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Εισαγωγή: Η εμφάνιση και η εξέλιξη της ΓΣΘ στην Ελλάδα

Ιστορικά στοιχεία-Τα πρώτα βήματα

 Οι θεμελιώδεις αρχές του γνωσιακού συμπεριφοριστικού μοντέλου αλλά και εν
γένει των γνωσιακών-συμπεριφοριστικών προσεγγίσεων ήδη εντοπίζονται από την
ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή μέσα από τις θεωρητικές αρχές της στωικής και
επικούρειας φιλοσοφίας (Μαϊμάρη & Χαρίλα, 2016).

 Η εμφάνιση του ΓΣΘ μοντέλου ξεκινά την δεκαετία του 1970, όταν οι πρώτοι
Έλληνες ψυχίατροι και ψυχολόγοι με σπουδές κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό στο
πεδίο της ΓΣΘ (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Αυστρία), επέστρεψαν στην
Ελλάδα και άρχισαν να εξασκούν το ΓΣΘ μοντέλο κλινικά και ερευνητικά
(Παπακώστας, 1994).

 Ωστόσο, ήδη από το 1936 είχε δημοσιευθεί στην Ελλάδα το πρώτο βιβλίο σχετικά
με την συμπεριφοριστική θεωρία και την έρευνα για θέματα της παιδική ηλικίας με
τίτλο « Η ψυχολογία της διαγωγής και η έρευνα του παιδός», από την ψυχολόγο και
παιδαγωγό Σοφία Γεδεών (Γεδεών, 1936).



Η πρώτη εμφάνιση του συμπεριφορισμού στην Ελλάδα

 Ο πρώτος επιστήμονας ψυχικής υγείας και εκπρόσωπος της συμπεριφοριστικής θεραπείας στην

Ελλάδα υπήρξε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και αρχές δεκαετίας του 1970, ο ψυχίατρος

Ιωάννης Μπουλουγούρης (1935-2000).

 Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 εκπαιδεύτηκε στη θεραπεία της συμπεριφοράς στο Ινστιτούτο

Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και στο Maudsley Hospital, και εργάστηκε

ερευνητικά και κλινικά στην εφαρμογή του συμπεριφορισμού στις φοβίες και τις νευρώσεις.

 Η διδακτορική του διατριβή (1971) με τίτλο «Μια συγκριτική μελέτη της κατακλυσμικής

θεραπείας και της συστηματικής απευαισθητοποίησης σε φοβικές διαταραχές», συγκαταλέγεται

στις πρώτες και θεμελιώδεις μελέτες που εκπονήθηκαν από Έλληνες συμπεριφοριστές.

 Με την επιστροφή του στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1970 εργάστηκε στην

Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, και υπό την

εποπτεία του εκπαιδεύτηκαν πολλοί επαγγελματίες ψυχικής υγείας στη θεραπευτική εφαρμογή

των Θεωριών Μάθησης.



Ο πρώτος επιστημονικός φορέας του συμπεριφορισμού

 Το 1974 ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Ιωάννη Μπουλουγούρη ο πρώτος επιστημονικός φορέας για το 

συμπεριφορισμό στην Ελλάδα, η Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης της Συμπεριφοράς. 

 Στα ιδρυτικά μέλη της Ε.Ε.Ε.Σ. περιλαμβάνονται οι Κ. Στεφανής, Α. Ραμπαβίλας, Μ. Χαρίτου – Φατούρου και

Ι. Παρασκευόπουλος. 

 Πρώτος πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Σ. διετέλεσε ο Ιωάννης Μπουλουγούρης. 

 Η Ε.Ε.Ε.Σ. αποτέλεσε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμπεριφοριστικής Θεραπείας 

(European Association for Behaviour Therapy – E.A.B.T.)  και ο πρώτος φορέας που εκπροσώπησε την Ελλάδα 

σε αυτή (E.A.B.T., 1996).

 Το 1976 η Ε.Ε.Ε.Σ. ανέλαβε τη διοργάνωση στην Ελλάδα του 6ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της Ε.Α.Β.Τ.

 Το συνέδριο διεξήχθη στο διάστημα 5 – 8 Σεπτεμβρίου στις Σπέτσες και κατά τη διάρκειά του επικυρώθηκε για 

πρώτη φορά επίσημα το καταστατικό της Ε.Α.Β.Τ.



