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 Ορφέας, 29 ετών, άγαμος, ομοφυλόφιλος, εκπαιδευτικός

Διαμένει μόνος στην Αθήνα, κατάγεται από τα Χανιά

 «Να αντιμετωπίσω το άγχος που νιώθω σε καταστάσεις που δεν

ελέγχω»

 «Να διαχειριστώ το θυμό μου που συνδέεται με την αδικία»

 «Να αλλάξω την αρνητική μου διάθεση στις δυσκολίες»

 «Να κρατήσω μια άμυνα απέναντι στα συναισθήματα των άλλων,                            

να μην τα εσωτερικεύω»

 «Να αλλάξω κάποια χαρακτηριστικά μου»

(απόλυτος, αναποφάσιστος, έλλειψη προσαρμοστικότητας)

Γενικές πληροφορίες - αίτημα
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 Έντονο άγχος & σωματικά συμπτώματα από 24 ετών
(στρατιωτική θητεία, καλοήθης όγκος στο γόνατο)

 Άγχος από την έναρξη επαγγέλματος & έπειτα

 Παρόν αγχογόνο ερέθισμα: φασαρία ενοικιάστριας επάνω

διαμερίσματος άγχος, σωματικά συμπτώματα, διαταραχές ύπνου

 «Εμμονές με λεπτομέρειες που άλλοι δε θα έχουν»

πχ με τα αυτοκόλλητα που βλέπει τοποθετημένα επί πινακίδων

 Κύρια στρατηγική αντιμετώπισης: Αποφυγές

– Βόλτα

– Φίλοι

– Κάτι να «ξεχαστεί»

Ιστορικό παρούσας διαταραχής –
προσπάθειες αντιμετώπισης

www.ibrt.gr



 24 ετών: καλοήθης όγκος στο γόνατο, αφαίρεση & τοποθέτηση
τεχνητής άρθρωσης

 Εγχείριση εμπειρία εκτός ελέγχου του

 26 ετών:  2η εγχείριση

 Δεν προκύπτουν στοιχεία από το ψυχιατρικό ιστορικό

 26 ετών: 3 μήνες ψυχανάλυση πριν τη 2η εγχείριση

 Επιμελημένη & κατάλληλη για την ηλικία του εμφάνιση

 Δομημένη σκέψη, αυξημένη γνωστική αντίληψη

 Διαταραχές στον ύπνο λόγω φασαρίας, σταθερή απόδοση στη δουλειά

 Αποφυγές, μικρός περιορισμός σε αλληλεπιδράσεις & δραστηριότητες

Ψυχιατρικό & ιατρικό ιστορικό –
νοητικές λειτουργίες, λειτουργικότητα
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 Κλειστός, χαμηλή αυτοεκτίμηση

Προσωποποίηση αρνητικών σχολίων από δασκάλες

Στην απ’έξω από συμμαθητές, κοροϊδία λόγω εμφάνισης & δεξιοτήτων
 Μητέρα, έλλειψη υπομονής με το διάβασμα – άγχος – «Εγώ φταίω»

 Λύκειο, μέσα στις παρέες ως ένα βαθμό, στην απ’έξω από επιλογή

 Μητέρα, επεσήμαινε τα λάθη του, κακός βαθμός = καταστροφή
Δεν ενέκρινε παρέες: «Έχεις διαλέξει λάθος άτομα»

 Στα 20 ολοκληρωμένες σεξουαλικές επαφές & με τα 2 φύλα
 Ικανοποιητικές κοινωνικές σχέσεις, εσωτερίκευση προβλημάτων

«νιώθω πολύ πώς αισθάνεται ο άλλος, δεν μπορώ να μείνω ψύχραιμος»
 Στρατιωτική θητεία, αγχογόνα εμπειρία, αδικία, μη οργάνωση

 Εγχείριση

Ατομικό ιστορικό
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 Διενέξεις γονέων δημοτικό-γυμνάσιο, μαζί από συμβιβασμό

 Πατέρας, 60 ετών: καταναγκασμοί επανάληψης πχ μάτια κουζίνας «Αν
δεν προσέξεις, θα καταστραφεί το σπίτι», ανασφαλής, αγχώδης,
νευρικός – χαρακτηριστικό του Ορφέα που έχει πάρει από τον ίδιο,
ούτε απόμακροι ούτε συναισθηματικά δεμένοι

