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Φόβος

➢ Φυσιολογικό βασικό συναίσθημα ως απάντηση σε κάποιο άμεσο κίνδυνο ή απειλή.

➢ όταν αισθανόμαστε φόβο, ο οργανισμός μας μπορεί να αντιδράσει με τρείς τρόπους:
    •  Πάλη (fight)
    • Φυγή (flight)
    • Ακινησία (freeze)

ο εγκέφαλος μας στέλνει μήνυμα στο Αυτόματο Νευρικό μας Σύστημα 
1)  Συμπαθητικό - Εγρήγορση 

2) Παρασυμπαθητικό - Ηρεμία

➢ Οι σωματικές εκδηλώσεις δεν είναι επιβλαβείς αλλά στόχο έχουν την επιβίωση
  



Ειδική Φοβία

● Υπέρμετρο και επίμονο φόβο από την παρουσία ή την αναμονή της παρουσίας ενός αντικειμένου ή μιας 
κατάστασης (όπως ζώα, ύψη, πτήσεις, κ.α.).

 

●  Το φοβικό ερέθισμα ή η κατάσταση προκαλεί σχεδόν πάντα έντονο άγχος ή δυσφορία και για αυτό 
συχνά το άτομο  τείνει να αποφεύγει την επαφή με τη φοβική κατάσταση.

 

● Ο φόβος ή το άγχος είναι δυσανάλογα με τον πραγματικό κίνδυνο και θα πρέπει να διαρκεί για 
διάστημα 6 μηνών ή περισσότερο

● Να προκαλεί κλινικά σημαντική έκπτωση σε διάφορους τομείς της λειτουργικότητας 



Συμπτώματα

1) Σώμα

ταχυπαλμία, εφίδρωση, τρέμουλο, ζάλη, κ.α.

2) Σκέψη

• Αίσθημα απειλής (“Κάτι πολύ καταστροφικό θα συμβεί” ) 

• Παραποιημένες ή και μη ρεαλιστικές (“Κάποιος θα με βλάψει” )

 3) Συμπεριφορά 

• Αποφυγή

• Πάγωμα/Ακινησία



Επιπτώσεις

Δυσχερείς επιπτώσεις στην λειτουργικότητα

 Στην κοινωνική ζωή και ψυχαγωγία (αποφυγή συγκεκριμένων χώρων)

 
 Στην οικογενειακή, διαπροσωπική ζωή (ισορροπία σχέσεων)

 
 Στον επαγγελματικό τομέα (αποφυγής ταξιδιών κ.α.) 

 Στον τομέα της υγείας (αποφυγής εξετάσεων κ.α.)



Είδη, Έναρξη, Συχνότητα

➢ Ζωοφοβία (π.χ. σκύλοι, αράχνες, έντομα, γάτες)

➢ Φοβία φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. καταιγίδες, ύψος, νερό)

➢ Φοβία σχετική με αίμα-ένεση-τραύμα (π.χ. βελόνες, επεμβατικές διαδικασίες)

➢ Φόβος καταστάσεων (π.χ. αεροπορικά ταξίδια, κλειστοί χώροι, ασανσέρ)

➢ Άλλες φοβίες (π.χ. καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε πνιγμονή ή εμετό)

●  Η πιο συχνή από τις διαταραχές άγχους (10% του πληθυσμού)

● Γυναίκες (15.7%) έναντι ανδρών (6,7%)

● Έναρξη συνήθως πριν την ηλικία των 10 ετών



Τι προκαλεί την Ειδική Φοβία

Μάθηση       μια αλλαγή της συμπεριφοράς  που οφείλεται σε επιδράσεις του περιβάλλοντος μας και στον 
τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε σε αυτές. 

1. Κλασσική Μάθηση:ένα αντικείμενο ή κατάσταση που μέχρι τώρα ήταν ουδέτερο συνδέεται αυθαίρετα-ακούσια με 
ένα αρνητικό γεγονός

    • Φοβία κλειστών χώρων ύστερα από εγκλωβισμό σε ντουλάπα κατά την παιδική ηλικία.

    • Φοβία για τα ύψη μετά από πτώση

    • Φοβία πτήσεων μετά από εμπειρία πτήσης με αναταράξεις

2. Συντελεστική μάθηση: Ένα άτομο αποφεύγει δηλαδή εκούσια την δραστηριότητα για να μην φοβηθεί, 
επομένως μαθαίνει να αντιδρά με παρόμοιο τρόπο σε αντίστοιχες καταστάσεις.