Πρώτες εκπαιδευτικές και ερευνητικές παρουσίες

 Το 1979, η Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έγινε ο πρώτος φορέας που ξεκίνησε να προσφέρει

θεωρητική και κλινική εκπαίδευση στη γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία στα

πλαίσια του προγράμματος εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπεία με οργανωτή και

επιβλέποντα τον Καθηγητή Ευάγγελο Δημητρίου και συν-επιβλέποντα τον Γρηγόρη

Σίμο από το 1987.

 Τον Ιούνιο του 1979 έγινε η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός επιστημονικού

περιοδικού για τη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία στην Ελλάδα. Το πρώτο και

μοναδικό τεύχος του περιοδικού «Αρχεία της Ελληνικής Εταιρείας Ερεύνης και

Θεραπείας της Συμπεριφοράς» με εκδότη τον Ιωάννη Μπουλουγούρη κυκλοφόρησε

σε 80 σελίδες, περιλαμβάνοντας 8 άρθρα, 3 από αυτά στην αγγλική γλώσσα.

 Την ίδια χρονιά (1979) δημοσιεύεται το πρώτο βιβλίο με θέμα τη συμπεριφοριστική

θεραπεία στα παιδιά με τίτλο «Βοηθήστε το παιδί σας», από τον Αναστάσιο

Πασχάλη.



Η εμφάνιση του ΓΣΘ μοντέλου στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο

 Το 1981 το Ψυχιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών ξεκίνησε μια σειρά

διαλέξεων για τη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία. Την ίδια χρονιά η

Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης της Συμπεριφοράς ανέλαβε για πρώτη φορά την

προεδρία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμπεριφοριστικής Θεραπείας με πρόεδρο

τον Ιωάννη Μπουλουγούρη.

 Το ακαδημαϊκό έτος 1986 – 1987 ξεκίνησε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινωνική-Κλινική Ψυχολογία»

με διευθύντρια τη Μίκα Χαρίτου – Φατούρου, το οποίο περιλάμβανε και

εποπτείες γνωσιακών συμπεριφοριστών θεραπευτών παιδιών και εφήβων. Το

1988 ξεκίνησε ανεπίσημα να προσφέρεται εκπαίδευση στη γνωσιακή

ψυχοθεραπεία στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.



Ίδρυση Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ)

 Το 1992 κάποια μέλη της Ε.Ε.Ε.Σ μεταξύ των οποίων (Νικόλαος Βαϊδάκης,

Αναστασία Καλαντζή – Αζίζι, Ιωάννης Κασβίκης, Ιωάννης Μπουλουγούρης,

Μαρίνα Οικονόμου) ίδρυσαν το Ινστιτούτο Έρευνας της Συμπεριφοράς (Ι.Ε.Σ.),

μετέπειτα Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (Ι.Ε.Θ.Σ.), μια

αστική μη - κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την εκπαίδευση ψυχολόγων και

ψυχιάτρων στη γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία αλλά και την παροχή

γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας από εκπαιδευόμενους θεραπευτές.

 Το Ι.Ε.Θ.Σ. ξεκίνησε με την ίδρυσή του να προσφέρει ένα τετραετές πρόγραμμα

εκπαίδευσης στη γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία σύμφωνο με τα

κριτήρια εκπαίδευσης της E.A.B.C.T. ενώ οι σπουδαστές του προσέφεραν και

ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες.



Συστηματική εκπαίδευση στο ΓΣΘ μοντέλο (1)

 Το 1994 το Ψυχιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών άρχισε να παρέχει μαθήματα διάρκειας

ενός έτους στη γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία με κλινική πρακτική υπό εποπτεία, για

ένα περιορισμένο αριθμό εκπαιδευομένων.

 Την ίδια χρονιά (1994) ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη ο πρώτος επιστημονικός φορέας για την

γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία στη Βόρεια Ελλάδα, η Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής

Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (Ε.Ε.Γ.Σ.Ψ.), η οποία έγινε μέλος της E.A.B.C.T. το 1995.

 Το έτος 1997 – 1998 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο διάρκειας 60 ωρών στην ευαισθητοποίηση

ειδικευόμενων παιδοψυχιάτρων στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία παιδιών και εφήβων, στο

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθηνών (παράρτημα οδού Γαρέφη) (Καλαντζή-Αζίζι, 2014).

 Στις 9 Δεκεμβρίου 2001 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το Παράρτημα Μακεδονίας της Ε.Ε.Ε.Σ., με

σκοπό την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα και την παροχή

ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία.