 Μητέρα, 55 ετών: αγχώδης, οπισθοδρομική, υπερπροστατευτική, 
παρεμβατική, δεμένοι στο νηπιαγωγείο, 
απομάκρυνση με τα επικριτικά σχόλια για κοινωνικές σχέσεις &
σχολική επίδοση, σύγκριση με συμμαθητές

 Αδελφός, 36 ετών: απότομος, κυκλοθυμικός, απόλυτος
από εφηβεία δεν ήταν κοντά έως & σήμερα, σχέσεις για «απλά θέματα»

 Οι γονείς δεν θα αποδέχονταν την ομοφυλοφιλία

«Η μητέρα μου θα το θεωρούσε ψυχασθένεια»

Οικογενειακό ιστορικό
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 Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας

Αποφευκτικά στοιχεία προσωπικότητας - Διαφοροδιάγνωση
Παρανοειδή διαταραχή προσωπικότητας

 Αγχώδης & Καταθλιπτική συμπτωματολογία δε δικαιολογούν

διάγνωση

 BAI: 18 Μέτριο άγχος

BDI: 33 Μέσης βαρύτητας κατάθλιψη

CES-D: 21 Μέτρια κατάθλιψη

SCL-90: ΓΔΣ 1.16 (Τ=57)

- Επιμέρους κλίμακες ≥ 60: Σωματοποίηση (64), Άγχος (64),    

Θυμός – Επιθετικότητα (60)

Διάγνωση
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 Έντονη ενασχόληση με λεπτομέρειεςλεπτομέρειες, κανόνεςκανόνες, καταλόγουςκαταλόγους, την τάξητάξη, 
την οργάνωσηοργάνωση ήή προγράμματαπρογράμματα, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να χάνεται το

κύριο σημείο της δραστηριότητας

 ΤελειοθηρίαΤελειοθηρία,, που παρεμποδίζει την ολοκλήρωση μιας εργασίας

 ΥπερβολικήΥπερβολική αφοσίωσηαφοσίωση στηνστην εργασίαεργασία καικαι τηντην παραγωγικότηταπαραγωγικότητα με

αποκλεισμό των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και των φιλικών

σχέσεων (που δεν εξηγείται από προφανή οικονομική ανάγκη)

 Υπερβολική ευσυνειδησίαευσυνειδησία, σχολαστικότητασχολαστικότητα και ακαμψίαακαμψία σε θέματα

ηθικήςηθικής, ηθώνηθών καικαι αξιώναξιών (που δεν εξηγείται από πολιτισμική ή

θρησκευτική ταυτοποίηση)

Γιατί Ιδεοψυχαναγκαστική Δτχ

Προσωπικότητας;
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 Αδυνατεί να πετάξει φθαρμένα ή χωρίς αξία αντικείμενα, ακόμη και

όταν δεν έχουν συναισθηματική αξία

 ΑπροθυμίαΑπροθυμία νανα αναθέτειαναθέτει καθήκοντακαθήκοντα ήή νανα εργάζεταιεργάζεται μεμε άλλουςάλλους, εκτός αν
υποτάσσονται στο δικόδικό τουτου ακριβώςακριβώς τρόποτρόπο αντίληψηςαντίληψης διεκπεραίωσης

των πραγμάτων

 Υιοθετεί ένα φιλάργυρο τρόπο στο να ξοδεύει χρήματα τόσο για τον

εαυτό του, όσο και για τους άλλους, τα χρήματα θεωρούνται κάτι που

θα πρέπει να αποθησαυρίζεται για μελλοντικές καταστροφές

 Επιδεικνύει ακαμψίαακαμψία και πείσμαπείσμα

Γιατί Ιδεοψυχαναγκαστική Δτχ

Προσωπικότητας;
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 Οι άλλοι θα μου κάνουν κακό / με αδικούν γιατί δεν έχουν

ενσυναίσθηση

Η πρόκληση βλάβης ή αδικίας εις βάρος του δεν ερμηνεύεται ως σκόπιμη. 
Δεν ενυπάρχουν γνωσίες για κακόβουλα κίνητρα στις πράξεις των

άλλων.                                                               Το όποιο

συμβάν ερμηνεύεται εκ των υστέρων και ως αποτέλεσμα της δικής του

μη ανταπόκρισης στις προσδοκίες των άλλων ή της αδιαφορίας τους. 

