασκείται στο χαρακτηριστικό της ανοχής στην 
αβεβαιότητα. Τα άτομα που έχουν μια μη κριτική στάση είναι 
λιγότερο πιθανό να βιώσουν συμπτώματα άγχους υγείας χάρη 
στην αυξημένη ικανότητά τους να ανέχονται την αβεβαιότητα. 
Στην παρούσα έρευνα [35] δεν είναι η ενσυνειδητότητα αυτή 
καθαυτή που επέδρασε στο άγχος υγείας, αλλά η αύξηση της 
ανοχής στην αβεβαιότητα συνέβαλε στο να επιδράσει σε αυτό. 

Συνολικά, η ενσυνειδητότητα σχετίζεται με παράγοντες επικιν-
δυνότητας που περιλαμβάνουν άγχος, καθώς και με άλλες γνω-
στικές διεργασίες κεντρικές στην ανάπτυξη και τη διατήρηση 
της ψυχοπαθολογίας. Υψηλά ποσοστά στην ενσυνειδητότητα 
οδηγούν στο να γίνονται αντιληπτές οι εσωτερικές εμπειρίες ως 
λιγότερο απειλητικές και έτσι αυξάνεται η ικανότητα ανοχής 
της αβεβαιότητας. Τα χαμηλά, λοιπόν, ποσοστά στη μη ανοχή 
στην αβεβαιότητα μειώνουν την ανάγκη να εμπλακεί κανείς 
στην ανησυχία ή σε συμπεριφορές ασφαλείας που διατηρούν 
και ενισχύουν το άγχος υγείας. 

Ολοκληρώνοντας, με τα ερευνητικά ευρήματα που σχετίζο-
νται με τον ρόλο της μη ανοχής στην αβεβαιότητα, διαφαίνεται 
η σημασία διεξαγωγής ερευνών αναφορικά με την ανησυχία 
και τον ρόλο της μη ανοχής της αβεβαιότητας σε αυτή. Θέμα 
έρευνας αποτελεί και το κατά πόσο η αύξηση της ανοχής στην 
αβεβαιότητα συμβάλλει σε μείωση της ανησυχίας. Με το θέμα 
αυτό ασχολήθηκαν σε μελέτη τους οι Bomyea και συνεργάτες 
[36]. Οι συμμετέχοντες ήταν 28 άτομα, ηλικίας 18 έως 55 ετών, 
που πληρούσαν κριτήρια για ΓΑΔ και είχαν ένα επίπεδο μόρ-
φωσης τουλάχιστον γυμνασίου. Το πρόγραμμα ΓΣΘ πραγματο-
ποιήθηκε σε 10 μονόωρες ατομικές συνεδρίες σε βάθος χρόνου 
10-12 εβδομάδων. Η παρέμβαση περιλάμβανε αυτοπαρατήρη-
ση, ψυχοεκπαίδευση, εκπαίδευση στην αναπνοή και πρόληψη 
υποτροπής, καθώς επίσης φαντασιακή έκθεση σε θέματα που 
εκλύουν ανησυχία και γνωστική αναδόμηση με εναλλακτικές 
σκέψεις σε καταστροφικές αρνητικές προβλέψεις. Τα αποτελέ-
σματα έδειξαν πως αλλαγές στο χαρακτηριστικό της μη ανοχής 
στην αβεβαιότητα αντιπροσωπεύουν το 59% της χρονικής επί-
δρασης στη μείωση της ανησυχίας, γεγονός που αποδεικνύει 
πως οι αλλαγές στη μη ανοχή στην αβεβαιότητα δεν είναι απλά 
συνεπακόλουθες των αλλαγών στην ανησυχία. Ωστόσο, δεν 
υπάρχουν αποδείξεις στατιστικά σημαντικής μεσολάβησης της 
ανησυχίας – είναι λιγότερες από 1% της χρονικής επίδρασης.

Πιο συγκεκριμένα, η μη ανοχή στην αβεβαιότητα και η 
ανησυχία βελτιώθηκαν στην πάροδο του χρόνου και η αύξηση 
στην ανοχή απέναντι στην αβεβαιότητα συνέβαλε σημαντικά 
στη μείωση της ανησυχίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η 
αντίστροφη διαμεσολάβηση φαίνεται πως δεν υποστηρίζεται. 
Δεν επιτυγχάνονται αλλαγές στη μη ανοχή στην αβεβαιότητα 
μέσω αλλαγών στην ανησυχία κατά την πάροδο του χρόνου [36].

Έναν χρόνο μετά, οι Torbit και Laposa [37], διευρύνοντας 
τον τομέα μελέτης τους, διερεύνησαν τις επιδράσεις της μη ανο-
χής στην αβεβαιότητα στην ανησυχία, το άγχος, το στρες και 
την κατάθλιψη. Οι συμμετέχοντες ήταν 119 άτομα, επιλεγμένα 
από μία πανεπιστημιακή κλινική εξειδικευμένη στις διαταραχές 
διάθεσης και άγχους και είχαν όλοι αρχική διάγνωση ΓΑΔ. Η 
θεραπεία περιλάμβανε εισαγωγή στο ΓΣΘ μοντέλο για τη ΓΑΔ, 
γνωστικές διαστρεβλώσεις, ανάπτυξη ιεραρχίας φοβιών, έκθεση 
σε καταστάσεις που ενέχουν ανησυχία, ημερολόγια καταγρα-
φής σκέψεων που σχετίζονται με τη μη ανοχή στην αβεβαιό-
τητα, χρόνος ανησυχίας, επίλυση προβλήματος, παραγωγική 
έναντι μη παραγωγικής ανησυχίας, πυρηνικές πεποιθήσεις και 
πρόληψη υποτροπής. Μόνο η 5η συνεδρία αφιερώνεται εξ ολο-
κλήρου στο χαρακτηριστικό της μη ανοχής στην αβεβαιότητα 
μέσω ψυχοεκπαίδευσης, εκπαίδευση στο πώς ενισχύεται η μη 
ανοχή στην αβεβαιότητα και ενθάρρυνση ενσωμάτωσης κατα-
στάσεων αβεβαιότητας στην ιεραρχία συμπεριφορικής έκθεσης.

Τα ευρήματα της έρευνας [37] επιβεβαιώνουν μια σημαντι-
κή μείωση της ανησυχίας και της μη ανοχής στην αβεβαιότητα 
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κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η αλλαγή στη μη ανοχή στην 
αβεβαιότητα σχετίζεται και με μείωση στην κατάθλιψη, στο 
στρες, στην ανησυχία, σε συγκεκριμένους τομείς ανησυχίας 
(έλλειψη αυτοπεποίθησης, εργασία, οικονομικά, σχέσεις, και 
μέλλον χωρίς στόχους) και με μια τάση να θεωρείται σημαντι-
κή στο άγχος. 

Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας [37] αποκαλύπτουν 
πως η θεραπεία με άμεση εστίαση στη μη ανοχή στην αβεβαι-
ότητα (1 συνεδρία) μπορεί να καταστεί επαρκής για να προ-
κληθούν αλλαγές στην ανοχή απέναντι στην αβεβαιότητα και 
την ανησυχία, ενώ μια εκτεταμένη εστίαση σε αυτή μπορεί να 
μην είναι απαραίτητα προς βελτίωση. 

5. Συζήτηση
Η ανασκόπηση που διεξήχθη αφορά στην ανάδειξη του σημα-
ντικού ρόλου της μη ανοχής στην αβεβαιότητα, στη διατήρη-
ση του άγχους και της ανησυχίας στις περισσότερες αγχώδεις 
διαταραχές. Κατόπιν παρουσιάζονται σύνθεσης ερευνών, 
ποικίλες μέθοδοι και μοντέλα ΓΣΘ που στοχεύουν στη μείω-
ση αυτού του χαρακτηριστικού σε διάφορες διαταραχές, όπως 
η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή, η Κοινωνική Αγχώδης 
Διαταραχή, οι Διαταραχές Σίτισης και Πρόσληψης Τροφής, η 
Διαταραχή Άγχους Ασθένειας και άλλες. Καίρια θέση κατέχει 
το Πρωτόκολλο ΓΣΘ [4], το οποίο παρουσιάζει εκτεταμένα 
μια θεραπευτική διαδικασία για τη ΓΑΔ και στοχεύει απευ-
θείας στη μη ανοχή στην αβεβαιότητα μέσω μιας τεχνικής των 
συμπεριφορικών πειραμάτων. Το Πρωτόκολλο παρουσιάζει 
πολλά πλεονεκτήματα όπως και περιορισμούς. Αναφορικά με 
τα θετικά της μελέτης, πρόκειται για μια κλινική αναπαραγωγή 
περιπτώσεων που επέτρεψε να διεξαχθεί μια μικρής κλίμακας 
εκτίμηση ενός καινούργιου Πρωτοκόλλου. Χρησιμοποιήθηκαν 
εργαλεία αυτοαναφοράς για τη συμπτωματολογία της ΓΑΔ, της 
γενικής ψυχοπαθολογίας και της μη ανοχής στην αβεβαιότητα. 
Συμπεριλήφθηκε μια περίοδος αναμνηστικών συνεδριών για 
να εντοπιστεί και το βραχυπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο 
όφελος της θεραπείας και επετράπη η συννοσηρότητα για τη 
βελτίωση της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος. Οι συμ-
μετέχοντες αποδέχτηκαν σε μεγάλο βαθμό τη θεραπεία, γεγο-
νός που βελτιώνει την προθυμία των πελατών να ενταχθούν 
πλήρως και να ολοκληρώσουν τη θεραπεία [38] και, τέλος, το 
Πρωτόκολλο μειώνει την ανάγκη μελλοντικών μελετών που θα 
σύγκριναν τις σχετικές συνεισφορές πολλαπλών γνωσιακών 
συμπεριφοριστικών τεχνικών [5, 28]. 

Αναφορικά με τους περιορισμούς, αναδεικνύεται το μικρό 
μέγεθος του δείγματος που περιορίζει τον αριθμό και τον τύπο 
της στατιστικής ανάλυσης. Δεν είναι σαφές κατά πόσο τα απο-
τελέσματα μπορούν να γενικευτούν γεωγραφικά και δημογρα-
φικά. Δεν χρησιμοποιήθηκε μια συνθήκη ελέγχου αναμονής και 
δεν είναι βέβαιο πως τα αποτελέσματα δεν είναι αποδοτικά στην 
επίδραση του χρόνου. Επιπρόσθετα, το εργαλείο συμπεριφο-
ρών ασφαλείας που αναπτύχθηκε γι’ αυτή τη μελέτη δεν είναι 
ακόμη έγκυρο παρότι περιλαμβάνει πληθώρα συμπεριφορών 
ασφαλείας που εμφανίζονται στη ΓΑΔ. Τέλος, δεν γίνεται να 
εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της παρούσας θεραπείας για 
τη δημιουργία ΓΣΘ Πρωτοκόλλων για τη ΓΑΔ ή τη μη ανοχή 
στην αβεβαιότητα [28], εφόσον στη θεραπεία δεν χρησιμοποι-
ήθηκε ομάδα ελέγχου. 