Συστηματική εκπαίδευση στο ΓΣΘ μοντέλο (2)

 Το 2003 το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς ξεκίνησε

την οργάνωση του Κύκλου Ευαισθητοποίησης με τη Γνωσιακή

Συμπεριφοριστικη Θεραπεία, ένα ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο

πρόγραμμα διαλέξεων.

 Το 2005 ιδρύθηκε το Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων του Ινστιτούτου Έρευνας

και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, με σκοπό την παροχή γνωσιακής

συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας από εκπαιδευόμενους θεραπευτές.

 Το 2006 ιδρύθηκε στην Αθήνα η Ελληνική Εταιρεία Γνωσιακών

Ψυχοθεραπειών (Ε.Ε.Γ.Ψ.), μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό

την έρευνα στον τομέα της ψυχικής υγείας και την ανάπτυξη και εφαρμογή

της γνωσιακής ψυχοθεραπείας, ενώ το 2007 ξεκίνησε να προσφέρεται και ο

Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία

Παιδιών και Εφήβων (Ψύλλου & Ζαφειροπούλου, 2012).



Παροχή συστηματικής θεραπείας

 Το 2005 ιδρύθηκε το Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων του Ινστιτούτου

Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, με σκοπό την παροχή

γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας από εκπαιδευόμενους

θεραπευτές υπό εποπτεία.

 Το 2010 ιδρύθηκε το Τμήμα Θεραπειών Παιδιών και Εφήβων του

Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς με στόχο την

παροχή γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας σε παιδιά και

εφήβους από εκπαιδευόμενους θεραπευτές υπό εποπτεία, καθώς και

τη συνέχιση του έργου της «Ομάδας Παιδιών και Εφήβων».



Δημιουργία πρώτου ΓΣΘ ελληνικού επιστημονικού περιοδικού

 Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς με τη συμμετοχή της Ελληνικής

Εταιρίας Έρευνας της Συμπεριφοράς ξεκίνησε το 2013 τις διαδικασίες για την έκδοση του

πρώτου αυτού (μετά το μοναδικό τεύχος του «Αρχεία της Ελληνικής Εταιρείας Ερεύνης της

Συμπεριφοράς») επιστημονικού περιοδικού για τη γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία

στην Ελλάδα, με τίτλο «Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Έρευνα & Θεραπεία» και με

Διευθυντή Σύνταξης και Έκδοσης τον Κωνσταντίνο Ευθυμίου.

 Σκοπός ήταν να αποτελέσει ένα σημαντικό φόρουμ για την περαιτέρω ανάπτυξη της

προσέγγισης και να ανήκει στις σταθερές βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιούν

Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το γνωσιακό-

συμπεριφοριστικό μοντέλο στην έρευνα, καθώς και στη θεωρητική πράξη.

 Από το 2013, έχουν εκδοθεί επτά τεύχη περιλαμβανόμενα σε 6 τόμους, με ευρεία

επιστημονική θεματολογία που πλέον μετρά πάνω από 40 δημοσιεύσεις. Μετά τον θάνατο

του Διευθυντή Σύνταξης, Κωνσταντίνου Ευθυμίου τον Σεπτέμβρη του 2017, τη διεύθυνση

ανέλαβε η Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι.



Άνοιγμα της ΓΣΘ προς την κοινότητα

 Το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016 έλαβε χώρα ο πρώτος κύκλος με τίτλο

«Επειδή η ψυχική υγεία είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική» περιλαμβάνοντας 8

ομιλίες.

 Με επίκεντρο το παιδί και τον έφηβο, διοργανώθηκε για το διάστημα Φεβρουαρίου-

Μαρτίου του 2017, ο δεύτερος κύκλος 6 διαλέξεων με τίτλο «Επειδή η ψυχική υγεία των

παιδιών μας είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική» περιλαμβάνοντας θεματικές όπως

ο σχολικός εκφοβισμός, το άγχος εξετάσεων και η Διάσπαση Προσοχής.

 Ο τελευταίος κύκλος -ομώνυμος του πρώτου- διοργανώθηκε το διάστημα Οκτωβρίου-

Δεκεμβρίου του 2017 με τη μορφή 8 διαλέξεων και με ευρεία θεματολογία που

περιλάμβανε ζητήματα όπως την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, τη σύναψη ερωτικών

σχέσεων στην ενήλικη ζωή, το άγχος και τον πανικό και τη σχέση γονέων-παιδιών.

 Όλες οι διαλέξεις ήταν ανοιχτές στο ευρύ κοινό και πέρα από τις έγκυρες θεωρητικές

γνώσεις που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτικό

επίπεδο με χρήσιμο υλικό αυτοβοήθειας.



