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Το βιβλίο άγχος και πανικός: γνωσιακή θεωρία και θεραπεία 

εκδόθηκε για πρώτη φορά από τον εκδοτικό οίκο Ελληνικά 

Γράμματα το 1997 και έφτασε αισίως τις εννέα εκδόσεις. Πριν 

από λίγα χρόνια, ο εκδοτικός οίκος πέρασε σε άλλα χέρια 

ιδιοκτησίας και μετά από λίγο καιρό έκλεισε απροειδοποίητα. 

Σταδιακά 

εξαντλήθηκαν όλα τα αποθέματα του βιβλίου που υπήρχαν στα βιβλιοπωλεία. Έτσι 
βρέθηκα μπροστά στο δίλημμα να το αφήσω να περάσει στο χρονοντούλαπο των εκδόσεων 
ή να δοκιμάσω την επανέκδοσή του από έναν άλλο εκδοτικό οίκο. Στο τέλος αποφάσισα 
να κάνω τίποτε από τα δύο. 

 

Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος του διλήμματός μου, μελετώντας τα νεότερα ερευνητικά 

δεδομένα αισθάνθηκα πως το βιβλίο είναι νωρίς για να περάσει στην ιστορία. Παρόλο που 

έχουν περάσει δεκαέξι χρόνια από την πρώτη έκδοση, δεν έχουν υπάρξει σημαντικές 

επιστημονικές εξελίξεις που να ακυρώνουν το περιεχόμενο του. Στο θεωρητικό και 

θεραπευτικό πεδίο, το γνωσιακό μοντέλο του άγχους παραμένει το ίδιο και οι κλινικές 

έρευνες συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητά του. Έτσι, θεωρώ πως το 

βιβλίο θα εξακολουθήσει να βοηθά στην κατανόηση του άγχους μέσα από το γνωσιακό 

μοντέλο και να προσφέρει στον θεραπευτή έναν άξονα παρέμβασης για ομαδική ή ατομική 

θεραπεία. 

 

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του διλήμματός μου, προτίμησα να αποφύγω την επαφή 

με έναν εκδοτικό οίκο για την επανέκδοσή του. Στα χρόνια που πέρασαν, το βιβλίο έγινε 

αντικείμενο μελέτης κυρίως από σπουδαστές ψυχολογίας, από συναδέλφους στο χώρο της 

ψυχικής υγείας και, λιγότερο, από το ευρύ κοινό. Στις δύσκολες μέρες που περνά η χώρα 

μας, οι σπουδές οδηγούνται σταδιακά προς το να αποτελέσουν προνόμιο των ολίγων. 

αισθάνομαι πως η δωρεάν διάθεση αυτού του βιβλίου αποτελεί μια ελάχιστη συνεισφορά 

για την αποφυγή μια τέτοιας εξέλιξης. Η έκδοση pdf είναι οικολογική, δίνοντας τη 

δυνατότητα μελέτης απευθείας στον υπολογιστή. για τους πιο κλασικούς αναγνώστες, ο 

όγκος του βιβλίου σε σελίδες περιορίστηκε σημαντικά για να διευκολύνει την 

οικονομικότερη εκτύπωσή του. 

 

Σε σύγκριση με την πρώτη έκδοση, αυτή η έκδοση απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα των 

μοντέρνων κειμενογράφων. Όλα τα κεφάλαια γράφτηκαν από την αρχή, διορθώθηκαν 

πολλά λάθη, όλοι οι πίνακες επανασχεδιάστηκαν και η τελική μορφή των κειμένων έγινε 

φιλικότερη για τον αναγνώστη. 
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Η θεωρία των διαταραχών άγχους μέσα από το γνωσιακό-συμπεριφοριστικό μοντέλο έχει 

γίνει αντικείμενο εκτεταμένης κλινικής έρευνας τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, η χρήση 

του μοντέλου αυτού στη θεραπεία έχει επιδείξει ως τώρα αισιόδοξα υψηλούς δείκτες 

αποτελεσματικότητας. 

 

Αυτό το βιβλίο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να κάνει μια σχετικά λεπτομερή αναφορά στα 

θέματα που άπτονται του γνωσιακού μοντέλου αυτών των διαταραχών, και ειδικότερα της 

γενικευμένης αγχώδους διαταραχής και της διαταραχής πανικού. Τα θέματα αυτά 

αναπτύσσονται στα πρώτα τρία κεφάλαια. 

 

Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελείται από ένα θεραπευτικό πακέτο (εγχειρίδιο), το οποίο, ενώ 

είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη θεραπεία ομάδων, μπορεί να γίνει και ουσιαστικό βοήθημα 

στο σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ατομικής θεραπείας. Το πακέτο αυτό 

έχει αποτελέσει αντικείμενο κλινικής έρευνας, αποδίδοντας άριστα κλινικά αποτελέσματα, 

τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 

 

Τέλος, η εκτενής βιβλιογραφία του βιβλίου είναι βέβαιο ότι θα εκτιμηθεί απ’ όλους αυτούς 

που σχεδιάζουν ή πραγματοποιούν κλινική έρευνα στο χώρο αυτό. 

 

Για τον μη ειδικό αναγνώστη, το κείμενο του βιβλίου είναι φυσιολογικά αρκετά δύσκολο 

και περίπλοκο στα εισαγωγικά κεφάλαια. όσο όμως προχωρεί, γίνεται περισσότερο 

κατανοητό. Ειδικά το τελευταίο κεφάλαιο είναι αρκετά απλό, αφού αναφέρεται στον τρόπο 

με τον οποίο ο θεραπευτής μπορεί να εξηγήσει με απλά λόγια τις θεωρητικές πλευρές των 

ζητημάτων που απασχολούν τους θεραπευόμενους, οι οποίοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να 

λύσουν πρακτικά τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εξαιτίας του άγχους τους. 

Με αυτό τον τρόπο η ορολογία που χρησιμοποιείται στα πρώτα κεφάλαια γίνεται 

ευκολότερα κατανοητή. Γι’ αυτό το λόγο, ο αναγνώστης που δεν είναι εξοικειωμένος με τη 

θεωρία μπορεί να ξεκινήσει τη μελέτη του βιβλίου αρχίζοντας από αυτό το κεφάλαιο. 
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