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Πρόλογος 

των συγγραφέων 

 
 
 
 
 

Η ενασχόληση με το θέμα του συγκεκριμένου βιβλίου είχε ως κίνητρο τη δη- 

μιουργία μιας συστηματικής εργασίας που να συνδέει τη θεωρία για το κοινω- 

νικό άγχος, τη διεκδικητικότητα και την κοινωνική φοβία με τη γνωσιακή-συ- 

μπεριφοριστική θεραπεία στο πλαίσιο ομαδικής παρέμβασης. 

Τα μέχρι τώρα θεραπευτικά πρωτόκολλα για την κοινωνική φοβία στη- 

ρίζονται περισσότερο στην αντιμετώπιση της διαταραχής με τη χρήση γνω- 

σιακών τεχνικών, όπως η καλλιέργεια εναλλακτικού τρόπου σκέψης, και 

συμπεριφοριστικών τεχνικών, όπως η έκθεση στα φοβογόνα ερεθίσματα, 

τεχνικές οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί για την αποτελεσματικότητά τους. Η 

ενσωμάτωση της εκπαίδευσης στη διεκδικητικότητα για τη θεραπεία της 

κοινωνικής φοβίας, η οποία παρουσιάζεται στο παρόν βιβλίο, αποτελεί επέ- 

κταση της θεραπευτικής προσέγγισης για την εν λόγω διαταραχή. Καθώς 

υποστηρίζεται πως ένα σημαντικό ποσοστό των ατόμων που πληρούν τα 

κριτήρια για διαταραχή κοινωνικού άγχους εμφανίζουν χαμηλή απαντητι- 

κότητα στη γνωστιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία –η οποία στοχεύει στη 

γνωσιακή αναδόμηση και εξοικείωση–, η διεκδικητικότητα αποτελεί μία 

δεξιότητα, η οποία αυξάνει την αποτελεσματικότητα των ανθρώπων στις 

διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις. Επομένως, οι άνθρωποι με κοινωνική 

φοβία και κοινωνικό άγχος, οι οποίοι είτε έχουν δυσκολία να επιστρατεύ- 

σουν αυτή τη δεξιότητα είτε δεν την έχουν καλλιεργήσει καθόλου, καθίστα- 

νται αναποτελεσματικοί στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, συμβάλλοντας 

με αυτό τον τρόπο μακροπρόθεσμα στη διατήρηση της διαταραχής και του 

άγχους. 

Το παρόν βιβλίο έχει ως στόχο να βοηθήσει τον θεραπευτή γνωσιακής-συ- 

μπεριφοριστικής προσέγγισης τόσο στο να εμπλουτίσει τις γνώσεις του γύρω 

από το τι είναι η κοινωνική φοβία, το κοινωνικό άγχος και η διεκδικητικότητα, 

όσο και στο να εφαρμόσει μία ολοκληρωμένη θεραπεία σε ομαδικό πλαίσιο για 

τους θεραπευόμενους που αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες. Το ομαδικό θε- 
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ραπευτικό πρόγραμμα που παρατίθεται είναι δομημένο, λεπτομερές και ταυτό- 

χρονα διαθέτει εναλλακτικές προτάσεις που επιτρέπουν ευέλικτη προσαρμογή 

στις ανάγκες των εκάστοτε θεραπευομένων. 

Ταυτόχρονα, το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ένα εργαλείο, τα μέρη του οποίου 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους θεραπευτές συμπληρωματικά σε άλ- 

λες μορφές θεραπείας διαταραχών συμπτωμάτων, όπως, για παράδειγμα, στη 

θεραπεία άλλων αγχωδών διαταραχών, της κατάθλιψης, ή σε θεραπείες διατα- 

ραχών προσωπικότητας, αλλά και για τη θεραπεία του κοινωνικού άγχους (σε 

ατομικό πλαίσιο). 
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