Διεθνές συνέδριο της E.A.B.C.T. στην Αθήνα (2020)

 Τέλος, κατά το χρονικό διάστημα 2-5 Σεπτεμβρίου 2020,

διοργανώθηκε διαδικτυακά, εξαιτίας της πανδημίας του

COVID-19, το Διεθνές Ευρωπαϊκό Συνέδριο της E.A.B.C.T.

στην Αθήνα με αφορμή τα 50 έτη από την ίδρυση της

E.A.B.C.T. με αρωγή των εξής ακαδημαϊκών και

επιστημονικών φορέων: Ιατρική σχολή και τμήμα ψυχολογίας

(ΕΚΠΑ), ΙΕΘΣ-ΕΓΣΣ και ΕΕΕΣ. Μάλιστα, στο συνέδριο

συμμετείχαν οι Judith Beck, Paul Gilbert και Paul Salkovskis.



Α. Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι-φορείς
 Το Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων (Τ.Θ.Ε.) του ΙΕΘΣ

 Το Τμήμα Θεραπειών Παιδιών και Εφήβων (Τμη.Θε.Π.Ε.) του ΙΕΘΣ

 Ελληνικό Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.): α) Μονάδα Θεραπείας 

Συμπεριφοράς (Αθήνα), β) Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών (Πάτρα)

 Η Ελληνική Εταιρεία Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών (Ε.Ε.Γ.Ψ.)

 Ινστιτούτο RE-CBT

 Κέντρο Συμβουλευτικής και Θεραπείας «Ψυχική Υγεία»

 Ψυχοθεραπευτικό κέντρο «Στήριξις» (Ε.Ε.Ε.Σ.- Θεσσαλονίκη)

 Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική – Αιγινήτειο Νοσοκομείο

 Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του ΑΠΘ



Το Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων (Τ.Θ.Ε.) του ΙΕΘΣ

 Ιδρύθηκε στην Αθήνα από τον Κωνσταντίνο Ευθυμίου, τον Οκτώβριο του 2005, είναι μια
ημερήσια ψυχοθεραπευτική μονάδα στην οποία προσφέρεται γνωσιακή συμπεριφοριστική
ψυχοθεραπεία.

 Το Τ.Θ.Ε στελεχώνεται από ψυχολόγους (κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) και
ψυχιάτρους, οι οποίοι είναι εκπαιδευόμενοι θεραπευτές της Γ’ & Δ’ ενότητας σπουδών της
Εταιρείας Γνωσιακών – Συμπεριφοριστικών Σπουδών.

 Οι εκπαιδευόμενοι θεραπευτές εποπτεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από ψυχολόγους
και ψυχίατρους με εμπειρία στη γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία (Ευθυμίου &
Ζορμπά, 2014). Υπεύθυνη του Τ.Θ.Ε. είναι η Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας Χαρίλα Ντιάνα.

 Το Τ.Θ.Ε. προσφέρει ατομική ψυχοθεραπεία σε ενήλικες σε εβδομαδιαία βάση, προσφέρει
ομαδική ψυχοθεραπεία μέσω της διεξαγωγής ομάδων ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα οι
οποίες είναι δομημένες βάσει θεραπευτικού πρωτοκόλλου και διαρκούν 12 – 14 εβδομάδες.
Προσφέρει επίσης διαγνωστικές υπηρεσίες μέσω της διαδικασίας εισαγωγής νέων
περιστατικών (intakes), κατά την οποία χορηγείται μια συστοιχία ψυχομετρικών εργαλείων
και γίνεται μια ημιδομημένη συνέντευξη.



Το Τμήμα Θεραπειών Παιδιών και Εφήβων (Τμη.Θε.Π.Ε.) του ΙΕΘΣ

 Από τον Ιανουάριο του 2010 λειτουργεί στο Ι.Ε.Θ.Σ. και το Τμήμα Θεραπειών Παιδιών
και Εφήβων (Τμη.Θε.Π.Ε.), το οποίο στελεχώνεται από εκπαιδευόμενους θεραπευτές της
ΣΤ’ ενότητας σπουδών της Εταιρείας Γνωσιακών – Συμπεριφοριστικών Σπουδών
(ψυχολόγους κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και ψυχιάτρους), οι οποίοι
εποπτεύονται σε τακτική βάση από έμπειρους γνωσιακούς συμπεριφοριστικούς
θεραπευτές παιδιών και εφήβων.