3. Κοινωνική μάθηση: Μαθαίνουμε μια καινούργια συμπεριφορά με βάση αυτά που παρατηρούμε ότι κάνουν 
οι άλλοι άνθρωποι στο κοινωνικό μας περιβάλλον και όχι βασιζόμενοι στην δική μας άμεση εμπειρία. 



Τι προκαλεί την Ειδική Φοβία

Ατομικοί Παράγοντες:

 Γενετικός παράγοντας            γενετική βάση/ προδιάθεση

 Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας          πχ. υψηλό άγχος

 Συμπεριφορική αναστολή             συμπεριφορές που αφορούν σε μειωμένη πρωτοβουλία και     
  εξερεύνηση περιβάλλοντος

 Ατομικές διαφορές που αφορούν στις προσωπικές εμπειρίες ζωής             έλλειψη 
προγενέστερων θετικών (μη φοβογόνων) εμπειριών με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή κατάσταση

 Φαινόμενο της εμφύσησης των πληροφοριών (inflation effect)               μια πληροφορία μπορεί 
να καταστεί περισσότερο τραυματική για εμάς εάν έχουμε λάβει και από άλλους αρνητικές πληροφορίες για 
παρόμοια γεγονότα

 Ετοιμότητα            τείνουμε να φοβόμαστε περισσότερο αντικείμενα ή καταστάσεις (π.χ. ερπετά, ύψη 
   κ.α.) που παλαιότερα απειλούσαν την επιβίωση μας



Τι διατηρεί την Ειδική Φοβία 

➢ Οι παράγοντες διατήρησης μιας φοβίας  συνήθως είναι διαφορετικοί από τους εκλυτικούς παράγοντες.

 Συμπεριφορική Αποφυγή   

- διατηρεί τον φόβο σας ζωντανό 

-  εμποδίζει την νέα μάθηση

- Φαύλος κύκλος 

Φοβογόνο Ερέθισμα              Αντίδραση αποφυγής            Μέιωση Άγχους             Μαθημένη 
αντίδραση αποφυγής



Τι διατηρεί την Ειδική Φοβία

 Συμπεριφορές Ασφαλείας       άτομο ή αντικείμενο το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς 

 “ Δεν είναι λογικό να θέλω να ανακουφιστώ από το άγχος” ; “Που είναι το κακό να κάνω κάποια 
πράγματα που με βοηθούν να ξεχνιέμαι λίγο από τον φόβο μου και να αισθάνομαι πιο ασφαλής”;

Δίνεται λανθασμένο μήνυμα στον εγκέφαλο, σας κάνει να θεωρείτε ότι 

● το φοβογόνο αντικείμενο ή η κατάσταση είναι όντως επικίνδυνο ή απειλητικό χωρίς τις 
συμπεριφορές ασφαλείας 

● και μόνο εάν υπάρχουν αυτές είναι ασφαλές 

 



Τι διατηρεί την Ειδική Φοβία

 Γνωσιακές Παραποιήσεις  πεποιθήσεις που διατηρείτε ή αυτά που λέτε στον εαυτό σας σχετικά με το 
φοβογόνο αντικείμενο ή κατάσταση  

 Γνωσιακά λάθη ή Παραποιήσεις

  χαρακτηρίζονται από ένα αίσθημα απειλής, κινδύνου ή “ότι κάτι κακό θα συμβεί”

 θεωρούμε ότι το φοβογόνο αντικείμενο ή κατάσταση είναι περισσότερο επικίνδυνο ή απειλητικό από ότι 
είναι στην πραγματικότητα

 η απειλή συνδέεται με το αντικείμενο ή την κατάσταση, με την αντίδραση μας σε αυτό ή και τα δύο

 διατηρούν το άγχος



Γιατί ΓΣΘ στην Ειδική Φοβία;

➔ Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ) έχει βρεθεί ότι αποτελεί μια αποτελεσματική παρέμβαση για 
την αντιμετώπιση των ειδικών φοβιών  

Κύρια σημεία εστίασης:  

 τι είναι ο φόβος αλλά και να αναγνωρίσετε τον τρόπο που σκέφτεστε, συμπεριφέρεστε και αισθάνεστε

 εξάλειψη της αποφυγής και των συμπεριφορών ασφαλείας

 να τροποποιείτε τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις και να υιοθετείτε νέους τρόπους συμπεριφοράς, ερχόμενοι 
σε επαφή με αυτό που φοβάστε αντί να το αποφεύγετε

 θα αποκτήσετε δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε λειτουργικά τον φόβο σας ακόμα και σε 
βάθος χρόνου.