Πεποιθήσεις ανεπάρκειας

Φόβος κριτικής

Συμπεριφορικές αποφυγές

Διαφοροδιάγνωση

Αποφευκτική από Παρανοειδή Δτχ

Προσωπικότητας
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 ΣχετικάΣχετικά δεδομέναδεδομένα απόαπό παιδικήπαιδική ηλικίαηλικία

Διενέξεις γονέων

Πατέρας καταναγκασμοί, ανασφάλεια να με αφήνει μόνο σπίτι & σε
δραστηριότητες

Μητέρα υπερπροστατευτική, αγχώδης, ασταθής στάση, μη αποδοχή - επίκριση
σε σχολικές επιδόσεις & κοινωνικές σχέσεις, παρεμβατική στα προσωπικά

Δασκάλες & Συνομήλικοι - κριτική, διάκριση, αδικία
Οικογένεια & Σχολείο «Δεν έχω την υποστήριξη, επικοινωνία που θέλω»
 ΒασικέςΒασικές πεποιθήσειςπεποιθήσεις

Η ζωή μου εξαρτάται από τους άλλους

Είμαι ανεπαρκής

Θα μείνω μόνος

Οι άνθρωποι μπορεί να με απορρίψουν / χαθούν, ενώ δε φταίω / θέλω
Δεν είμαι σημαντικός, κάποιος έχει αντιμετωπίσει κάτι χειρότερο
Οι άλλοι θα μου κάνουν κακό / με αδικούν γιατί δεν έχουν ενσυναίσθηση

Κάθετη διερεύνηση
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 ΣυντελεστικέςΣυντελεστικές πεποιθήσειςπεποιθήσεις –– κανόνεςκανόνες

Αν δεν έχω τον έλεγχο της κατάστασης, αναπτύσσω σωματικά συμπτώματα

Αν κάποιος / κάτι δεν είναι όπως το θέλω, ανησυχώ πως θα επηρεαστώ

Αν δεθώ συναισθηματικά, ο άλλος μπορεί να φύγει, τα θετικά να πάψουν

Πρέπει να προσπαθήσω πολύ για να μην χαθεί κάτι μοναδικό

Αν κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα, αισθάνομαι ότι δε θα τα καταφέρω

Αν κάποιος κοντινός μου με αμφισβητεί, αισθάνομαι ανεπαρκής
Τα αρνητικά συναισθήματα τα αντιμετωπίζω με δυσκολία

Όταν κάτι πηγαίνει πολύ καλά, μπορεί εύκολα να χαλάσει & πολύ δύσκολα
γίνεται ακριβώς όπως πριν / όπως στην αρχή

 ΑντισταθμιστικέςΑντισταθμιστικές συμπεριφορέςσυμπεριφορές –– στρατηγικέςστρατηγικές

Τελειοθηρία

Υπερυπευθυνότητα

Μη εκδήλωση συναισθημάτων

Ανάγκη για έλεγχο & ασφάλεια
Αποφυγή: απόρριψης με αποφυγή στενών διαπροσωπικών σχέσεων,

συγκρούσεων, αλλαγών

Κάθετη διερεύνηση ΙΙ
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Οριζόντια διερεύνηση