 Οι υπηρεσίες του Τμη.Θε.Π.Ε. απευθύνονται σε παιδιά από την ηλικία των 3 ετών και σε
εφήβους, καθώς και στις οικογένειές τους και περιλαμβάνουν διάγνωση, γνωσιακή
συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική οικογένειας και ομάδες
ψυχοεκπαίδευσης γονέων παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

 Κάποιες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται από τους εκπαιδευόμενους θεραπευτές
του τμήματος είναι τα προβλήματα συμπεριφοράς, οι δυσκολίες στις σχέσεις με τους
γονείς, τα αδέλφια και τους συνομηλίκους, οι δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο, τα
προβλήματα ύπνου και διατροφής, η ενούρηση η εγκόπριση, οι αγχώδεις διαταραχές και
η κατάθλιψη. Υπεύθυνη του Τμη.Θε.Π.Ε. είναι η ψυχολόγος, Msc στη Σχολική
Ψυχολογία, Γεωργία Κακλαμάνη.



Ελληνικό Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)

 Γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία προσφέρεται επίσης σε δύο δομές του

Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, ενός κοινωφελούς οργανισμού

ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης.

 Η Μονάδα Θεραπείας Συμπεριφοράς του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., η οποία λειτουργεί στην

Αθήνα, ιδρύθηκε από τον ψυχίατρο Γιάννη Κασβίκη, ο οποίος είναι μέχρι και

σήμερα υπεύθυνος σε αυτή. Προσφέρει βραχεία θεραπεία συμπεριφορικού τύπου

σε ενήλικες οι οποίοι αντιμετωπίζουν ειδικά ψυχιατρικά προβλήματα όπως κρίσεις

πανικού, αγχώδεις-φοβικές και ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές, κατάθλιψη.

 Η Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., η οποία λειτουργεί στην

Πάτρα, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1998 και παρέχει βραχεία γνωσιακή

ψυχοθεραπεία σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν κλινικές διαταραχές.



Η Ελληνική Εταιρεία Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών (Ε.Ε.Γ.Ψ.)

 Η Ελληνική Εταιρεία Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών (Ε.Ε.Γ.Ψ.)

ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2006 και αποτελεί μια αστική μη

κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την έρευνα στον τομέα της

ψυχικής υγείας και την ανάπτυξη και εφαρμογή της γνωσιακής

ψυχοθεραπείας. Η Ε.Ε.Γ.Ψ. συμμετέχει στην οργάνωση δύο

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην Αθήνα και την Πάτρα.



Ινστιτούτο RE-CBT

 Το έτος 2005 ξεκίνησε το Ελληνικό Ινστιτούτο Λογικοθυμικής και

Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας. Η Δρ. Χρυσούλα Κωστογιάννη

του Πανεπιστημίου Hofstra της Νέας Υόρκης, ξεκίνησε το 1991 την

εκπαίδευση της στο Ινστιτούτο Albert Ellis στη Νέα Υόρκη πάνω στη

Λογικοθυμική και Συμπεριφορική Θεραπεία (RECBT), η οποία

ολοκληρώθηκε με την εκπαίδευσή της ως επιστημονικής επόπτριας και

εκπαιδεύτριας το 2001.

 Από τον Ιανουάριο του 2014 το Ινστιτούτο (RECBT) έχει επεκτείνει τις

δράσεις του πέρα από την παροχή εκπαιδευτικών και θεραπευτικών

προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, ο συντονιστής υπηρεσιών του

Ινστιτούτου, Δρ. Δημήτρης Κατσίκης σχεδιάζει και συντονίζει μια σειρά

προγραμματικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που

διασυνδέουν το ινστιτούτο με την κοινότητα και την κοινωνία.



Κέντρο Συμβουλευτικής και Θεραπείας «Ψυχική Υγεία»

 Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί το Κέντρο Συμβουλευτικής και

Θεραπείας «Ψυχική Υγεία» με διευθυντή τον Δρ. Γρηγόρη Σίμο,

όπου μεταξύ άλλων προσφέρεται Γνωσιακή Συμπεριφοριστική

ψυχοθεραπεία.

 Λειτουργεί Τμήμα Ενηλίκων και Τμήμα Παιδιών και Εφήβων, ενώ

έχει δημιουργηθεί και το πρόγραμμα «Προσιτή Ψυχοθεραπεία» το

οποίο απευθύνεται σε νέους 18-28 ετών που δεν έχουν την

οικονομική δυνατότητα να καλύψουν το σύνηθες κόστος της

ψυχοθεραπείας.