Συνολικά, αναδεικνύονται τα συμπεριφορικά πειράματα 
ως η πρωταρχική γνωσιο-συμπεριφοριστική μέθοδος που στο-

χεύει άμεσα στη μη ανοχή στην αβεβαιότητα για τις αγχώδεις 
διαταραχές. Τα ευρήματα προτείνουν πως τα συμπεριφορικά 
πειράματα μέσω στόχευσης σε πεποιθήσεις για την αβεβαιότη-
τα μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές και στη μη ανοχή στην 
αβεβαιότητα, αλλά και στα συμπτώματα της ΓΑΔ γενικότερα 
και στη γενική ψυχοπαθολογία [4], αποσκοπώντας σε τρεις 
βασικούς στόχους: (α) την επεξεργασία της διατύπωσης, (β) 
τον έλεγχο αρνητικών συνθηκών και (γ) τη δημιουργία και τον 
έλεγχο νέων, πιο προσαρμοστικών προοπτικών. Αρχικά, απο-
δυναμώνονται οι καταστροφικές αρνητικές πεποιθήσεις για την 
αβεβαιότητα και υιοθετούνται πιο ουδέτερες ή θετικές πεποι-
θήσεις, πηγαίνοντας κόντρα στις προσδοκίες αρνητικών εκβά-
σεων για τις καταστάσεις [39]. Διευκολύνεται, έτσι, η εξάλειψη 
των φοβικών αποκρίσεων μέσω νέας ανασταλτικής μάθησης 
[40], τροποποιώντας τις υπάρχουσες δομές πεποιθήσεων [24] 
ή δημιουργώντας νέα πιστεύω ή ψυχικές αναπαραστάσεις. Με 
αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αύξηση της ανοχής απέναντι 
στην αβεβαιότητα. 

Αντικείμενο μελέτης υπήρξε και η σύγκριση μεταξύ των 
συμπεριφορικών πειραμάτων και της έκθεσης [4, 23-27]. Τα 
συμπεριφορικά πειράματα ταυτοποιούν και ελέγχουν προ-
σωπικές πεποιθήσεις μέσω προκαθορισμένων συμπεριφορών 
ή καταστάσεων, ενώ κατά την έκθεση τα άτομα εμπλέκονται 
σε συμπεριφορές που τους προκαλούν άγχος χωρίς απαραί-
τητα να ελέγχεται μια συγκεκριμένη δυσλειτουργική σκέψη, 
προκαλώντας, όμως, ψυχολογική διέγερση και εξοικείωση. Η 
αποτελεσματικότητα των πειραμάτων έγκειται ακριβώς στην 
αναγνώριση μιας σκέψης που θα ελεγχθεί και στον βαθμό συναι-
σθηματικής διέγερσης κατά τη διάρκεια του πειράματος [4]. Οι 
έρευνες που παρουσιάστηκαν ανωτέρω φανερώνουν μια σαφή 
υπεροχή των συμπεριφορικών πειραμάτων για διάφορες δια-
ταραχές, όπως η ιδεοψυχαναγκαστική, η διαταραχή πανικού, 
η κοινωνική αγχώδης διαταραχή. Χρήσιμο θα ήταν, σε μελλο-
ντικές έρευνες, να υπάρξει σύγκριση της απόδοσης των συμπε-
ριφορικών πειραμάτων, της συμπεριφορικής έκθεσης, καθώς 
και άλλων μεθόδων με στόχο τη μη ανοχή στην αβεβαιότητα. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανασκόπησης έχει αναδειχθεί ο 
πολύ σημαντικός ρόλος του χαρακτηριστικού της μη ανοχής 
στην αβεβαιότητα, τόσο στη λειτουργία και τη διατήρηση της 
ΓΑΔ όσο και σε άλλες αγχώδεις διαταραχές. Η μη ανοχή στην 
αβεβαιότητα, η τάση να βιώνει κανείς φόβο για το άγνωστο, 
θεωρείται ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη 
και τη διατήρηση των αγχωδών διαταραχών [41]. Περιλαμβάνει 
πεποιθήσεις πως η αβεβαιότητα είναι απειλητική, στρεσογόνα 
και προκαλεί άγχος, όπως επίσης δημιουργεί και την επιθυμία 
να αποφευχθούν καταστάσεις που η αβεβαιότητα και η ασά-
φεια είναι παρούσες. Στα άτομα με υψηλό το χαρακτηριστικό 
της μη ανοχής στην αβεβαιότητα, η πιθανότητα αρνητικών 
εκβάσεων αποτελεί ερέθισμα εμφάνισης δυσπροσαρμοστικών 
συμπεριφορών και γνωστικών αντιδράσεων (προκατειλημμένες 
ερμηνείες μιας κατάστασης, αυξημένη ανάγκη για πληροφορίες 
κατά τη διάρκεια της λήψης αποφάσεων) που συντείνουν στην 
αύξηση της ανησυχίας και του άγχους [5, 11, 42]. 

Υπάρχουν πολλά αποτελέσματα ερευνών [14-15, 30] που 
αποδεικνύουν ότι οι παρεμβάσεις για το άγχος επιδρούν στη μη 
ανοχή στην αβεβαιότητα και προτείνουν πως παίζει σημαντικό 
ρόλο στη διατήρηση του άγχους. Σε πολλές αγχώδεις διαταρα-
χές έχει αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος στη διατήρησή τους, 
όπως στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, που οι εμμονές και 
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οι καταναγκασμοί, μειώνουν την πιθανότητα να βιώσουν τα 
άτομα αβεβαιότητα και αυξάνουν την αίσθηση ελέγχου [15]. 
Στη διαταραχή πανικού που ενυπάρχει έντονη η αβεβαιότητα 
εμφάνισης σωματικών συμπτωμάτων και επέλευσης μιας νέας 
κρίσης, στην κοινωνική αγχώδη διαταραχή που υπάρχει άγχος 
και αβεβαιότητα για επερχόμενη παροντική ή μελλοντική αξιο-
λόγηση από τους άλλους, καθώς και στις διαταραχές διατροφής 
και συγκεκριμένα στην ψυχογενή ανορεξία που υπάρχει έντονη 
η αβεβαιότητα για κριτική από τους άλλους και ένα αίσθημα 
μη τελειότητας που δημιουργεί έντονο άγχος. 

Έτσι, λοιπόν, τα ευρήματα πολλών ερευνών που παρατίθε-
νται και στην ανασκόπηση [4, 29-30, 34-37] αποδεικνύουν πως, 
εφόσον η μη ανοχή στην αβεβαιότητα ενυπάρχει στις περισ-
σότερες αγχώδεις διαταραχές, και τις διατηρεί σε σημαντικό 
βαθμό, η παρέμβαση θα πρέπει ακριβώς να επικεντρώνεται 
στη μείωσή της. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως παρεμβαίνο-
ντας άμεσα στο χαρακτηριστικό, είναι δυνατόν να μειωθούν 
πολλά από τα συμπτώματα διαφόρων διαταραχών, όπως το 
άγχος υγείας, το στρες, η κατάθλιψη, η ανησυχία σε διάφο-
ρους τομείς, οι συμπεριφορές αποφυγής κινδύνου, καθώς και 
τα συμπτώματα της Γενικευμένης Αγχώδους Διαταραχής. Η 
μέθοδος, επομένως, που αναδεικνύεται συγκεκριμένα για τη 
θεραπεία της ΓΑΔ είναι η εφαρμογή του ΓΣΘ Πρωτοκόλλου, 
που θα εστιάζει άμεσα στη μη ανοχή στην αβεβαιότητα, μέσω 
των συμπεριφορικών πειραμάτων. Το Πρωτόκολλο είναι δομη-
μένο και ευέλικτο και η ευελιξία του αυτή ενθαρρύνει την εξα-
τομίκευση, εφόσον βασίζεται στη διατύπωση περίπτωσης, και 
έτσι προωθεί την οικολογική εγκυρότητα [43].

Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν 
μεγαλύτερο αριθμό δείγματος και να ενσωματώσουν διαφορε-
τικούς τύπους θεραπείας, έτσι ώστε να αποδειχθεί κατά πόσο 
οι αλλαγές είναι συνεπείς και σε άλλα άτομα, με κάποια άλλη 
παρέμβαση. Θα μπορούσε επίσης να ελεγχθεί το πώς η μη ανο-
χή στην αβεβαιότητα αλλάζει στην πάροδο του χρόνου σε δια-
φορετικές διαταραχές και πως οι μειώσεις σε αυτή προκαλούν 
αλλαγές στην ανησυχία και σε άλλα στοιχεία συγκεκριμένων 
διαταραχών (όπως ιδεοληψίες/καταναγκασμοί στην ΙΨΔ) [36]. 
Αναφορικά με τις διαταραχές διάθεσης, οι μελλοντικές έρευνες 
θα έπρεπε να συνεχίσουν να ερευνούν τον ρόλο της μη ανοχής 
στην αβεβαιότητα, αναφορικά με την αιτιολογία, τη διατήρηση 
και τη θεραπεία των διαταραχών του συναισθήματος συμπερι-
λαμβανομένων των καταθλιπτικών διαταραχών και της Διατα-
ραχής Μετατραυματικού Στρες. Θα μπορούσε να διερευνηθεί 
η σχέση της μη ανοχής στην αβεβαιότητα, στη δόμηση του αντι-
ληπτικού ελέγχου, περιλαμβάνοντας περισσότερα επεξηγηματι-
κά μοντέλα ελέγχου που θα απαιτούσαν πιο μακροσκελή σχέ-
δια. Μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να εστιάσουν και σε 
άλλες εκδηλώσεις της μη ανοχής στην αβεβαιότητα (εκτιμήσεις 
συμπτωμάτων πανικού στη διαταραχή πανικού, το κοινωνικό 
κόστος στην κοινωνική αγχώδη διαταραχή) [15]. 

Στις διαταραχές σίτισης και πρόσληψης τροφής, μελλοντι-
κές έρευνες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πιο ακριβείς 
εκτιμήσεις που θα διερευνούσαν το πώς δομείται η μη ανοχή 
στην αβεβαιότητα σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων συμπερι-
φορικών καθηκόντων και νευροαπεικονιστικών μεθόδων [30]. 