Κατάσταση 1
Συνάδελφοι του

αναφέρουν αρνητικά

σχόλια γονέων

Κατάσταση 2
Η ενοικιάστρια κάνει

φασαρία & με ξυπνάει

Κατάσταση 3
Αποτυχία σε γνωριμία & 
απομάκρυνση φίλων

Αυτόματη σκέψη

Αμφισβητούν την

επάρκεια μου & τις
ικανότητες μου ως

εκπαιδευτικό

Αυτόματη σκέψη

Είναι άδικο να εξαρτάται

η χαλάρωση μου από

εκείνη

Αυτόματη σκέψη

Παλεύω μόνος δυσκολίες

Προσωπικό νόημα

Είμαι ανεπαρκής

Προσωπικό νόημα

Η ζωή μου εξαρτάται από

τους άλλους / Οι άλλοι με
αδικούν, γιατί δεν έχουν

ενσυναίσθηση

Προσωπικό νόημα

Θα μείνω μόνος / Οι
άνθρωποι μπορεί να

χαθούν από κοντά μου

ενώ δε φταίω, δε θέλω

Συναίσθημα

Άγχος

Συναίσθημα

Θυμός, Οργή
Συναίσθημα

Ανασφάλεια, Θλίψη

Συμπεριφορά

Γίνομαι απότομος

απέναντι τους. 
Αυτοκριτική

Συμπεριφορά

Φωνάζω δυνατά «σκάσε»
Συμπεριφορά

Τηλεφωνώ σε άλλους

φίλους. Αδρανώ σπίτι



 Αέναη προσπάθεια εν μέσω τελειοθηρίας να εξαλείψει το ενδεχόμενο
λάθους, αποτυχίας, κριτικής

 Αποφυγές

 Υπερβολικός έλεγχος, ώστε να μην «ελέγχεται» από τους άλλους

Κάθε γεγονός ερμηνευόταν ως έλεγχος & παραβίαση ορίων

«Η φασαρία παραβιάζει τον προσωπικό μου χώρο, 
ο ύπνος & η ηρεμία μου είναι στον έλεγχο κάποιου άλλου»

Χαρακτηριστικές συμπεριφορές
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 ΥπόθεσηΥπόθεση εργασίαςεργασίας

 Εστιασμός στις πυρηνικές πεποιθήσεις - σχήματα

 ΚατάλογοςΚατάλογος προβλημάτωνπροβλημάτων

 Δυσκολία διαχείρισης έντονων συναισθημάτων & σωματικών
συμπτωμάτων

 Υπερβολική συναισθηματική εμπλοκή – μηρυκασμός

 Τελειοθηρία, άκαμπτα πρέπει, αίσθημα ευθύνης, έλεγχος

 Αποφυγές, έλλειψη διεκδικητικότητας

 ΘεραπευτικόΘεραπευτικό πλάνοπλάνο

 Θεραπευτική σχέση

 Διαμόρφωση αιτήματος

 Σύνδεση καταστάσεων στο παρόν με πυρηνικές πεποιθήσεις

 Γνωσιακή αναδόμηση

 Συμπεριφορικά πειράματα – Αντικατάσταση δυσλειτουργικών

συμπεριφορών

Θεραπευτικός σχεδιασμός

www.ibrt.gr



 ΘεραπευτικοίΘεραπευτικοί στόχοιστόχοι

 Έκφραση & διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων

 Βελτίωση ποιότητας ύπνου

 Ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά με την προσωπική ευθύνη

 Μείωση αποφυγών

 Ανοχή στην αβεβαιότητα, αποδοχή μη ελέγχου στα πάντα

 Μείωση χρόνου ενασχόλησης με σκοπό την επίτευξη του τέλειου

 Βελτίωση αυτοπεποίθησης

 Αναδόμηση πυρηνικών πεποιθήσεων

 Βελτίωση ποιότητας ζωής & διαπροσωπικών σχέσεων

Θεραπευτικός σχεδιασμός II

www.ibrt.gr



 ΘετικάΘετικά καικαι αρνητικάαρνητικά ατομικάατομικά στοιχείαστοιχεία

 Υψηλό μορφωτικό επίπεδο, «ψυχολογική σκέψη»

 Συνέπεια, συνεργασία, τήρηση εργασιών, δοκιμή συμπεριφορικών

πειραμάτων, μη έλεγχος θεραπείας

 Δυσκολία να αφεθεί από τον έλεγχο στη ζωή του

 Αμφιβολία δυνατότητας αλλαγής παγιωμένων αντιλήψεων

 Φασαρία & πιεστικό οικογενειακό περιβάλλον

 ΘεραπευτικήΘεραπευτική σχέσησχέση

 Άβολα να μοιραστεί - Φόβος κριτικής, επίκρισης

 ΕμπόδιαΕμπόδια –– δυσκολίεςδυσκολίες

 Δυσκολία μοιράσματος, ιδιαίτερα θεματολογία γονέων

 Τελειοθηρία & έλλειψη αυτοπεποίθησης

Διευκολυντικοί και επιβαρυντικοί για τη

θεραπεία παράγοντες
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 Ψυχοεκπαίδευση

