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Πρόλογος 

του Πέτρου Σκαπινάκη 

 
 
 
 
 

Πολλές επιδημιολογικές μελέτες από όλο τον κόσμο έχουν επιβεβαιώσει ότι 

οι αγχώδεις διαταραχές είναι συχνές, έχουν την τάση να χρονίζουν χωρίς 

θεραπεία και επιβαρύνουν αρνητικά τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής 

του πάσχοντα. Ειδικότερα, η διαταραχή κοινωνικού άγχους (ή κοινωνική 

φοβία) σχετίζεται με σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητας η οποία είναι 

συγκρίσιμη με τις άλλες αγχώδεις διαταραχές και την κατάθλιψη. Η έκπτωση 

στη λειτουργικότητα δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα των κοινωνικών ή 

διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά επεκτείνεται στον ακαδημαϊκό και επαγγελ- 

ματικό τομέα καθώς η διαταραχή ξεκινά συνήθως από την εφηβεία. Χωρίς 

θεραπεία, η χρονιότητα είναι κανόνας με ποσοστά ύφεσης που δεν ξεπερ- 

νούν το 30% στη δεκαετία. Η συννοσηρότητα με την κατάθλιψη και άλλες 

αγχώδεις διαταραχές είναι πολύ συχνή (πάνω από τις μισές περιπτώσεις), 

ενώ κλινική σημασία έχει και η συννοσηρότητα με την εξάρτηση ή κατάχρη- 

ση αλκοόλ (περίπου 10-15% των ασθενών), καθώς αρκετοί πάσχοντες χρη- 

σιμοποιούν το αλκοόλ για λόγους «αυτοθεραπείας» προσθέτοντας άλλο ένα 

πρόβλημα στην υγεία τους. 

Η επιτυχής αντιμετώπιση της διαταραχής του κοινωνικού άγχους προϋπο- 

θέτει την έγκαιρη ανίχνευση-αναγνώριση της διαταραχής και την εφαρμογή 

παρεμβάσεων, που έχουν τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητά τους σε τυχαιο- 

ποιημένες κλινικές δοκιμές. Χρήσιμη για την επιλογή των παρεμβάσεων αυτών 

είναι η πρόσφατη μετα-ανάλυση δικτύων του οργανισμού NICE της Μ. Βρετα- 

νίας [Mayo-Wilson et al. (2014). The Lancet Psychiatry, 1, 368-376]. Από αυτή 

τη μελέτη γίνεται σαφές ότι συγκεκριμένες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που 

βασίζονται σε γνωσιακές-συμπεριφοριστικές τεχνικές είναι πολύ αποτελεσμα- 

τικές, συγκρινόμενες με τη λίστα αναμονής, το αδρανές φάρμακο (placebo), 

τις αδρανείς ψυχολογικές παρεμβάσεις (ψυχολογικό placebo) ή άλλης μορφής 

ψυχοθεραπείες (π.χ., ψυχοδυναμικού τύπου). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην 

ατομική μορφή γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας βασιζόμενη στο μο- 
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ντέλο των Clarck και Wells (η οποία σχετίστηκε και με το μεγαλύτερο μέγεθος 

αποτελέσματος συνολικά στη μελέτη) και στην ομαδική μορφή γνωσιακής-συ- 

μπεριφοριστικής θεραπείας βασιζόμενη στο μοντέλο των Rapee και Heimberg 

(που αναδείχθηκε ως η πιο αποτελεσματική ομαδική μορφή θεραπείας). 

Υπάρχουν, λοιπόν, διαθέσιμες αποτελεσματικές θεραπείες, αλλά προκύ- 

πτει το εύλογο ερώτημα εάν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε τοπικά στη χώρα 

μας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, που 

απαιτούν συστηματική και μακροχρόνια εκπαίδευση των θεραπευτών και ισο- 

μερή κατανομή τους ανάλογα με την ανάγκη του πληθυσμού. Στον τομέα αυτό, 

δυστυχώς, η Ελλάδα υπολείπεται συγκριτικά με άλλα, πιο προηγμένα, υγειονο- 

μικά συστήματα, καθώς διαθέτουμε λίγους, ορθά εκπαιδευμένους, θεραπευτές 

οι οποίοι είναι άνισα κατανεμημένοι. 

Υπό το πρίσμα αυτό, το παρόν βιβλίο έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό 

κενό στην ελληνική βιβλιογραφία. Δεν με εκπλήσσει καθόλου το γεγονός ότι 

η προσπάθεια αυτή προέρχεται από το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της 

Συμπεριφοράς, που για πάνω από 20 έτη κάνει μία από τις λίγες συστηματικές 

προσπάθειες για την εκπαίδευση και διάδοση των σχετικών θεραπειών στην 

Ελλάδα. Έχοντας προσωπική γνώση των ακάματων προσπαθειών του συνα- 

δέλφου Κώστα Ευθυμίου, ενός εκ των κύριων συγγραφέων του παρόντος εγ- 

χειριδίου, για την προαγωγή της έρευνας, εκπαίδευσης και κλινικής πρακτικής 

της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας, είχα υψηλές προσδοκίες 

πριν διαβάσω το κείμενο. Χαίρομαι, λοιπόν, που το εγχειρίδιο ανταποκρίνεται 

πλήρως στις προσδοκίες αυτές και μαρτυρεί την κλινική εμπειρία όλων των 

συγγραφέων στην αντιμετώπιση της διαταραχής κοινωνικού άγχους, την άρι- 

στη θεωρητική τους κατάρτιση και τη συγγραφική τους επάρκεια. Στο βιβλίο 

περιγράφονται αναλυτικά οι θεωρητικές πτυχές, που είναι απαραίτητες για 

την κατανόηση του κοινωνικού άγχους, και οι υποκείμενοι ψυχολογικοί μη- 

χανισμοί, που συμβάλλουν στην έκλυση και τη διαιώνιση των συμπτωμάτων. 

Το δεύτερο μέρος είναι ιδιαίτερα πρακτικό και υπό κατάλληλες προϋποθέσεις 

θα βοηθήσει πολύ τους προετοιμασμένους και εκπαιδευμένους θεραπευτές 

να εφαρμόσουν την αντίστοιχη θεραπεία στους ασθενείς τους. Οι συγγραφείς 

προσφέρουν όλο το συμπληρωματικό υλικό που χρειάζεται κατά τη διάρκεια 

της θεραπείας και αυτό είναι κάτι που θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι θεραπευτές 

και οι ασθενείς τους. Πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό θα συμβάλει στη διάδοση 

της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας για την αντιμετώπιση της διατα- 

ραχής κοινωνικού άγχους στην Ελλάδα και θα συντελέσει στο να μικρύνει το 

χάσμα που παρατηρείται στη χώρα μας σχετικά με την εφαρμογή αποτελεσμα- 

τικών ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στις αγχώδεις διαταραχές. 
 

Πέτρος Σκαπινάκης 

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, 

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 