Η μη ανοχή στην αβεβαιότητα θα πρέπει να αποτελεί στόχο 
στη θεραπεία των αγχωδών διαταραχών και πιο συγκεκριμέ-
να της ΓΑΔ, μέσα από τη μείωση της ανησυχίας. Εφόσον τα 
αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η μη ανοχή στην αβεβαιότητα 

μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο χειρισμού, θα ήταν ενδιαφέ-
ρον να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε συγχυτικές μεταβλητές που 
παίζουν έναν αιτιώδη ρόλο σε αυτόν τον χειρισμό. Θα ήταν 
επίσης ενδιαφέρον να παρθούν γενικές μετρήσεις της μη ανο-
χής της αβεβαιότητας και της ανησυχίας έτσι ώστε να φανεί ο 
αντίκτυπος του χειρισμού [11]. 
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Abstract
The aim of this review is to present the clinical and theoretical 
challenges concerning the characteristic of Intolerance of Uncertainty 
(IU) in anxiety disorders, by analyzing more specifically its main 
role on Generalized Anxiety Disorder (GAD). The characteristic of 
Intolerance of Uncertainty appears in most anxiety disorders, such 
as obsessive compulsive disorder, panic disorder, social phobia, 
health anxiety, eating disorder etc. After comparing researches, the 
dominance of behavioral experiments stands out against the exposure, 
as a direct way of reducing IU and consequently of minimizing the 
anxiety symptoms and the worry that the anxiety disorders evoke. 
Various models of CBT are presented, which place the treatment 
of IU in focus, mainly the CBT-IU Protocol for GAD. Results of 
the implication of this Protocol indicated a major decrease in GAD 
symptoms, general psychopathology, and IU. Through the presentation 
and the composition of surveys for Intolerance of Uncertainty, proposed 
models are mentioned and the meaning of improvement of tolerance 
of uncertainty is highlighted, aiming at reducing anxiety and worry, 
which constitute the elements of most anxiety disorders. Conclusively, 
it is suggested that limitations should be considered, such as the 
small sample size, the weakness of generalization outside of the 
sample’s geographic and demographic boundaries, as well as the 
lack of an active treatment control group, which constitute the need 
for a further improvement and a future research for GAD as well as 
for other anxiety disorders.

Keywords: Intolerance of Uncertainty, Generalized Anxiety Disorder, Anxiety 
Disorders, Cognitive Behavioral Therapy
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση της έννοιας  
της τελειοθηρίας και της αποτελεσματικότητας  
της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας  
εστιασμένης στην κλινική τελειοθηρία

Περίληψη
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της τελειοθηρίας και της αποτελεσματικότητας της Γνωσιακής 
Συμπεριφοριστικής Θεραπείας εστιασμένης στην τελειοθηρία. Περιγράφονται οι διαφορετικοί ορισμοί και προσεγγίσεις, η αιτιο-
παθογένεια της τελειοθηρίας, η σχέση της με ψυχικές διαταραχές, τα προτεινόμενα μοντέλα και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα 
της ΓΣΘ για την τελειοθηρία. Επίσης, εξετάζεται η αποτελεσματικότητά της στη μείωση των τελειοθηρικών διαστάσεων και 
των συμπτωμάτων άλλων διαταραχών. Ο ορισμός της τελειοθηρίας αποτελεί σημείο διαφωνίας ανάμεσα στους ερευνητές, οι 
οποίοι, ωστόσο, συμφωνούν στο ότι η τελειοθηρία μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες στη ζωή του ατόμου. Για την αιτιοπα-
θογένεια δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα, αν και φαίνεται να επιδρούν τόσο περιβαλλοντικοί όσο και γενετικοί παράγοντες. 
Επιπλέον, η συσχέτιση της τελειοθηρίας με πληθώρα διαταραχών παρέχει στοιχεία για τη θεώρηση της τελειοθηρίας ως δια- 
διαγνωστική διαδικασία. Τέλος, η ΓΣΘ εστιασμένη στην τελειοθηρία έχει βρεθεί αποτελεσματική στη μείωση της τελειοθηρίας 
και των συμπτωμάτων διαταραχών που εμφανίζουν συννοσηρότητα. Η πραγματοποίηση περισσότερων μελετών για τα αίτια, τη 
σχέση της τελειοθηρίας με ψυχικές διαταραχές και τη θεραπεία της κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διεξαχθούν ασφαλή 
συμπεράσματα και να ενισχυθεί η κλινική πράξη. 

Λέξεις-κλειδιά: Τελειοθηρία, κλινική τελειοθηρία, Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία
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1. Ορισμοί και διαφορετικές προσεγγίσεις για την τελειοθηρία
Τα τελευταία χρόνια έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί για την 
τελειοθηρία από θεωρητικούς και ερευνητές [1]. Ο ορισμός 
που προτείνεται από διάφορους μελετητές για την τελειοθηρία 
εξαρτάται, κυρίως, από τον τρόπο θέασής της ως μονοδιάστα-
της ή πολυδιάστατης έννοιας.

Οι ερευνητές που προσεγγίζουν την τελειοθηρία ως μονο-
διάστατη έννοια θεωρούν την τελειοθηρία ένα αποκλειστικά 
δυσπροσαρμοστικό χαρακτηριστικό. Η Horney περιγράφει την 
τελειοθηρία ως «τυραννία των πρέπει» [2], ενώ ο Hollender την 
ορίζει ως «την απαίτηση από τον εαυτό ή τους άλλους για υψη-
λότερης ποιότητας επίδοση από αυτό που απαιτεί μια κατάστα-
ση» [3]. Αντίστοιχα, ο Burns όρισε τα τελειοθηρικά άτομα ως 
«άτομα που έχουν πρότυπα τα οποία δεν είναι εφικτά ή λογικά, 
και αφιερώνουν τον εαυτό τους καταναγκαστικά και αδιάκοπα 

σε αδύνατους στόχους, αξιολογώντας την προσωπική τους αξία 
βασιζόμενοι στην παραγωγικότητα και την επίτευξη στόχων» [4].

Ο πρώτος που έκανε λόγο για δύο πτυχές της τελειοθηρίας 
ήταν ο Hamachek (1978), o οποίος χώρισε την τελειοθηρία σε 
φυσιολογική και νευρωτική, υποστηρίζοντας ότι τα άτομα με 
φυσιολογική τελειοθηρία βιώνουν απόλαυση από την προσπά-
θειά τους να επιτύχουν τα υψηλά πρότυπα που έχουν θέσει, ενώ 
τα άτομα με νευρωτική τελειοθηρία υποφέρουν [5]. Ακολού-
θησαν και άλλοι ερευνητές που αντιμετώπισαν την έννοια της 
τελειοθηρίας με παρόμοιο τρόπο, διαχωρίζοντάς τη σε θετική 
και αρνητική [6], λειτουργική και μη λειτουργική [7], προσαρμο-
στική και μη προσαρμοστική [8], εισάγοντας έτσι μια νέα αντί-
ληψη της έννοιας.

Τη δεκαετία του 1990, ορισμένοι ερευνητές άσκησαν κριτι-
κή στη μονοδιάστατη θεώρηση της τελειοθηρίας, ισχυριζόμενοι 
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ότι δεν διαφοροποιεί τα άτομα που θέτουν υψηλά πρότυπα και 
προσπαθούν προς την επίτευξή τους με υγιή τρόπο από εκείνα 
που θέτουν υψηλά πρότυπα και διακατέχονται από άγχος εάν 
δεν επιτύχουν [9]. Κατά συνέπεια, προτάθηκε μια νέα θεώρηση 
της τελειοθηρίας ως πολυδιάστατης έννοιας [9]. Οι εισηγητές 
αυτής της προσέγγισης βασίστηκαν στις κλινικές περιγραφές των 
ατόμων με δυσλειτουργική τελειοθηρία, τα οποία αναφέρουν ότι 
διακρίνονται από χαρακτηριστικά όπως: υπερβολική ανησυχία 
για λάθη, αμφιβολία για τις πράξεις τους, σημαντική αξία στις 
προσδοκίες των γονέων και έμφαση στην τάξη και την οργάνω-
ση, τα οποία θεωρούσαν ότι πρέπει να εμπεριέχονται στον ορι-
σμό της τελειοθηρίας [9]. Μια επιπλέον κριτική, που ασκήθηκε 
στη μονοδιάστατη αντίληψη της τελειοθηρίας, είναι ότι αγνοεί 
και άλλα διαπροσωπικά στοιχεία που διαδραματίζουν ισχυρό 
ρόλο στη λειτουργικότητα των τελειοθηρικών ατόμων, όπως η 
επιβολή τελειοθηρικών προτύπων στους άλλους ή η αντίληψη 
ότι οι άλλοι έχουν τελειοθηρικές προσδοκίες από τους ίδιους [9].

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι παράγοντες που θεωρού-
νταν από τους υποστηρικτές της πολυδιάστατης προσέγγισης 
ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό της τελειοθηρί-
ας, κατασκευάστηκαν κλίμακες μέτρησης που αξιολογούν την 
τελειοθηρία ως πολυδιάστατη έννοια. Οι δύο σημαντικότερες 
κλίμακες είναι η Πολυδιάστατη Κλίμακα του Frost [9] και η 
Πολυδιάστατη Κλίμακα Τελειοθηρίας του Hewitt [10]. 

Η Πολυδιάστατη Κλίμακα Τελειοθηρίας του Frost (Frost 
Multidimensional Perfectionism Scale) περιλαμβάνει 35 προτάσεις, 
στις οποίες οι ερωτώμενοι καλούνται να βαθμολογήσουν από 
το 1 έως το 5 (όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 5 = συμφωνώ 
απόλυτα) και αποτελείται από 6 υποκλίμακες που αντιστοιχούν 
στις διαστάσεις της τελειοθηρίας που ξεχώρισαν: προσωπικές 
απαιτήσεις, ανησυχία για λάθη, αμφιβολίες για τις πράξεις, 
γονικές προσδοκίες, γονική κριτική και οργάνωση. Η κλίμακα 
διαθέτει υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα στη μέτρηση της 
τελειοθηρίας [9].

Η δεύτερη ευρέως χρησιμοποιούμενη κλίμακα για τη μέτρη-
ση της τελειοθηρίας (Multidimensional Perfectionism Scale-H) 
κατασκευάστηκε από τους Hewitt και Flett (1991) και χωρίζεται 
σε 3 υποκλίμακες. Η πρώτη αφορά τις υψηλές απαιτήσεις του 
ατόμου από τον εαυτό, η δεύτερη τις υψηλές απαιτήσεις του 
ατόμου από τους άλλους και η τρίτη τις υψηλές απαιτήσεις των 
άλλων από το άτομο. Η κλίμακα αποτελείται από 45 προτάσεις, 
τις οποίες το άτομο καλείται να βαθμολογήσει από το 1 έως το 
7 (όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συμφωνώ απόλυτα). Και 
αυτή η κλίμακα διαθέτει υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα ως 
προς τη μέτρηση της τελειοθηρίας [10].

Οι πολυδιάστατες κλίμακες μέτρησης της τελειοθηρίας 
συνέβαλαν στην έρευνα της τελειοθηρίας. Ωστόσο, κάποιοι 
ερευνητές υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση της τελειοθηρίας με 
τα συγκεκριμένα εργαλεία έχει προβληματικά σημεία [11]. Το 
πιο σημαντικό από αυτά είναι ότι οι πολυδιάστατες κλίμακες 
δεν μετρούν μόνο τα δομικά χαρακτηριστικά της τελειοθηρίας, 
όπως έχουν παρουσιαστεί από κλινικούς και θεωρητικούς, αλλά 
και επιπλέον παράγοντες που μπορεί να σχετίζονται, αλλά δεν 
αποτελούν δομικά στοιχεία της έννοιας [11]. Σύμφωνα με τους 
επικριτές της πολυδιάστατης προσέγγισης, οι μοναδικές διαστά-
σεις των εν λόγω κλιμάκων που προσεγγίζουν πραγματικά την 
έννοια της τελειοθηρίας είναι «η τελειοθηρία προς τον εαυτό», 
«τα υψηλά πρότυπα» και κάποιες δηλώσεις της υποκλίμακας 
«ανησυχία για λάθη» [11].