Άλλοι επιστημονικοί φορείς της ΓΣΘ

 Επίσης στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί στα πλαίσια του Παραρτήματος Μακεδονίας

της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς το ψυχοθεραπευτικό κέντρο

«Στήριξις», το οποίο στελεχώνεται από εκπαιδευόμενους θεραπευτές του Κύκλου

Εκπαίδευσης στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, με διευθύντρια τη

διδάκτορα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Έλενα Χάιντς.

 Τέλος, γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία προσφέρεται σε κάποιες

Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές Κλινικές στη χώρα, ειδικά στα πλαίσια

οργανωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα στην Α΄

Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική – Αιγινήτειο Νοσοκομείο στην Αθήνα και

στη Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης.



Β. Θεραπευτικές προσεγγίσεις του τρίτου κύματος

 Στις προσεγγίσεις του Τρίτου Κύματος περιλαμβάνονται ενδεικτικά η Θεραπεία

Αποδοχής και Δέσμευσης (Acceptance and Commitment Therapy-ACT), που

θεωρητικά απορρέει από την Θεωρία Σχεσιακού Πλαισίου του Steven C. Hayes,

η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (Dialectical Behavioral Therapy-DBT),

διαμορφωμένη από την Marsha M. Linehan στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και

που ενδείκνυται για την θεραπεία της Οριακής Διαταραχής προσωπικότητας,

καθώς και την αντιμετώπιση Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής, η Γνωσιακή

Θεραπεία Βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα (Mindfulness Based Cognitive

Therapy-MBCT), η Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια (Compassion Focused

Therapy-CFT) και η Μεταγνωστική Θεραπεία (Metacognitive Therapy-MT).



Εκπαιδευτικά & θεραπευτικά προγράμματα του τρίτου κύματος (1)

 Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών, οργανώνει κάθε χρόνο από το

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σεμινάριο βασικής εκπαίδευσης στην Θεραπεία Αποδοχής και

Δέσμευσης με την με την Δρ. Αλεξάνδρα Χρυσάγη.

 Το Εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους και πιστοποιημένους γνωσιακούς-

συμπεριφορικούς θεραπευτές με ενδιαφέρον στις θεραπείες τρίτης γενιάς, εστιάζει στο

θεωρητικό υπόβαθρο της Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης, στον τρόπο παρέμβασης και

στη χρήση βιωματικών τεχνικών, τόσο στο θεραπευτικό πλαίσιο όσο και στην

καθημερινότητα των συμμετεχόντων, όπου καλούνται να τις εφαρμόσουν.

 Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 διοργανώθηκε το σεμινάριο βασικής εκπαίδευσης στη

«Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια» (Compassion Focused Therapy-CFT) με την Δρ.

Αλεξάνδρα Χρυσάγη.

 Ακόμα, έχει διοργανωθεί κατά το παρελθόν, εργαστήριο εκπαίδευσης στις βασικές αρχές

Ενσυνειδητότητας – Αυτεπίγνωσης (Mindfulness) για ειδικούς ψυχικής υγείας με την Ροζίνα

Παλαιολόγου και Φωτεινή Λέκκα συνολικής διάρκειας τεσσάρων ημερών.



Εκπαιδευτικά & θεραπευτικά προγράμματα του τρίτου κύματος (2)

 Στον τομέα της Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας, διοργανώνεται ετησίως

εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπό την μορφή πενθήμερου σεμιναρίου από την

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς με εισηγητές τους Anthony

DuBose και Φραγκίσκο Γονιδάκη.

 Το εκπαιδευτικό σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό

φορέα Behavioral Tech και την επιστημονική συνεργασία της A’ Ψυχιατρικής

Κλινικής του ΕΚΠΑ και της Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών.

 Στους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα ανάληψης περιστατικών υπό εποπτεία

στο πρόγραμμα Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας της Α’ Ψυχιατρικής

Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο καθώς και στο Ινστιτούτο

Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Αντίστοιχο, μονοήμερο σεμινάριο,

οργανώνεται ετησίως και από το παράρτημα Μακεδονίας της Ελληνικής

Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς με τους ίδιους εισηγητές.