 Οριζόντια & κάθετη διερεύνηση

 Ημερολόγιο

 Γνωσιακές διαστρεβλώσεις

 Εναλλακτική σκέψη

 Διαφραγματική αναπνοή, Σταδιακή νευρομυϊκή χαλάρωση

 Υγιεινή ύπνου

 Απόσπαση προσοχής

 Επίλυση προβλημάτων

 Εγκαθίδρυση & χρήση χαλαρωτικής εικόνας

 Πίτα ευθύνης

 Εκπαίδευση στη διεκδικητικότητα

Θεραπευτικές παρεμβάσεις - τεχνικές
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 Εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες

 Διαφοροποίηση εποικοδομητικής σκέψης & μη

 Αναγνώριση τελειοθηρικών κανόνων & μη ρεαλιστικών κριτηρίων

 Αναβιώσεις εμπειριών παιδικής ηλικίας

 Σύνδεση καταστάσεων στο παρόν με πυρηνικά σχήματα

 Συμπεριφορικά πειράματα

 Έλεγχος εγκυρότητας πεποιθήσεων, πλεονεκτήματα μειονεκτήματα, 
ανάλυση με ποσοστό κόστους οφέλους

 Κάρτες υπενθύμισης

 Πρόληψη υποτροπής

Θεραπευτικές παρεμβάσεις - τεχνικές ΙΙ
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 01-06: λήψη ιστορικού, θεραπευτική σχέση, διάγραμμα ζωής, 
ψυχοεκπαίδευση ΓΣΘ & τρόπο δημιουργίας & διατήρησης των
δυσλειτουργικών σχημάτων, 3στηλο

 07-11: διάκριση εκλυτικών ερεθισμάτων – σκέψης – συναισθήματος -
συμπεριφοράς, γνωσιακές διαστρεβλώσεις, διαφραγματική αναπνοή

 12-16: οριζόντια & κάθετη ανάλυση συμπεριφοράς, αναγνώριση των

πολλών «πρέπει», εναλλακτική σκέψη

«Ακόμη & αν δεν μπορώ να πάω στην αγαπημένη μου παραλία, δεν

είναι το μόνο μέρος που μπορώ να χαλαρώσω»

Πορεία της θεραπείας
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 17-24: διατύπωση περίπτωσης, σύνδεση πεποιθήσεων με καταστάσεις

στο παρόν, σταδιακή νευρομυϊκή χαλάρωση, μετακόμιση, μείωση
αισθήματος ευθύνης

«Δεν είναι ευθύνη μου οι ανασφάλειες των γονέων, ακόμη & να

κάνουν αρνητική κριτική, εγώ έχω τους στόχους μου»

 25-33: αναβιώσεις από την παιδική ηλικία

«Ξέρω ότι δεν μπορώ να ελέγξω ότι κάποιοι δεν κοιμούνται την ώρα

που θα έπρεπε»

 34-41: σε αμφισβήτηση όσων έχει μάθει από γονείς, μείωση ελέγχου, 
ανοχή στην αβεβαιότητα

«Αν είναι να συμβεί κάτι στραβό, θα συμβεί, δεν θα κάνουμε βήμα, αν

έχουμε πάντα καχυποψία», «Δεν είναι όλα στον έλεγχο μας»

Πορεία της θεραπείας ΙΙ
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 42-47: εναλλακτική σκέψη σε κριτική γονέων, έλεγχος εγκυρότητας
πεποιθήσεων, πλεονεκτήματα μειονεκτήματα, κόστος όφελος, 
συμπεριφορικά πειράματα

«Άφησα τα παιδιά να αποφασίσουν πώς θα περάσουμε την ώρα & να

ξεφύγει η συμπεριφορά τους»

 48-49: κλοπή αυτοκινήτου, επιτυχής ανταπόκριση, αναδομημένη
διατύπωση

«Αφήνω το σπίτι παραμελημένο & δε με αγχώνει, θα προτιμήσω να

βγω μια βόλτα χωρίς να με απασχολεί»