Οι Shafran, Cooper και Fairburn (2002) τόνισαν ότι οι ερευ-
νητές είναι σημαντικό να εστιάσουν στη θεωρητική κατανόηση 
της τελειοθηρίας, προκειμένου να αξιοποιήσουν τα αποτελέ-
σματα των ερευνών για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου 
της τελειοθηρίας στην ψυχοπαθολογία και τη θεραπεία των 
σχετιζόμενων διαταραχών. Ως εκ τούτου, εισήγαγαν τον όρο 
«κλινική τελειοθηρία» και πρότειναν έναν πιο σαφή ορισμό. 
Έτσι, όρισαν την κλινική τελειοθηρία ως «την υπερβολική 
εξάρτηση της αξιολόγησης του εαυτού από την επιδίωξη απαι-
τητικών αυτοεπιβαλλόμενων προτύπων σε τουλάχιστον έναν 
σημαντικό τομέα, παρά τις δυσμενείς συνέπειες» [11].

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον παραπάνω ορισμό, ένα βασικό 
χαρακτηριστικό των κλινικά τελειοθηρικών ατόμων είναι ότι 
επιβάλλουν στον εαυτό τους απαιτητικά πρότυπα, τα οποία συνο-
δεύονται από αυτοεπίκριση, εάν δεν επιτευχθούν. Τα πρότυπα 
αυτά δεν χρειάζεται να είναι αντικειμενικά απαιτητικά, αλλά 
να γίνονται αντιληπτά ως τέτοια από τα ίδια τα άτομα. Καθώς 
η αυτοαξιολόγηση του ατόμου βασίζεται αποκλειστικά στην 
επίτευξη των απαιτητικών προτύπων που έχει θέσει σε τομείς 
που το απασχολούν, η αυτοεκτίμηση του ατόμου καθίσταται 
εξαιρετικά ευάλωτη, αφού μια αποτυχία στην εκπλήρωση των 
προτύπων αυτών ενδέχεται να οδηγήσει στην αυτοαξιολόγησή 
του ως ολοκληρωτικά αποτυχημένου. Αυτός, ίσως, είναι και 
ο λόγος που επιμένουν να επικεντρώνονται στην εκπλήρωση 
των προτύπων τους, παρά τις δυσμενείς για τα ίδια συνέπειες, 
οι οποίες μπορεί να εκδηλώνονται σωματικά, συναισθηματικά, 
κοινωνικά, γνωστικά ή συμπεριφορικά (π.χ. με διαταραχή ύπνου, 
διαταραχή διάθεσης, κοινωνική απομόνωση, δυσκολία στη 
συγκέντρωση, αναβλητικότητα και συνεχείς ελέγχους κ.λπ.) [11].

2. Αιτιοπαθογένεια
Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε πολλά για τα αίτια της ανάπτυ-
ξης της τελειοθηρίας. Οι έρευνες που έχουν μελετήσει το θέμα 
της αιτιοπαθογένειας της τελειοθηρίας αναζητούν απαντήσεις, 
εξετάζοντας περιβαλλοντικούς και βιολογικούς παράγοντες.

Οι περισσότερες έρευνες σχετικά με τα αίτια της τελειοθηρίας 
εξετάζουν τη γονεϊκή επίδραση στην ανάπτυξη της τελειοθη-
ρίας. Οι Frost και συνεργάτες (1990) αναγνώρισαν την επίδρα-
ση των γονέων στην ανάπτυξη της τελειοθηρίας, εισάγοντας 
στην Πολυδιάστατη Κλίμακα Μέτρησης της Τελειοθηρίας, που 
κατασκεύασαν, 2 υποκλίμακες που αφορούν τον γονεϊκό παρά-
γοντα: τις προσδοκίες των γονέων και τη γονεϊκή κριτική [9].

Στο μοντέλο ανάπτυξης της τελειοθηρίας, που κατασκεύα-
σαν οι Flett και συνεργάτες (2002), αναγνωρίζουν τρεις παρά-
γοντες κινδύνου που μπορεί να επιδράσουν στην ανάπτυξη της 
τελειοθηρίας: παράγοντες που αφορούν τους γονείς, παράγο-
ντες που αφορούν το παιδί και περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
Στους παράγοντες που αφορούν τους γονείς περιλαμβάνονται: 
ο αυταρχικός τρόπος άσκησης του γονεϊκού ρόλου, που μπο-
ρεί να εκπορεύεται από την τελειοθηρία και την τελειοθηρική 
συμπεριφορά των γονέων (π.χ. υψηλές προσδοκίες, προσανατο-
λισμός στον στόχο), η οποία λειτουργεί ως μοντέλο για το παιδί. 
Στους παράγοντες που αφορούν το παιδί συμπεριλαμβάνονται 
η ιδιοσυγκρασία του παιδιού και ο τύπος προσκόλλησης. Τέλος, 
στους περιβαλλοντικούς παράγοντες συμπεριλαμβάνονται 
η κουλτούρα της κοινωνίας στην οποία μεγαλώνει το παιδί, 
η επίδραση των συμμαθητών και το σχολικό κλίμα. Οι τρεις 
αυτοί παράγοντες αλληλοεπιδρούν και μπορεί να οδηγήσουν 
στην ανάπτυξη τελειοθηρίας ως προς τον εαυτό, τελειοθηρίας 
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απέναντι στους άλλους ή να αποφευχθεί η ανάπτυξη τελειο-
θηρίας, ανάλογα με τον συνδυασμό που προκύπτει κατά περί-
πτωση. Συνεπώς, εάν ένα παιδί είναι κοινωνικό και έχει δυνα-
τότητες, μπορεί να αναπτύξει τελειοθηρία προς τον εαυτό, εάν, 
όμως, είναι ικανό και έχει υποστεί τραύμα, μεγαλώνοντας σε 
ένα χαοτικό περιβάλλον, μπορεί να αναπτύξει τελειοθηρία ως 
προς τους άλλους. Τέλος, στην περίπτωση που το παιδί κατα-
φέρει να αναπτύξει στρατηγικές αντίστασης στην πίεση που 
του ασκείται, δεν θα αναπτύξει τελειοθηρία [12]. 

Το παραπάνω μοντέλο, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ερευ-
νητικά [13]. Οι μόνοι παράγοντες για τους οποίους υπάρχουν 
ευρήματα, που να υποστηρίζουν τη σχέση τους με την ανά-
πτυξη της τελειοθηρίας, είναι ο αυταρχικός τρόπος άσκησης 
του γονεϊκού ρόλου και η τελειοθηρία του γονέα ως μοντέλο 
συμπεριφοράς. Συγχρονικές έρευνες, που μελετούν την επίδρα-
ση του τρόπου άσκησης του γονεϊκού ρόλου στην ανάπτυξη 
τελειοθηρίας των παιδιών κατά την ενήλικη ζωή, έχουν δείξει 
συσχέτιση της τελειοθηρίας των γονέων και του αυταρχικού-επι-
κριτικού τρόπου άσκησης του γονεϊκού ρόλου με την ανάπτυξη 
τελειοθηρίας [13, 14, 15, 16, 17, 18]. Παρ’ όλα αυτά, λόγω του 
συγχρονικού σχεδιασμού αυτών των μελετών, δεν είναι δυνα-
τή η διεξαγωγή συμπεράσματος ύπαρξης αιτιώδους σχέσης. 

Μόνο μια προοπτική μελέτη που διερευνά την επίδραση 
της γονεϊκής συμπεριφοράς στην ανάπτυξη της τελειοθηρίας 
έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα [19]. Στη μελέτη αυτή, οι 
ερευνητές διερευνούν την επίδραση του ψυχολογικού ελέγχου 
των γονέων στα παιδιά, δηλαδή της χειριστικής συμπεριφοράς 
εκ μέρους των γονέων προκειμένου να επιβάλουν στα παιδιά 
τη δική τους οπτική –μέσω τακτικών όπως η πρόκληση τύψε-
ων, η ακύρωση της οπτικής των παιδιών και η απόσυρση της 
αγάπης– στην ανάπτυξη της τελειοθηρίας στην εφηβική ηλικία. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υψηλά επίπεδα ψυχολογικού 
ελέγχου των γονέων προέβλεπαν την ανάπτυξη τελειοθηρίας 
των παιδιών, καθώς συνδέονταν με αύξηση της βαθμολογίας 
στις διαστάσεις «ανησυχία για λάθη» και «αμφιβολία για τις 
πράξεις», έναν χρόνο μετά την αρχική μέτρηση [19]. 

Όσον αφορά την επίδραση γενετικών παραγόντων στην 
ανάπτυξη της τελειοθηρίας, τα υπάρχοντα δεδομένα προκύ-
πτουν από μελέτες διδύμων, στις οποίες φαίνεται ότι οι γενε-
τικοί παράγοντες επηρεάζουν ως έναν βαθμό την ανάπτυξη 
της τελειοθηρίας. Συγκεκριμένα, σε έρευνα με δείγμα 1.022 
δίδυμων γυναικών βρέθηκε σημαντικά υψηλότερη συσχέτιση 
στις διαστάσεις «ανησυχία για λάθη», «υψηλά πρότυπα» και 
«αμφιβολίες για τις πράξεις» ανάμεσα στα μονοζυγωτικά δίδυ-
μα σε σχέση με τα διζυγωτικά. Η στατιστική ανάλυση έδειξε 
ότι η συσχέτιση εξηγούνταν τόσο από γενετικούς όσο και από 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι γενετικοί παράγοντες εξη-
γούσαν το 29% στη διάσταση «ανησυχία για λάθη», το 42% στη 
διάσταση «υψηλά πρότυπα» και το 32% στη διάσταση «αμφιβο-
λία για τις πράξεις». Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες εξηγούσαν 
το 60%, το 58% και το 68% σε κάθε διάσταση, αντίστοιχα [20]. 

Ανάλογα αποτελέσματα έδειξε και έρευνα σε 4.268 ενήλι-
κες διδύμους, όπου οι προαναφερθείσες διαστάσεις εμφάνιζαν, 
επίσης, μεγαλύτερη συσχέτιση για τους μονοζυγωτικούς δίδυ-
μους σε σχέση με τους διζυγωτικούς. Και σε αυτή την έρευνα 
ένα μέρος των αποτελεσμάτων εξηγούνταν από γενετικούς 
παράγοντες, καθώς αντιστοιχούσαν στις τιμές των διαστάσε-
ων «ανησυχία για λάθη» κατά 39%, «υψηλά πρότυπα» κατά 
36% και «αμφιβολία για τις πράξεις» κατά 27% [21]. Τέλος, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
σε 162 ενήλικες δίδυμες γυναίκες με διατροφικές διαταραχές, 
όπου η συσχέτιση για την υποκλίμακα της τελειοθηρίας στην 
κλίμακα διατροφικών διαταραχών ήταν σημαντικά μεγαλύτερη 
για τις μονοζυγωτικές δίδυμες σε σχέση με τις διζυγωτικές, με 
σημαντική συμβολή τόσο γενετικών όσο και περιβαλλοντικών 
παραγόντων – με τους γενετικούς παράγοντες να εξηγούν το 
37% [22].

