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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Γνωσιακές – Συμπεριφοριστικές Θεραπείες
Επιστημονική επιμέλεια: Windy Dryden
Επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Αικατερίνη Κούτρα, Μτφρ.: Χαρά Κοκκίνου

Το πρωτότυπο αγγλικό σύγγραμμα εκδόθηκε το 2012, υπό την επιστημονική επιμέλεια 
του Windy Dryden, εκπαιδευμένου στη Λογικοθυμική Συμπεριφοριστική Θεραπεία. 
Αποτελεί έναν συλλογικό τόμο, όπου όλα τα αυτοτελή του κεφάλαια είναι γραμμέ-
να από Βρετανούς συγγραφείς, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντική εξέλιξη που 
γνωρίζει η ΓΣΘ τις τελευταίες δεκαετίες στη Βρετανία. Κάθε συγγραφέας εφαρμόζει 
κλινικά επί σειρά ετών την προσέγγιση που περιγράφει. Η ελληνική έκδοση κυκλο-
φόρησε το 2020 από τις εκδόσεις Πεδίο και την επιστημονική επιμέλεια ανέλαβε η 
Αικατερίνη Κούτρα, ενώ τη μετάφραση η Χαρά Κοκκίνου.

Το βιβλίο αποτελείται συνολικά από δώδεκα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο πραγ-
ματεύεται την ιστορική αναδρομή της ΓΣΘ στη Βρετανία και τις παρούσες συνθήκες 
και εξελίξεις. Τα επόμενα δέκα κεφάλαια αφορούν διαφορετικές προσεγγίσεις της 
ΓΣΘ, συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων του 3ου κύματος (π.χ. Θεραπεία 
Αποδοχής & Δέσμευσης, Γνωσιακή Θεραπεία βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα 
κ.ά.), ενώ το τελευταίο κεφάλαιο αφορά τη δια-διαγνωστική προσέγγιση στη ΓΣΘ 
και την εφαρμογή της στα άτομα, ανεξαρτήτως κλινικής διάγνωσης.

Όλα τα κεφάλαια που αφορούν τις διαφορετικές ΓΣΘ προσεγγίσεις ακολουθούν 
μια ιδιαίτερα χρήσιμη δομή. Ξεκινούν με την ιστορική εξέλιξη κάθε προσέγγισης, το 
θεωρητικό της υπόβαθρο και τα πλαίσια εφαρμογής της. Έπειτα αναφέρονται οι 
βασικές πρακτικές εφαρμογές, η σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου και οι 
κύριες θεραπευτικές στρατηγικές και τεχνικές της κάθε προσέγγισης. Εν συνεχεία, 

οι συγγραφείς αναφέρουν κάποια εμπόδια που παρουσιάστηκαν κατά τη θεραπευτική διαδικασία και τρόπους με τους οποί-
ους τα αντιμετώπισαν. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει η αντίστοιχη με την προσέγγιση μελέτη περίπτωσης και ερευνητικά 
δεδομένα για την εφαρμογή της προσέγγισης αυτής. Επιπρόσθετα, πέραν των βιβλιογραφικών αναφορών, ο συγγραφέας κάθε 
κεφαλαίου προτείνει κάποια επιπλέον αναγνώσματα σχετικά με την προσέγγιση που αναλύει.

Το βιβλίο είναι ευανάγνωστο και ευκατανόητο, καθώς έχει γίνει πολύ καλή απόδοσή του στην ελληνική γλώσσα. Διαβάζο-
ντάς το κανείς μπορεί να ενημερωθεί γενικά για τη ΓΣΘ, αλλά και ειδικά για παλαιότερες και νεότερες προσεγγίσεις της. Μπο-
ρεί να αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, αξίζει η ανάγνωσή του 
τόσο από φοιτητές που θέλουν να ενημερωθούν για ψυχοθεραπευτικές κατευθύνσεις, και συγκεκριμένες ΓΣΘ προσεγγίσεις, όσο 
και από επαγγελματίες ψυχικής υγείας που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις και τις κλινικές εφαρμογές τους. Περαιτέρω, 
προσφέρει πλούσιο υλικό για εποπτικούς σκοπούς. 
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