Γ. Προγράμματα ομαδικής θεραπείας

 Το Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων (ΤΘΕ) του ΙΕΘΣ προσφέρει κατά καιρούς προγράμματα

ομαδικής Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας (ΓΣΘ). Έχει αποδειχθεί ότι η ομαδική

ΓΣΘ μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε μία ευρεία γκάμα καταστάσεων όπως (η

κατάθλιψη, η κοινωνική φοβία, η διαταραχή πανικού κτλ.) ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις

κρίνεται πως είναι καταλληλότερη από την ατομική θεραπεία.

 Μέσα από τη συμμετοχή σε προγράμματα ομαδικής ψυχοθεραπείας οι θεραπευόμενοι

έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλους ανθρώπους που

αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, να αντλήσουν στήριξη και ενθάρρυνση από τα

άλλα μέλη της ομάδας και να ωφεληθούν από την εκμάθηση καινούριων δεξιοτήτων.

 Στα προσφερόμενα ομαδικά θεραπευτικά προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν και

άτομα που ήδη βρίσκονται σε ατομική θεραπεία στο ΤΘΕ έπειτα από συνεννόηση με το

θεραπευτή τους, αν κριθεί ότι η παράλληλη συμμετοχή τους στην ομάδα θα ήταν επωφελής

γι’ αυτούς.



Συμμετοχή & ένταξη σε θεραπευτικές ομάδες

 Οι θεραπευτικές ομάδες του ΙΕΘΣ αποτελούνται από 4 έως 12

θεραπευόμενους με παρόμοιες δυσκολίες και συντονίζονται από έναν ή δύο

συντονιστές ψυχολόγους ή ψυχιάτρους. Ο αριθμός των θεραπευτικών

συναντήσεων ποικίλλει από 8 έως 14 συνεδρίες δίωρης διάρκειας και η

συχνότητα είναι συνήθως εβδομαδιαία.

 Όταν πλησιάζει η ημερομηνία έναρξης της θεραπευτικής ομάδας για την

οποία ενδιαφέρονται, καλούνται σε μία εισαγωγική συνέντευξη αξιολόγησης

προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο οι ανάγκες του κάθε

υποψήφιου μπορούν να καλυφθούν από τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη

ομάδα. Μετά το πέρας της αρχικής αξιολόγησης, επιλέγονται τα μέλη που θα

συμμετάσχουν στην ομάδα και έπειτα από τηλεφωνική ενημέρωση των

ενδιαφερομένων για το αν έγιναν δεκτοί, ξεκινά η θεραπευτική διαδικασία.



Προσφερόμενα προγράμματα ομαδικής θεραπείας

 - Δεξιότητες ενσυνειδητότητας (mindfulness) για τη βελτίωση της ψυχολογικής διάθεσης

 - Διεκδικητική συμπεριφορά και δεξιότητες

 - Εκπαίδευση Δεξιοτήτων με βάση το μοντέλο της Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας

 - Πώς να καταπολεμήσετε την Αναβλητικότητα σας

 - Καταπολέμηση της Κακής Διάθεσης και του Άγχους

 - Μείωση του Σωματικού Βάρους και τη Βελτίωση της Εικόνας Σώματος

 - Ομαδική Παρέμβαση για τη Διακοπή του Καπνίσματος

 - Δεξιότητες Σύναψης Συντροφικών Σχέσεων

 - Ομαδικό πρόγραμμα παρέμβασης για ενήλικες με Διαταραχή Ελλειμματικής 
Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ)



Δ. Ψηφιακές εφαρμογές: e-CBT (1)
 Το Κυνήγι του Θησαυρού (“Treasure Hunt”) είναι το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι που βασίζεται στις

αρχές της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας (πρώτη έκδοση, 2008). Δημιουργήθηκε από τη

Dr. Veronika Brezinka στο Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης

(“Department of Child and Adolescent Psychiatry”, Zurich University), για να λειτουργήσει

υποστηρικτικά στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία παιδιών και εφήβων, ηλικιών μεταξύ 9 και

13 ετών. Το Κυνήγι του Θησαυρού δεν είναι ένα παιχνίδι αυτοβοήθειας και συνεπώς δε θα πρέπει να

είναι διαθέσιμο στα παιδιά εάν δεν υποστηρίζονται ψυχοθεραπευτικά. Ένα ψυχοθεραπευτικό παιχνίδι

μπορεί να ωφελήσει τα παιδιά μόνο αν χρησιμοποιείται υπό την καθοδήγηση ενός θεραπευτή.