Συμπερασματικά, βάσει των παραπάνω ερευνών, φαίνεται 
ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες ασκούν μεγαλύτερη επί-
δραση στη γένεση της τελειοθηρίας, και ότι οι γονείς αποτε-
λούν ίσως τον ισχυρότερο παράγοντα. Ωστόσο, δεν πρέπει να 
παραβλέπεται και ο ρόλος των γενετικών παραγόντων, καθώς 
φαίνεται ότι και αυτοί σχετίζονται ως έναν βαθμό με την ανά-
πτυξη της τελειοθηρίας. 

3. Ο ρόλος της τελειοθηρίας στις ψυχικές διαταραχές
Τα τελευταία χρόνια η τελειοθηρία έχει γίνει αποδεκτή από τους 
ερευνητές ως μια δια-διαγνωστική διαδικασία [23, 24], δηλαδή 
ως μια γνωσιακή και συμπεριφορική δομή που σχετίζεται με 
την έναρξη και τη διατήρηση μιας διαταραχής και είναι κοινή 
σε πολλές διαταραχές [25]. Η αντίληψη της τελειοθηρίας ως 
δια-διαγνωστικής διαδικασίας βασίζεται στα αποτελέσματα 
των ερευνών που δείχνουν ότι η τελειοθηρία αυξάνει την πιθα-
νότητα έναρξης και διατήρησης πολλών διαταραχών, όπως οι 
διαταραχές πρόσληψης τροφής, οι διαταραχές διάθεσης, οι 
αγχώδεις διαταραχές, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και 
ορισμένες διαταραχές προσωπικότητας, ενώ αυξημένα επίπεδα 
τελειοθηρίας έχουν βρεθεί ότι σχετίζονται με συννοσηρότητα 
ψυχικών διαταραχών. Επιπλέον, η τελειοθηρία φαίνεται να 
αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα στην αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας ορισμένων διαταραχών και η στόχευση της θερα-
πείας στην αντιμετώπιση της τελειοθηρίας μπορεί να συμβάλει 
στη μείωση των συμπτωμάτων συγκεκριμένων διαταραχών [23].

Η σχέση τελειοθηρίας και διαταραχών πρόσληψης τροφής 
είναι η περισσότερο μελετημένη. Πληθώρα ερευνών έχουν δεί-
ξει ότι τα άτομα με νευρογενή ανορεξία και νευρογενή βουλι-
μία εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα τελειοθηρίας, 
συγκριτικά με υγιή άτομα και άτομα με άλλες διαταραχές. Επι-
πλέον, η τελειοθηρία φαίνεται να αποτελεί ισχυρό προβλεπτικό 
παράγοντα για την εμφάνιση διατροφικής διαταραχής, αλλά 
και παράγοντα κινδύνου αύξησης βουλιμικών επεισοδίων σε 
γυναίκες με νευρογενή βουλιμία [23, 24].

Έρευνες που εξετάζουν τη σχέση της τελειοθηρίας με τις 
καταθλιπτικές διαταραχές υποδεικνύουν τη μεταξύ τους σύν-
δεση. Συγκεκριμένα, έρευνες σε πληθυσμούς με καταθλιπτι-
κές διαταραχές έχουν δείξει ότι τα άτομα αυτά σκοράρουν 
υψηλότερα στις κλίμακες μέτρησης της τελειοθηρίας, και ιδι-
αίτερα στη διάσταση «ανησυχία για λάθη», συγκριτικά με τον 
υγιή πληθυσμό. Επιπλέον, η τελειοθηρία φαίνεται να αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα κινδύνου στην εμφάνιση καταθλιπτικών 
διαταραχών, ενώ έρευνες σε κλινικό πληθυσμό έχουν καταδεί-
ξει τη συσχέτιση της τελειοθηρίας με καταθλιπτική συμπτωμα-
τολογία [23, 24]. 

Η τελειοθηρία φαίνεται, επίσης, να σχετίζεται και με τις 
αγχώδεις διαταραχές. Η σύνδεσή της με την κοινωνική φοβία 
είναι και η ισχυρότερη σε αυτή την κατηγορία. Αναγνωρίζε-
ται και από τη γνωσιακή θεωρία, η οποία συμπεριλαμβάνει 
την τελειοθηρία στον μηχανισμό διατήρησης της κοινωνικής 



Βιβλιογραφική ανασκόπηση της έννοιας της τελειοθηρίας Ν. Πανταζοπούλου, Ε. Κουβαράκη

48

φοβίας, αναφέροντας την τελειοθηρική αντίληψη των ατόμων 
με κοινωνική φοβία για τις κοινωνικές συναναστροφές ως προ-
εξέχουσα αιτία της αντίληψης των κοινωνικών καταστάσεων 
ως απειλητικών. Η συσχέτιση της τελειοθηρίας με το κοινωνικό 
άγχος επιβεβαιώνεται και από συγχρονικές μελέτες. Επιπλέον, 
κλινικές μελέτες που εξετάζουν την αποτελεσματικότητα της 
ΓΣΘ για το κοινωνικό άγχος έδειξαν μείωση της τελειοθηρίας 
μετά το τέλος της θεραπείας, ενώ, περαιτέρω, τόνισαν την ανά-
γκη εστίασης στην αντιμετώπιση της τελειοθηρίας νωρίς στη 
θεραπεία του κοινωνικού άγχους, καθώς πολύ υψηλά επίπεδα 
τελειοθηρίας πριν από την παρέμβαση φάνηκε να σχετίζονται 
με μικρότερη αποτελεσματικότητα της θεραπείας [23, 24].

Όσον αφορά τη σχέση της τελειοθηρίας με άλλες αγχώδεις 
διαταραχές, έρευνες έχουν γίνει και σχετικά με τη σχέση της 
τελειοθηρίας με τη διαταραχή πανικού, τα αποτελέσματα των 
οποίων, ωστόσο, παρουσιάζουν ασυνέπεια. Ευρήματα ορισμέ-
νων μελετών έχουν δείξει ότι ασθενείς με διαταραχή πανικού 
εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα τελειοθηρίας συγκριτικά με τον 
υγιή πληθυσμό. Επιπλέον, η τελειοθηρία αποτελεί παράγοντα 
κινδύνου εμφάνισης διαταραχής πανικού και αυξάνει την πιθα-
νότητα εμφάνισης και διατήρησης αγοραφοβίας σε ασθενείς 
με διαταραχή πανικού [26, 27, 28, 29]. Από την άλλη πλευρά, οι 
Wheeler και συνεργάτες (2011) βρήκαν ότι τα επίπεδα τελειοθη-
ρίας των ασθενών με διαταραχή πανικού δεν διαφέρουν από 
αυτά του υγιούς πληθυσμού [30], ενώ οι Iketani και συνεργάτες 
(2002), εξετάζοντας ξεχωριστά δείγματα ασθενών με διαταρα-
χή πανικού με αγοραφοβία και χωρίς αγοραφοβία, κατέληξαν 
ότι η τελειοθηρία σχετίζεται με την αύξηση των συμπτωμάτων 
μόνο στο δείγμα των ασθενών με αγοραφοβία και πρότειναν 
ότι τα αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών οφείλονται 
στο γεγονός ότι δεν είχαν διαφοροποιηθεί οι συμμετέχοντες ως 
προς τον παράγοντα της αγοραφοβίας [31, 32].

Επιπλέον, τα δεδομένα για τη σχέση της τελειοθηρίας με τη 
Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή (ΓΑΔ) είναι ελάχιστα. Ουσι-
αστικά, μόνο μία έρευνα έχει διεξαχθεί για τη σχέση της τελει-
οθηρίας με την παθολογική ανησυχία και τη ΓΑΔ σε 36 άτομα 
με υψηλά επίπεδα τελειοθηρίας και διάγνωση ΓΑΔ. Τα άτομα 
του δείγματος αυτού αντλήθηκαν από ένα μεγαλύτερο δείγμα 
42 ατόμων, τα οποία προσήλθαν για θεραπεία εστιασμένη στην 
τελειοθηρία. Η τελειοθηρία μετρήθηκε με τη χρήση των υποκλι-
μάκων «ανησυχία για λάθη», «υψηλά πρότυπα», «αμφιβολία 
για τις πράξεις» της Πολυδιάστατης Κλίμακας Μέτρησης της 
Τελειοθηρίας του Frost και με το Ερωτηματολόγιο Κλινικής 
τελειοθηρίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν συσχέτιση της «ανη-
συχίας για λάθη», των «υψηλών προτύπων» και της κλινικής 
τελειοθηρίας με την παθολογική ανησυχία, ενώ η «αμφιβολία 
για τις πράξεις» φάνηκε να αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα 
στη διάγνωση της ΓΑΔ. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η περαιτέρω 
διερεύνηση του θέματος, προκειμένου να διεξαχθούν ασφαλή 
συμπεράσματα [33].

Ο ρόλος της τελειοθηρίας έχει αναγνωριστεί, επίσης, στην 
ανάπτυξη της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής (ΙΨΔ), καθώς 
φαίνεται να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση 
της διαταραχής, ενώ ορισμένοι ερευνητές θεωρούν την τελει-
οθηρία απαραίτητο, αλλά μη επαρκές χαρακτηριστικό για την 
εκδήλωση ΙΨΔ. Τα άτομα με ΙΨΔ παρουσιάζουν υψηλότερα 
επίπεδα τελειοθηρίας σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό, ενώ η 
διάσταση «αμφιβολία για τις πράξεις» της Πολυδιάστατης 
Κλίμακας Μέτρησης της τελειοθηρίας του Frost φαίνεται να 

σχετίζεται με την υψηλότερη συσχέτιση με την ΙΨΔ. Συγκε-
κριμένα, βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα στην ΙΨΔ από ό,τι 
στον γενικό πληθυσμό και σε άτομα με αγχώδεις διαταραχές. 
Σε μη κλινικά δείγματα, η τελειοθηρία φαίνεται να σχετίζεται 
με ιδεοψυχαναγκαστικά συμπτώματα. Επιπρόσθετα, κάποιοι 
ερευνητές ενθαρρύνουν την εστίαση της θεραπείας στην τελειο-
θηρία σε άτομα με ΙΨΔ, καθώς έχει παρατηρηθεί βελτίωση των 
ιδεοψυχαναγκαστικών συμπτωμάτων. Επιπλέον, η διατήρηση 
υψηλών επιπέδων τελειοθηρίας φαίνεται να επιδρά αρνητικά 
στο θεραπευτικό αποτέλεσμα της ΙΨΔ [23].