Τα βασικά στοιχεία της ΓΣΘ

 Συνεργατική φύση                         καλή θεραπευτική σχέση και στην από κοινού θέσπιση των 
                                  βασικών θεραπευτικών στόχων 

 Ενεργητικός ρόλος                  γενίκευση και διατήρηση στην καθημερινή σας ζωή 

 Εργαλεία και δεξιότητες           λειτουργική διαχείρηση συναισθηματικών δυσκολίων

 Αντιμετώπιση φόβου              στο παρόν όσο και στο μέλλον

 Εξατομικευμένο θεραπευτικό 

πλάνο          με συγκεκριμένους στόχους που δουλεύονται σταδιακά 
 και θα αξιολογούνται συνεργατικά.



Τα βασικά στοιχεία της ΓΣΘ

● Αυτοπαρατήρηση και καταγραφή

✔  παρατηρητής του εαυτού - καταγράφετε 

✔  τι φοβάστε (λίστα με τα αντικείμενα ή και τις καταστάσεις που σας προκαλούν φόβο) 

✔ τις σωματικές ενοχλήσεις σας (σωματικά συμπτώματα) 

✔ τι σκέφτεστε (οι σκέψεις που κάνετε όταν βρίσκεστε ή πρόκειται να βρεθείτε αντιμέτωποι με το φοβογόνο 
αντικείμενο ή κατάσταση), 

✔ πώς νιώθετε (τα συναισθήματα που ενεργοποιούνται  π.χ. άγχος) 

✔ τι κάνετε (την συμπεριφορά που εμφανίζεται σε αυτές τις καταστάσεις, όπως π.χ. αποφυγή, συμπεριφορές 
ασφαλείας)

✔ την ένταση του φόβου (κλίμακα φόβου) 



Τα βασικά στοιχεία της ΓΣΘ

● Γνωσιακή Αναδόμηση

✔ Λανθασμένες πεποιθήσεις ή μύθους μπορεί να διατηρείτε σχετικά με τον φόβο και τις συνέπειες αυτού, π.χ. 
Σωματικά συμπτώματα

Προστατευτική λειτουργία 

             VS
Καταστροφική / Επικίνδυνη λειτουργία

✔ Γνωσιακές παραποιήσεις και λάθη που κάνατε όταν έρχεστε αντιμέτωποι ή πρόκειται να έρθετε με  ένα 
συγκεκριμένο αντικείμενο ή κατάσταση

● Υπερεκτίμηση 

● Καταστροφολογική σκέψη 



Τα βασικά στοιχεία της ΓΣΘ

● Υπερεκτίμηση          μια αρνητική έκβαση είναι πιο πιθανό, από ότι είναι στην    
    πραγματικότητα, να συμβεί π.χ. “το αεροπλάνο θα πέσει”

✔ Διατήρηση: Όταν δεν προκύπτει αυτό που φοβόμαστε, συνηθίζουμε να το αποδίδουμε:
– Συμπεριφορά ασφαλείας “επειδή είχα μαζί μου την γυναίκα μου”
– Παράγοντα της τύχης “στάθηκα τυχερός αυτή τη φορά” 

✔ Τροποποίηση: Προσεκτική επανεξέταση δεδομένων, αναζήτηση πληροφοριών πραγματικότητας 

  που μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με τις πεποιθήσεις αυτές, π.χ.

-  “πόσες φορές έχει συμβεί αυτό στην πραγματικότητα”

- “πόσες φορές δεν έχει προκύψει αυτή η αρνητική έκβαση”.



Τα βασικά στοιχεία της ΓΣΘ

● Καταστροφολογική Σκέψη           εάν βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτό που φοβόμαστε το αποτέλεσμα θα 
   είναι “επικίνδυνο”, “καταστροφικό” ή και “μη διαχειρίσιμο”, π.χ. ο σκύλος 
   θα δαγκώσει και το δάγκωμα θα είναι τόσο δυνατό ακόμα και θανατηφόρο”

✔ Τροποποίηση: Επανεξέταση πεποιθήσεων με την τεχνική του ‘Κάθετου Τόξου’ (χειρότερο σενάριο)

-“ποιο είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί”; 
-“και αν όντως συμβεί κάτι τέτοιο, θα ήταν όντως τόσο τραγικό”; 



Τα βασικά στοιχεία της ΓΣΘ

● Έκθεση

✔ αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές για την αντιμετώπιση της ειδικής φοβίας

✔ Με την βοήθεια του θεραπευτή σας θα σταματήσετε να αποφεύγετε αυτό που φοβάστε και σταδιακά θα 
έρχεστε σε επαφή με αυτό με  όχι απότομο ή κατακλυσμιαίο τρόπο