 «Ο Άρης και η Αράχνη» είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι για παιδιά με Ιδεοψυχαναγκαστική

Διαταραχή. Βασίζεται στις θεωρητικές αρχές της γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας και

απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών που αντιμετωπίζουν Ιδεοψυχαναγκαστική

Διαταραχή και βρίσκονται σε πρόγραμμα ψυχολογικής θεραπείας για την διαταραχή. Περιλαμβάνει

εμπειρικά τεκμηριωμένες τεχνικές γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας σε παιδιά (March & Mulle,

1998; Piacentini, Langley, & Roblek, 2007) καθώς και σε ενήλικες με Ιδεοψυχαναγκαστική

Διαταραχή (Foa et al ., 1983; Salkovskis, 1999).



Δ. Ψηφιακές εφαρμογές: e-CBT (2)

 Μια ομάδα θεραπευτριών του Τμήματος Παιδιών & Εφήβων του ΙΕΘΣ αποφάσισαν να

απευθυνθούν στα παιδιά τα οποία πλήττονται σοβαρά από τον εγκλεισμό στο σπίτι εξαιτίας

της πανδημίας του COVID-19. Ό,τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μέχρι τώρα σχετίζεται

κυρίως με γενικές συμβουλές προς τους γονείς. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα

ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα (2020) σε μορφή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού,

προσαρμοσμένο σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Πρωταγωνιστές του

παραπάνω προγράμματος είναι δύο παιδιά ήρωες, η «Ιολίνα» και ο «Κορονάκος».

 Είναι παιδιά Δημοτικού. Η μαμά είναι τραπεζικός και δουλεύει στο σπίτι, ο μπαμπάς είναι

άνεργος μουσικός. Τα παιδιά είναι πρωταγωνιστές της αναπλαισίωσης. Με αυτόν τον

τρόπο στοχεύουμε και στην Μετά-τον-Κορονοϊό- εποχή με ενεργούς σκεπτόμενους

πολίτες και όχι με ανθρώπους με κλονισμένη ψυχική υγεία.



Επίλογος: Συζήτηση – Εξέλιξη και προοπτικές για το μέλλον (1)

 Η αρχή της γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας στην Ελλάδα δεν έγινε συστηματικά, αλλά
βασίστηκε περισσότερο στους πρωτοπόρους Έλληνες θεραπευτές οι οποίοι ξεκίνησαν να την εξασκούν
στην κλινική τους πράξη.

 Μετά από 50 περίπου χρόνια , η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία κατέχει σημαντική θέση στην
ελληνική πραγματικότητα. Διδάσκεται σε όλες τις σχολές ψυχολογίας και αποτελεί πλέον θεραπεία
εκλογής στη πλειοψηφία των ψυχικών διαταραχών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών
θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Επίσης, προσφέρεται συστηματικά σε ιδιωτικούς, δημόσιους φορείς αλλά
και σε Ψυχιατρικές Κλινικές και Κέντρα Ψυχικής Υγείας.

 Δοκιμασμένα θεραπευτικά ΓΣΘ πρωτόκολλα που έχουν δημιουργηθεί στο εξωτερικό για θέματα όπως ο
έλεγχος του βάρους, η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ασθενών με σχιζοφρένεια, η συναισθηματική
αγωγή των παιδιών, η αντιμετώπιση αγχωδών, καταθλιπτικών διαταραχών, ιδεοψυχαναγκαστικής
διαταραραχής (OCD) και ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα έχουν προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί με
επιτυχία σε Έλληνες θεραπευόμενους.

 Το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι ένα πιο δυναμικό άνοιγμα στην «κοινότητα», μία πιο
συστηματική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τις πρακτικές της, με στόχο την περαιτέρω
διάδοση των εφαρμογών αλλά και της φιλοσοφίας του μοντέλου.



Επίλογος: Συζήτηση – Εξέλιξη και προοπτικές για το μέλλον (2)

 Σημαντική πρόκληση αποτελεί η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στη

διεθνή σκηνή και ιδιαίτερα του Τρίτου Κύματος στην ελληνική

πραγματικότητα και η ανάπτυξη πιστοποιημένων φορέων ιδιαίτερα στην

επαρχία.

 Τέλος, θεραπείες του τρίτου κύματος της ΓΣΘ (mindfulness, ACT, CFT, κτλ.)

μαζί με ηλεκτρονικές και ψηφιακές εφαρμογές e-CBT (για θέματα

ψυχοεκπαίδευσης, αυτοπαρατήρησης και αυτοβοήθειας) σε ποικίλες

διαταραχές ήδη εισέρχονται και εξελίσσονται ραγδαία στο χώρο του ΓΣΘ

μοντέλου.



Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας!