Όσον αφορά τη σχέση της τελειοθηρίας με τις διαταραχές 
προσωπικότητας, η σύνδεσή της είναι εμφανής στην περί πτωση 
της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής Προσωπικότητας, καθώς 
αποτελεί ένα από τα διαγνωστικά κριτήρια της διαταραχής κατά 
το διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM-5 [34] και η μεταξύ τους σχέση 
επιβεβαιώνεται και ερευνητικά [35]. Για τη σχέση της τελειο-
θηρίας με τις υπόλοιπες διαταραχές δεν διαθέτουμε αρκετές 
πληροφορίες [36]. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθούν ευρήματα 
από δύο έρευνες που δείχνουν συσχέτιση της τελειοθηρίας ως 
προς τους άλλους με τη Ναρκισσιστική [37] και την Οριακή 
Διαταραχή Προσωπικότητας [38]. 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί και η σχέση της τελει-
οθηρίας με την αυτοκτονικότητα, όπου πρόσφατη μετα-ανάλυ-
ση έδειξε συσχέτιση όλων των διαστάσεων της τελειοθηρίας, 
πλην των διαστάσεων της τελειοθηρίας απέναντι στους άλλους 
και της ανάγκης για τάξη και οργάνωση, με τον αυτοκτονικό 
ιδεασμό και τις απόπειρες αυτοκτονίας [39]. Συγκεκριμένα, οι 
διαστάσεις της τελειοθηρίας που σχετίζονται με τις τελειοθη-
ρικές προσπάθειες (τελειοθηρία ως προς τον εαυτό και υψηλά 
πρότυπα) βρέθηκε να σχετίζονται με τον αυτοκτονικό ιδεασμό, 
ενώ οι διαστάσεις που σχετίζονται με την τελειοθηρική ανησυ-
χία (κοινωνική τελειοθηρία, ανησυχία για λάθη και αμφιβολία 
για τις πράξεις) βρέθηκε να σχετίζονται με τις απόπειρες αυτο-
κτονίας. Τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης έδειξαν επίσης 
ότι η κοινωνική τελειοθηρία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για 
την εμφάνιση αυτοκτονικού ιδεασμού [39].

4. Το γνωσιακό συμπεριφοριστικό μοντέλο  
της κλινικής τελειοθηρίας
Η ανάγκη για την ανάπτυξη ενός γνωσιακού συμπεριφοριστι-
κού μοντέλου για την τελειοθηρία προέκυψε, όταν οι εισηγητές 
του διαπίστωσαν ότι αποτελεί προεξέχοντα παράγοντα στις 
διατροφικές διαταραχές και κρίθηκε απαραίτητο η αντιμε-
τώπισή της να ενσωματωθεί στη θεραπεία [40]. Το γνωσιακό 
συμπεριφοριστικό μοντέλο της τελειοθηρίας επικεντρώνεται 
στον μηχανισμό διατήρησής της και βασίζεται στον ορισμό της 
κλινικής τελειοθηρίας, σύμφωνα με τον οποίο δεν είναι πρό-
βλημα τα υψηλά πρότυπα που θέτει το άτομο, αλλά η αρνητι-
κή αυτοαξιολόγηση που κάνει το ίδιο όταν δεν καταφέρνει να 
ικανοποιήσει αυτά τα πρότυπα [11].

Το αρχικό μοντέλο κατασκευάστηκε από τους Shafran, 
Cooper και Fairburn το 2002 και περιγράφει τους βασικούς 
παράγοντες διατήρησης της τελειοθηρίας: τα υψηλά και ανε-
λαστικά πρότυπα, τον διχότομο τρόπο αξιολόγησης της επι-
τυχίας, την αυτοεπίκριση, την αποφυγή και τον προσδιορισμό 
νέων υψηλότερων προτύπων, όταν το άτομο δεν θεωρεί ότι 
κάλυψε τα πρότυπα που είχε θέσει, είτε επειδή απέτυχε, είτε 
επειδή τα αξιολόγησε ως ασήμαντα, όταν τελικά κατάφερε να 
τα ικανοποιήσει [11].
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Το μοντέλο αναθεωρήθηκε το 2010, προκειμένου να εντά-
ξει τις συμπεριφορές που διατηρούν την τελειοθηρία και τις 
συναισθηματικές διαστάσεις της κλινικής τελειοθηρίας [40]. 
Έτσι, στο αναθεωρημένο μοντέλο, οι συγγραφείς περιγράφουν 
τον μηχανισμό διατήρησης της τελειοθηρίας ως εξής [40]: Ο 
πυρήνας του προβλήματος στην τελειοθηρία είναι η υπερβολι-
κή εξάρτηση της αξιολόγησης της προσωπικής αξίας από την 
προσπάθεια και την επίτευξη. Τα τελειοθηρικά άτομα θέτουν 
απαιτητικά και ανελαστικά πρότυπα, τα οποία θεωρούν ότι 
πρέπει να ικανοποιούν και να επιδιώκουν την επίτευξή τους. 

Η αξιολόγηση της επίδοσής τους, ωστόσο, χαρακτηρίζεται 
από διεργασιακά λάθη, με κυριότερα τα ακόλουθα: 
(α)  Διχότομη σκέψη. Το άτομο αξιολογεί την επίδοσή του με 

τρόπο «όλα ή τίποτα». Ως εκ τούτου, είτε θα επιτύχει ολο-
κληρωτικά τον στόχο που είχε θέσει εξαρχής, είτε θα θεω-
ρήσει ότι απέτυχε ακόμα και αν η επίδοσή του είναι αντι-
κειμενικά επιτυχής.

(β)  «Πρέπει». Η σκέψη του τελειοθηρικού ατόμου χαρακτηρί-
ζεται από άκαμπτους κανόνες. Εκφράζονται από δηλώσεις 
που εμπεριέχουν «πρέπει» που απαιτεί από τον εαυτό του να 
ακολουθεί, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του και 
από τους οποίους, αν παρεκκλίνει, επιπλήττει τον εαυτό του.

(γ)  Επιλεκτική προσοχή. Το άτομο επικεντρώνεται στα λάθη 
του, όσο μικρά και αν είναι, και παραγνωρίζει οτιδήποτε 
θετικό επιτυγχάνει. 

(δ)  Υπεργενίκευση. Οποιοδήποτε λάθος γενικεύεται από το 
άτομο ως ολοκληρωτική αποτυχία. 

(ε)  Διπλά πρότυπα. Το άτομο θέτει διαφορετικές απαιτήσεις 
στον εαυτό τους και στους άλλους. Έτσι, θεωρεί, για παρά-
δειγμα, επιτρεπτό για τους άλλους να κάνουν λάθη, αλλά 
για τον ίδιο και το παραμικρό λάθος δεν επιτρέπεται. 

Ταυτόχρονα, τα τελειοθηρικά άτομα, προκειμένου να αξιο-
λογήσουν πόσο καλά επιτυγχάνουν τους στόχους τους, 
εκδηλώνουν διάφορες συμπεριφορές που σχετίζονται με 
την επίδοση. Έτσι, υιοθετούν συμπεριφορές υπερβολικά 
εστιασμένες στον στόχο (όσο επίπονες ή χρονοβόρες και αν 
είναι), πραγματοποιούν διαρκώς ελέγχους της επίδοσής τους, 
συγκρίνουν τον εαυτό τους με άλλα άτομα που θεωρούνται 
καλύτερα από τον ίδιο στον τομέα που πραγματοποιεί τη 
σύγκριση, και αναζητούν συνεχώς επιβεβαίωση. Ωστόσο, η 
επιβεβαίωση αυτή λειτουργεί ανακουφιστικά μόνο για λίγο 
και στη συνέχεια διατηρεί ή και εντείνει το άγχος του ατό-
μου σχετικά με την επίδοσή του [40]. 

Αν μετά την αξιολόγηση της επίδοσής του το άτομο κρίνει 
ότι δεν έχει πετύχει το πρότυπο που έχει θέσει, γίνεται εξαιρε-
τικά επικριτικό απέναντι στον εαυτό του, πιστεύοντας ότι δεν 
αξίζει. Προκειμένου να αντιμετωπίσει το αίσθημα αναξιότητας, 
πραγματοποιεί αντιπαραγωγικές συμπεριφορές, οι οποίες, όπως 
επισημαίνουν οι συγγραφείς, ομοιάζουν με τις μη βοηθητικές 
συμπεριφορές ασφαλείας και μπορεί να είναι διαφορετικές 
για κάθε άτομο. Κοινό χαρακτηριστικό αποτελεί η υιοθέτηση 
δυσλειτουργικών τρόπων για να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη νέα 
αποτυχία. Επιπλέον, η πεποίθηση των τελειοθηρικών ατόμων 
ότι η αξία τους εξαρτάται αποκλειστικά από την προσπάθεια 
και την επίτευξη, τα οδηγεί στην επιμονή τους να καταφέρουν 
να επιτύχουν τα απαιτητικά τους πρότυπα, θέτοντας μάλιστα 
συχνά ακόμα υψηλότερους στόχους, συντηρώντας έτσι έναν 
φαύλο κύκλο. Ακόμα, όμως, και αν καταφέρουν να εκπληρώ-

σουν τις υψηλές απαιτήσεις που θέτουν στον εαυτό τους, δεν 
αισθάνονται ικανοποιημένα και παραγνωρίζουν την αξία του 
επιτεύγματος. Εν συνεχεία, συχνά, θέτουν νέους πιο απαιτη-
τικούς στόχους, συντηρώντας έτσι και σε αυτή την περίπτωση 
τον φαύλο κύκλο της τελειοθηρίας [40].

Τέλος, οι συγγραφείς διακρίνουν μια ακόμα συμπεριφορά, 
που συχνά υιοθετούν τα τελειοθηρικά άτομα: την αποφυγή 
(και την αναβλητικότητα) της προσπάθειας προς την επίτευξη 
των αυτοεπιβαλλόμενων προτύπων. Η αποφυγή οφείλεται στο 
άγχος που βιώνουν τα τελειοθηρικά άτομα, εξαιτίας των άκα-
μπτων κανόνων που ακολουθούν. Και σε αυτή την περίπτωση, 
τα άτομα γίνονται επικριτικά απέναντι στον εαυτό τους και 
εντείνεται η πεποίθηση ότι η προσωπική τους αξία εξαρτάται 
από την ικανοποίηση υψηλών προτύπων [40].

5. Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία της τελειοθηρίας
Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία για την τελειοθη-
ρία βασίζεται στην αναδόμηση των μηχανισμών διατήρη-
σης, που περιγράφονται στα γνωσιακά μοντέλα της κλινικής 
τελειοθηρίας. Ο γενικός οδηγός που προτείνουν οι εισηγητές 
των παραπάνω μοντέλων αποτελείται από τέσσερα στοιχεί-
α-βήματα [11]. Πρώτον, είναι απαραίτητο ο θεραπευτής να 
διερευνήσει και να αποσαφηνίσει κατά πόσο ο θεραπευόμε-
νος αναγνωρίζει την τελειοθηρία ως πρόβλημα και συνεργα-
τικά να διαμορφώσουν μια ατομική διατύπωση περίπτωσης 
που να περιγράφει τους μηχανισμούς ανάπτυξης και –κυρί-
ως– διατήρησης της κλινικής τελειοθηρίας του θεραπευόμε-
νου. Το δεύτερο βήμα αφορά τον προσδιορισμό των στόχων 
της θεραπείας. Ο κύριος στόχος πρέπει να είναι η υιοθέτηση 
νέων τρόπων σκέψης και συμπεριφοράς που θα συμβάλουν 
στη διεύρυνση των τομέων στους οποίους ο θεραπευόμενος 
βασίζει την αυτοεκτίμησή του. 