 50: νέα μετακόμιση με ευκολία, αναγνώριση επικρίσεων που

αναδύονται όταν λέει στον εαυτό του πως τα καταφέρνει σε πολλά

Πορεία της θεραπείας ΙΙΙ
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 51: αναβολή λήξης - αποτυχία αντιμετώπισης φασαρίας - αξιολόγηση
ως ατυχία & όχι αδικία - απογοήτευση για τις πρώτες σκέψεις

 52-60: ρήξη με μητέρα, ανάδειξη δικής της παραβίασης ορίων & 
σύνδεση με πρόσφατη κατάσταση φασαρίας, νέες αναβιώσεις
εστιασμένες ειδικά στη σχέση με τη μητέρα & την παραβίαση ορίων, 
έκφραση σκέψεων & συναισθημάτων - λογομαχία & διάψευση
καταστροφικού σεναρίου

«Αφήνω το αμάξι εκτεθειμένο σε περιοχή με αγώνα με το ενδεχόμενο

να προκληθεί ζημιά χωρίς να με ανησυχεί. Αν συμβεί, συνέβη»

«Δεν άφησα τις αντιλήψεις των γονέων να με επηρεάσουν & να

αμφισβητήσω την αξία μου»

 61-62: κάρτα υπενθύμισης, πρόληψη υποτροπής, κλείσιμο θεραπείας

Πορεία της θεραπείας ΙV
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 62 συνεδρίες (1 ανά βδομάδα τον 1ο χρόνο &

1 ανά 2 εβδομάδες τον 2ο χρόνο)

 26 μήνες

 Αναμνηστική: 1 εξάμηνη

 Λιγότερη επιρροή από όσα πριν βίωνε ως παραβίαση & έλεγχο

 Χαλάρωση στο σπίτι παρά την ύπαρξη φασαρίας «Αυτό που συμβαίνει

δεν μπορώ να το ελέγξω & δε με αφορά άμεσα»

 Διαχείριση συναισθημάτων

 Αυτοεικόνα δεν εξαρτάται από απόδοση & γνώμη άλλων

 Πιο αυθόρμητες επιλογές

 Ρίσκο στις διαπροσωπικές σχέσεις, μοίρασμα

Έκβαση
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 «Δεν είναι όλα στον έλεγχο μας. Όταν κάτι που συμβαίνει, δεν με

αφορά άμεσα, δεν έχει τόσο σημασία για εμένα. Σε κάθε περίπτωση, 
φροντίζω να ηρεμήσω & να δω τις επιλογές που είναι στο χέρι μου»

 «Υπάρχουν πράγματα που είναι στο ‘‘ χέρι’’ των άλλων χωρίς να

μπορούμε να τα ελέγξουμε, αλλά αυτά δεν είναι τα σημαντικά»

 «Η ζωή έχει αδικίες για όλους»

 «Δεν είναι όλα προβλέψιμα στους ανθρώπους»

 «Είμαι σημαντικός ανεξαιρέτως τι περνάω εγώ & τι οι άλλοι. Όταν

νιώθω πως αυτό που μου συμβαίνει είναι σημαντικό, είναι σημαντικό
για εμένα»

 «Τα καταφέρνω σε πολλά. Αν δε δοκιμάσω, δε θα μάθω»

Έκβαση ΙΙ
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Έκβαση ΙΙΙ: Μετρήσεις

Έναρξη θεραπείας Λήξη θεραπείας Αναμνηστική

SCL – 90 -R
ΓΔΣ 1.16 (Τ=57)

≥60: Σωματοποίηση
(64) Άγχος (64) 

Θυμός-Επιθετικότητα
(60)

SCL – 90 -R
ΓΔΣ 0.51 (Τ=46)

SCL – 90 -R
ΓΔΣ 0.66 (Τ=48)

ΒΑΙ

18 Μέτριο άγχος
ΒΑΙ

15 Ήπιο άγχος
ΒΑΙ

17 Μέτριο άγχος

CES-D
21 Μέτρια κατάθλιψη

CES-D
13 Ήπια κατάθλιψη

CES-D
16 Μέτρια κατάθλιψη

BDI
33 Μέσης βαρύτητας

κατάθλιψη

BDI
05 Απουσία
κατάθλιψης

BDI
10 Απουσία
κατάθλιψης



Ευχαριστώ

για την προσοχή σας!
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