- στην πραγματική ζωή    (έκθεση in vivo)

- σε φαντασιακό επίπεδο  (έκθεση στη φαντασία)

✔ Περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα

i. λίστα με δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι αντικειμενικά επικίνδυνες, αλλά θα τις αποφεύγατε εξαιτίας 
του φόβου και του άγχους που σας προκαλούν

ii.  θα βαθμολογήσετε το φόβο που σας προκαλεί η κάθε μία, ώστε να τις τοποθετήσετε στη συνέχεια 
ιεραρχικά, ξεκινώντας με αυτή που σας φοβίζει λιγότερο



Τα βασικά στοιχεία της ΓΣΘ

iii.  σταδιακά θα αρχίσετε να αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις και δραστηριότητες που αποφεύγετε,             
            ξεκινώντας από την πιο εύκολη και πηγαίνοντας προοδευτικά στην πιο δύσκολη

iv.  θα είναι συστηματική, επαναλαμβανόμενη και επαρκούς διάρκειας ώστε σταδιακά να διαπιστώσετε μέσα    
    από την εμπειρία σας ότι

                           - αυτό που φοβάστε τελικά δεν συμβαίνει 

                          - έχετε την ικανότητα να αντιμετωπίσετε ακόμη και αυτά που θεωρούσατε μη διαχειρίσιμα.

v.  θα πάψετε να χρησιμοποιείτε τις συμπεριφορές ασφαλείας 

vi. θα επαναλαμβάνετε την έκθεση στο φοβογόνο αντικείμενο ή κατάσταση συστηματικά στην                      
      καθημερινότητας σας ώστε να εδραιωθεί η νέα σας μάθηση



Τα βασικά στοιχεία της ΓΣΘ

● Τεχνικές χαλάρωσης             να ηρεμείτε και να διαχειρίζεστε το άγχος σας όταν βρίσκεστε ή 
πρόκειται να βρεθείτε αντιμέτωποι με το φοβογόνο αντικείμενο ή 
κατάσταση. 

I. Eκπαίδευση στην Διαφραγματική Αναπνοή (αποφυγή γρήγορων αναπνοών, αισθήματος ζάλης, 
    αύξηση άγχους)

II. Εκπαίδευση στην Νευρομυϊκή χαλάρωση (σύσφιξη και διάταση ορισμένων μυϊκών ομάδων)

 Ιδιαίτερα βοηθητικές στις προσπάθειες της έκθεσης 



Τα βασικά στοιχεία της ΓΣΘ

● Πρόληψη υποτροπής.         απόκτηση δεξιοτήτων που θα σας βοηθήσουν στην πρόληψη 
       επιστροφής της ίδιας ή μιας διαφορετικής φοβίας

 

 Με την λήξη της θεραπείας θα έχετε αποκτήσει όλα τα απαραίτητα εφόδια, όλα τα “όπλα στην 
φαρέτρα σας”, για να αντιμετωπίστε οποιαδήποτε μελλοντική δυσκολία.  



Τι αναμένεται από εσάς ως θεραπευόμενος 

❑ Ενεργό ρόλο καθόλη την διάρκεια της θεραπείας

❑ Δέσμευση στην θεραπεία

- τήρηση της συχνότητας των συνεδριών

- ολοκλήρωση των έργων που θα σας ανατίθενται για το σπίτι

  

❑ Αποφυγή διακοπής πριν την ολοκλήρωση των θεραπευτικών στόχων που θα έχετε θέσει από κοινού με τον 
θεραπευτή σας 

❑ Εμπιστοσύνη και έκφραση όποιας δυσκολίας ή πρότασης σας στον θεραπευτή



Τι αναμένεται από εσάς ως θεραπευόμενος 

Να θυμάστε ότι:

 Η διαχείριση του άγχους και η αντιμετώπιση του φόβου απαιτεί προσπάθεια. Είναι σημαντικό 
να υπενθυμίζετε στον εαυτό σας τον στόχο σας και να επιβραβεύετε τον εαυτό σας για την 
έως τώρα προσπάθεια.

 Μην απογοητευτείτε αν παρατηρήσετε στασιμότητα ή κάποιο πισωγύρισμα στην πρόοδο σας. 
Είναι φυσιολογικό και είναι κάτι που έχει παρατηρηθεί στις φοβίες. Δεν σημαίνει ότι 
ακυρώνεται η προσπάθεια σας ή όσα έχετε κατακτήσει έως τώρα. Αρκεί να συνεχίσετε την 
εξάσκηση και εφαρμογή των τρόπων διαχείρισης που έχετε μάθει.
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Σας Ευχαριστώ Πολύ!
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