Στο τρίτο βήμα, εισάγονται συμπεριφορικά πειράματα, 
προκειμένου να ελέγξει ο θεραπευόμενος κατά πόσο είναι 
ρεαλιστικές οι τελειοθηρικές πεποιθήσεις του. Τα πιο συχνά 
πειράματα μπορεί να περιλαμβάνουν τη μείωση συμπεριφορών 
ελέγχου και την έκθεση σε καταστάσεις που μέχρι πρότινος ο 
θεραπευόμενος απέφευγε ή ανέβαλλε [40]. 

Τέλος, το τέταρτο βήμα περιλαμβάνει γνωσιακές συμπερι-
φοριστικές τεχνικές που βοηθούν τον θεραπευόμενο να ανα-
γνωρίσει τα γνωσιακά λάθη και να τροποποιήσει τον τρόπο 
με τον οποίο διαμορφώνει τα άκαμπτα κριτήρια αξιολόγησης 
του εαυτού του [11].

Τονίζεται ότι τα παραπάνω βήματα αποτελούν οδηγό της 
θεραπείας και σε κάθε περίπτωση ο θεραπευτής είναι απαραίτητο 
να τα προσαρμόζει σύμφωνα με τις ανάγκες του θεραπευόμε-
νου. Συνεπώς, πριν από την έναρξη της θεραπείας, ο θεραπευτής 
πρέπει να αποφασίσει τη μορφή της θεραπείας (π.χ. ατομική ή 
ομαδική), βάσει της διατύπωσης περίπτωσης του θεραπευόμε-
νου, εάν θα είναι εστιασμένη αποκλειστικά στην τελειοθηρία ή 
και στη θεραπεία επιπλέον διαταραχών κ.λπ. [40, 41]. 

Ένα τυπικό πρωτόκολλο ατομικής γνωσιακής συμπερι-
φοριστικής θεραπείας της τελειοθηρίας απαρτίζεται από 8-10 
συνεδρίες, οι οποίες εμπεριέχουν [40]:
1.  Ενίσχυση κινήτρου για αλλαγή.
2.  Διατύπωση περίπτωσης για τελειοθηρία.
3.  Ψυχοεκπαίδευση και αυτοπαρατήρηση.
4.  Καταπολέμηση αντιπαραγωγικών συμπεριφορών (π.χ. έλεγχος, 

αποφυγή) μέσω ασκήσεων και συμπεριφορικών πειραμάτων. 
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5.  Αναδόμηση σχημάτων αυτοαξιολόγησης.
6.  Αμφισβήτηση ανελαστικών κανόνων και προτύπων μέσω 

συμπεριφορικών πειραμάτων.
7.  Γνωσιακή αναδόμηση μέσω συμπλήρωσης ημερολογίων 

σκέψης και ευχάριστων γεγονότων.
8.  Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, χαλάρωσης και διαχεί-

ρισης χρόνου.
9.  Αύξηση αυτοσυμπόνιας και μείωση αυτοεπίκρισης με τη 

χρήση ημερολογίων σκέψης.
10. Πρόληψη υποτροπής [40].

6. Αποτελεσματικότητα ΓΣΘ για την τελειοθηρία
Γενικά, έχει πραγματοποιηθεί ένας περιορισμένος αριθμός 
μελετών για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της ΓΣΘ 
στην τελειοθηρία. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μετα-ανάλυση, 
υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα 
της ΓΣΘ στη μείωση της τελειοθηρίας σε κλινικό και μη κλινι-
κό πληθυσμό. Επιπλέον, η ΓΣΘ εστιασμένη στην τελειοθηρία 
μπορεί να είναι αποτελεσματική στη μείωση των συμπτωμά-
των άγχους, κατάθλιψης, διαταραχών πρόσληψης τροφής και 
των ιδεοψυχαναγκαστικών συμπτωμάτων [42]. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται οι σημαντικότερες έρευνες σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ εστιασμένης στην τελειοθηρία, 
χωρισμένες ανάλογα με το αν η παρέμβαση που εφαρμόζεται 
είναι θεραπεία διά ζώσης (ατομική και ομαδική), θεραπεία 
μέσω διαδικτύου ή καθοδηγούμενη και απλή θεραπεία με υλι-
κό αυτοβοήθειας. 

6.1. Ατομική ΓΣΘ
Για την ατομική ΓΣΘ της τελειοθηρίας υπάρχουν περιορισμέ-
να δεδομένα, καθώς έχουν διεξαχθεί ελάχιστες έρευνες που 
εξετάζουν την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ εστιασμένης σε 
αυτή τη μορφή και οι περισσότερες μάλιστα έχουν αδύναμο 
σχεδιασμό. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν 
πραγματοποιηθεί δείχνουν ότι είναι αποτελεσματική στη μεί-
ωση της τελειοθηρίας. Σε μια μελέτη επιλέχθηκαν 20 ενήλικες 
με υψηλά επίπεδα τελειοθηρίας μέσω με ημι-δομημένης συνέ-
ντευξης. Τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες: την ομάδα παρέμ-
βασης, όπου οι συμμετέχοντες ακολούθησαν ατομική ΓΣΘ 10 
συνεδριών σε διάστημα 8 εβδομάδων, και την ομάδα ελέγχου 
που δεν δέχθηκε θεραπεία. Στο τέλος, παρατηρήθηκε σημαντι-
κή βελτίωση της τελειοθηρίας στην ομάδα παρέμβασης, όπως 
προέκυψε από τα ψυχομετρικά και την κλινική εξέταση, σε 
σύγκριση με την ομάδα ελέγχου [43]. 

Ατομικές μελέτες περίπτωσης ενηλίκων με υψηλά επίπεδα 
τελειοθηρίας έδειξαν σημαντική μείωση της κλινικής τελειοθη-
ρίας μετά από ΓΣΘ 10 εβδομάδων για την κλινική τελειοθη-
ρία [44]. Ανάλογα αποτελέσματα βρέθηκαν και σε μια ακόμα 
σειρά ατομικών μελετών περίπτωσης σε τέσσερις ενήλικες με 
υψηλά επίπεδα τελειοθηρίας και συννοσηρότητα με κατάθλιψη 
ή αγχώδη διαταραχή, όπου για δύο από τους τρεις παρατηρή-
θηκε σημαντική μείωση της τελειοθηρίας [45].

6.2. Ομαδική ΓΣΘ
Περιορισμένα είναι, επίσης, και τα ερευνητικά δεδομένα που 
έχουμε για την ομαδική ΓΣΘ εστιασμένη στην τελειοθηρία. Σε 
μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε 
δείγμα 42 ενηλίκων με υψηλή τελειοθηρία και διάγνωση αγχώ-
δους διαταραχής, διατροφικής διαταραχής ή διαταραχής διά-

θεσης, εξέτασαν την αποτελεσματικότητα της ομαδικής ΓΣΘ 
στην τελειοθηρία. Χώρισαν το δείγμα με τυχαίο τρόπο σε δύο 
ομάδες, ώστε η μια ομάδα να συμμετέχει σε ομαδική ΓΣΘ εστι-
ασμένη στην τελειοθηρία και η δεύτερη να αποτελέσει ομάδα 
ελέγχου που δεν δέχεται παρέμβαση. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
σημαντική μείωση στην ομάδα παρέμβασης, σε σύγκριση με την 
ομάδα ελέγχου, στα επίπεδα τελειοθηρίας, στα συμπτώματα 
κατάθλιψης, διατροφικών διαταραχών, κοινωνικού άγχους, 
ευαισθησίας στο άγχος και τον μηρυκασμό, καθώς και σημα-
ντική αύξηση της αυτοεκτίμησης και της ποιότητας ζωής [46].

6.3. ΓΣΘ μέσω διαδικτύου
Έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες έρευνες για την απο-
τελεσματικότητα της ΓΣΘ της τελειοθηρίας μέσω διαδικτύ-
ου. Σε μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη σε 24 ενήλικες με 
υψηλή αυτοαναφερόμενη τελειοθηρία, το δείγμα διαιρέθη-
κε με τυχαίο τρόπο σε μια ομάδα όπου παρακολούθησε ένα 
πρόγραμμα ΓΣΘ εστιασμένο στην αναδόμηση τελειοθηρικών 
πεποιθήσεων μέσω διαδικτύου για 12 εβδομάδες και μια ομά-
δα ελέγχου που δεν δέχθηκε παρέμβαση. Τα αποτελέσμα-
τα έδειξαν ότι η ΓΣΘ ήταν αποτελεσματική στη μείωση της 
ευαισθησίας στο άγχος και των αυτόματων αρνητικών σκέ-
ψεων [47]. Ανάλογα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και σε 
μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη σε δείγμα 83 φοιτητών, 
οι οποίοι είχαν σημειώσει υψηλά σκορ στην Κλίμακα Τελει-
οθηρικών Γνωσιών (Perfectionism Cognition Inventory – PCI). 
Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες, όπου η 
πρώτη εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές διαχείρισης άγχους, η δεύτερη 
εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές διαχείρισης άγχους σε συνδυασμό 
με τεχνικές ΓΣΘ, που στόχευαν στην αλλαγή τελειοθηρικών 
πεποιθήσεων, και η τρίτη αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου που 
δεν δέχθηκε παρέμβαση. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθη-
καν μέσω διαδικτύου και ο χρόνος παρέμβασης διήρκησε 10 
εβδομάδες. Μετά το πέρας της παρέμβασης, η ομάδα που 
εκπαιδεύτηκε συνδυαστικά σε τεχνικές διαχείρισης άγχους 
και γνωσιακές-συμπεριφοριστικές τεχνικές για την αλλαγή 
τελειοθηρικών πεποιθήσεων παρουσίασε σημαντικά περισ-
σότερη μείωση και στην κλίμακα κατάθλιψης από τις άλλες 
δύο ομάδες. Επίσης, ενώ βρέθηκε υψηλή αποτελεσματικό-
τητα στη μείωση των τελειοθηρικών γνωσιών, σχετιζόταν με 
μεγαλύτερη μείωση στα επίπεδα άγχους [48]. 

Σε μια παρόμοια έρευνα λίγα χρόνια αργότερα σε 77 ενή-
λικες με υψηλά σκορ σε κλίμακα μέτρησης τελειοθηρίας, οι 
ερευνητές κατένειμαν με τυχαίο τρόπο το δείγμα σε τρεις 
ομάδες: μία ομάδα που έλαβε παρέμβαση ΓΣΘ μέσω διαδι-
κτύου εστιασμένη στην τροποποίηση τελειοθηρικών γνωσιών, 
μία ομάδα που εκπαιδεύτηκε μέσω διαδικτύου στη διαχείριση 
άγχους και μία ομάδα ελέγχου που δεν έλαβε παρέμβαση. Η 
ομάδα που έλαβε ΓΣΘ παρέμβαση είχε σημαντικότερη μείω-
ση της τελειοθηρίας από τις άλλες δύο ομάδες. Επιπλέον, ενώ 
και οι δύο ομάδες παρέμβασης σημείωσαν σημαντική μείωση 
στις κλίμακες μέτρησης στρες, στην ομάδα ΓΣΘ παρέμβασης 
βρέθηκε ότι η μείωση της τελειοθηρίας σχετιζόταν με τη μεί-
ωση στα σκορ της κλίμακας κατάθλιψης, του άγχους και της 
ευαλωτότητας στο άγχος [49].

6.4. ΓΣΘ με υλικό αυτοβοήθειας
Μια ακόμα ΓΣΘ παρέμβαση, η αποτελεσματικότητα της οποίας 
έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον ορισμένων ερευνητών, είναι η 
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ΓΣΘ αυτοβοήθειας (με καθοδήγηση και χωρίς). Στις έρευνες 
αυτές χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο ως υλικό αυτοβοήθει-
ας το βιβλίο των Antony και Swinson για την αντιμετώπιση της 
τελειοθηρίας [50].

Σε μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη του 2007, οι ερευνητές 
συνέκριναν την αποτελεσματικότητα της χρήσης βιβλίου αυτο-
βοήθειας γνωσιακής προσέγγισης για την τελειοθηρία με ή χωρίς 
καθοδήγηση θεραπευτή σε δείγμα 49 ενηλίκων με υψηλό σκορ 
στην Πολυδιάστατη Κλίμακα Τελειοθηρίας. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν εξίσου σημαντική μείωση στις κλίμακες τελειοθηρίας 
και κατάθλιψης και για τις δύο ομάδες, ενώ επιπλέον η ομάδα 
καθοδηγούμενης τελειοθηρίας σημείωσε μεγαλύτερη μείωση 
στην κλίμακα συμπτωμάτων ιδεοψυχαναγκαστικής διαταρα-
χής [51]. Έναν χρόνο αργότερα πραγματοποιήθηκε μία ακόμα 
τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη, προκειμένου να ερευνηθεί αν η 
ΓΣΘ καθοδηγούμενης αυτοβοήθειας για την τελειοθηρία είναι 
αποτελεσματική στη μείωση της τελειοθηρίας και αν, επιπλέον, 
η διαχείρισή της επιδρά στη νευρογενή βουλιμία. Οι ερευνητές 
συνέλεξαν ένα δείγμα 48 γυναικών με υψηλά επίπεδα τελειοθηρίας 
και διάγνωση ψυχογενούς βουλιμίας ή διατροφική διαταραχή μη 
προσδιοριζόμενη αλλιώς, το οποίο τυχαιοποίησαν σε τρεις ομά-
δες: Η πρώτη ομάδα διάβασε και πραγματοποίησε ασκήσεις από 
βιβλίο αυτοβοήθειας γνωσιακής κατεύθυνσης για τελειοθηρία, η 
δεύτερη από βιβλίο αυτοβοήθειας γνωσιακής τελειοθηρίας για 
διατροφικές διαταραχές και η τρίτη έλαβε ως placebo μεμονωμέ-
νες τεχνικές ενσυνειδητότητας. Και οι τρεις ομάδες σημείωσαν 
σημαντική μείωση στις κλίμακες τελειοθηρίας, στα συμπτώμα-
τα διατροφικών διαταραχών και κατάθλιψης, καθώς και αύξη-
ση της αυτοεκτίμησης. Τα αποτελέσματα έμειναν σταθερά στις 
μετρήσεις στις επαναληπτικές μετρήσεις, μετά από 6 μήνες [52]. 

Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν και από έρευνα για 
τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ΓΣΘ, μέσω υλικού 
αυτοβοήθειας στην τελειοθηρία, τη συμπτωματολογία διατρο-
φικών διαταραχών, την καταναγκαστική σωματική άσκηση και 
την αθλητική εξουθένωση. Η συλλογή του δείγματος έγινε με 
δημόσια πρόσκληση στο διαδίκτυο και επιλέχθηκαν 67 ενήλι-
κες, οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια της υψηλής βαθμολογίας 
στην κλίμακα τελειοθηρίας και της συστηματικής άσκησης. Οι 
συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες: την ομάδα 
παρέμβασης, που λάμβανε εβδομαδιαία υλικό αυτοβοήθειας 
γνωσιακής προσέγγισης για την τελειοθηρία, και την ομάδα 
ελέγχου, που παρέμεινε σε λίστα αναμονής και δεν έλαβε παρέμ-
βαση κατά τη διάρκεια της έρευνας. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
σημαντική μείωση στην κλίμακα τελειοθηρίας, τα συμπτώματα 
διατροφικών διαταραχών και την καταναγκαστική άσκηση σε 
σύγκριση με την ομάδα ελέγχου [53].

Οι έρευνες για την αποτελεσματικότητα των βιβλίων αυτο-
βοήθειας γνωσιακής συμπεριφοριστικής προσέγγισης παρου-
σιάζουν κάποιους περιορισμούς, όπως τα μικρά δείγματα, με 
αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται περαιτέρω γενίκευση. Ωστόσο, 
συμβάλλουν σημαντικά στην έρευνα για τη θεραπεία της τελει-
οθηρίας, καθώς δίνουν πληροφορίες για την αποτελεσματικό-
τητα της ΓΣΘ σε κλινικό και μη πληθυσμό [45].

7. Συζήτηση
Στις προηγούμενες ενότητες επιχειρήθηκε μια σύντομη ανα-
σκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, προκειμένου να επι-
τευχθεί η πληρέστερη κατανόηση της έννοιας της τελειοθηρίας 
και των χαρακτηριστικών της. Συμπερασματικά, παρά τη δια-

φωνία των ερευνητών σχετικά με τον ορισμό της τελειοθηρίας 
και του προτεινόμενου τρόπου διερεύνησής της, είναι κοινή η 
παραδοχή ότι η τελειοθηρία μπορεί να αποτελέσει έναν σοβαρό 
παράγοντα δυσφορίας και δυσλειτουργίας στη ζωή του ατόμου. 

Επιπλέον, η συσχέτιση της τελειοθηρίας με πλήθος διαταρα-
χών σε έναν σημαντικό αριθμό ερευνών παρέχει αρκετά στοιχεία, 
ώστε να υποστηριχθεί η ιδέα ότι αποτελεί ένα δια-διαγνωστικό 
παράγοντα και, ως εκ τούτου, να χρήζει προσοχής κατά τον 
σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου για πολλές διαταραχές. 
Ωστόσο, η βιβλιογραφία πάνω στο θέμα είναι ελλιπής, καθώς 
υστερεί σε έρευνες των οποίων ο σχεδιασμός να επιτρέπει τη 
διεξαγωγή συμπερασμάτων αιτιώδους σχέσης. Κατά συνέπεια, 
προτείνεται οι μελλοντικές έρευνες να στραφούν προς την πραγ-
ματοποίηση περισσότερων προοπτικών και κλινικών μελετών 
που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή συμπερασμάτων αιτιώδους 
σχέσης, θα προωθήσουν τη γνώση σχετικά με τη συννοσηρό-
τητα της τελειοθηρίας και θα ευνοήσουν αποτελεσματικότερες 
κλινικές πρακτικές.

Όσον αφορά τη θεραπεία της τελειοθηρίας, κρίνεται σκό-
πιμη η διεξαγωγή επιπλέον ερευνών σε αυτόν τον τομέα. Η 
ΓΣΘ εστιασμένη στην τελειοθηρία έχει βρεθεί αποτελεσματι-
κή στη μείωση της τελειοθηρίας και των συμπτωμάτων άλλων 
διαταραχών. Μολονότι τα συμπεράσματα των συγκεκριμένων 
ερευνών δεν μπορούν να γενικευθούν στον κλινικό πληθυσμό, 
καθώς είτε πραγματοποιήθηκαν σε μη κλινικά δείγματα, είτε 
χρησιμοποίησαν μικρά δείγματα, στοιχειοθετούν την υπόθεση 
ότι η ΓΣΘ εστιασμένη στην τελειοθηρία μπορεί να ενισχύσει 
την αποτελεσματικότητα της θεραπείας για κάποιες ψυχικές 
διαταραχές. Περαιτέρω έρευνα σχετικά με το θέμα θα βοηθή-
σει στη δημιουργία ισχυρότερων θεραπευτικών πρωτοκόλλων 
για τις διαταραχές αυτές. 
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Abstract
This paper is a literature review of perfectionism and the effectiveness 
of Cognitive Behavioral Therapy of perfectionism. We investigated the 
different definitions and approaches of perfectionism, the etiology of 
perfectionism, the relation between perfectionism and mental disorders, 
as well as the proposed models and the therapeutic protocols of CBT of 
perfectionism. The effectiveness in reducing perfectionism dimensions 
and the symptoms of other disorders are also examined. The definition 
of perfectionism is a point of disagreement between researchers, who 
agree, however, that perfectionism may have adverse effects on the 
individual’s life. As far as the etiology of perfectionism is concerned, 
we do not have sufficient data, although both environmental and genetic 
factors seem to contribute to the development of that trait. Additionally, 
the correlation of perfectionism with a variety of disorders provides 
evidence for the perception of perfectionism as a transdiagnostic 
process. CBT of perfectionism has been found effective in reducing 
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perfectionism and symptoms of comorbid disorders. There is a need to 
further investigate the relationship between perfectionism and mental 
disorders, as well as the effectiveness of treatment interventions in 
order to reach into safe conclusions and strengthen the clinical practice.

Keywords: Perfectionism, clinical perfectionism, cognitive behavioral therapy
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optimistic that by September Europe will once again 
be open and the travel restrictions that have impacted 
on our Congresses for the past 2 years will be over so 
we can welcome you to an exciting few days in the 
sun. Even if you cannot join us in person you will have 
the opportunity to participate in a major part of the 
programme which will be available online.
The programme is now developing and you can keep 
up-to-date with progress by visiting the website and 
signing up for regular updates
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COVID-19 has had a major impact on our professional and 
personal lives over the last two years. As a result EABCT’s 
2020 Congress in Athens becoming a virtual event and the 
2021 Congress in Belfast was delivered as our first hybrid 
congress with delegates attending in person and online.

We have all had to reconsider how we deliver therapy, train 
practitioners and run our congresses. We know that Covid19 
will continue to have repercussions on the psychological, 
physical health and well-being of many people well into 
2022. We also know that CBT has played an important role 
in helping people cope with these difficult years and we 
can be proud of what cognitive and behavioural therapies 
have already achieved.

The EABCT Congress is returning to Barcelona for the 
first time since the successful World Congress in 2007 and 
the theme of the 2022 EABCT congress programme will be 
“Rethinking CBT”. 

We are planning to run a 3-day Congress in Barcelona 
next September and welcome EABCT members and non-
members to participate in person. We look forward to being 
able to share knowledge and experiences and once again 
build the close relationships across Europe and beyond that 
our congresses have always achieved. In addition, we will 
be making part of the programme available to delegates 
online to increase access to the Congress for delegates 
who may be unable to attended in person. 

Given the experience of the last two years we want to have 
a focus on how we continue to adapt to the new ways that 
we have had to live and practice our therapies. We will also 
welcome submissions relevant to all our congress streams 
and look forward to seeing you in 2022.
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