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• Κώστας, 22 ετών, άγαµος, φοιτητής, προσήλθε στο ΤΘΕ. 

• Κατοικεί µόνος σε κοντινή απόσταση από τους γονείς

• Ασχολείται µε τη µουσική και τη γυµναστική

• «Άµβλυνση των συµπτωµάτων κοινωνικής φοβίας που
θεωρώ ότι έχω»

• «Να µη νιώθω άγχος, όταν βρίσκοµαι σε µια παρέα ή όταν
πρέπει να µιλήσω σε κάποιον που δεν ξέρω»

• «Να φαίνοµαι πιο άνετος»

• «Να µη φοβάµαι να µιλήσω σε µια κοπέλα που µου αρέσει»

• «Να µάθω πώς να συµπεριφέροµαι σε περίπτωση που
αποκτήσω µια σχέση, ώστε να µπορέσω να την κρατήσω»

• «Να έχω αυτοπεποίθηση και να µη λυπάµαι τον εαυτό µου»

Γενικές πληροφορίες - αίτηµα
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•∆ιάχυτο πρότυπο τελειοθηρίας που παρεµπόδιζε την ολοκλήρωση µιας
εργασίας ή δραστηριότητας και σκέψεις ότι αν δεν είναι τέλειος, δεν θα
είναι αποδεκτός

•Υπερβολική ενασχόληση µε λεπτοµέρειες και προγράµµατα

•Άκαµπτες πεποιθήσεις σχετικά µε θέµατα αξιών και τις νόρµες αποδεκτής
συµπεριφοράς

•Κύριες στρατηγικές: Τελειοθηρία, προγραµµατισµός, αποφυγή
καταστάσεων για τις οποίες δεν είχε προετοιµαστεί τέλεια

Ιστορικό παρούσας διαταραχής –
προσπάθειες αντιµετώπισης
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•Έντονο άγχος και φόβος για κοινωνικές καταστάσεις από την εφηβεία, 
ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούσαν αλληλεπίδραση µε µη οικεία πρόσωπα

•Σκέψεις ότι οι άλλοι τον θεωρούν «περίεργο» και «βαρετό»

•Ανησυχία ότι ο φόβος ότι το άγχος του θα γίνει εύκολα αντιληπτό και θα
κριθεί αρνητικά από τους άλλους

•Έντονα σωµατικά συµπτώµατα όταν εκτιθόταν σε κάποια κοινωνική
κατάσταση. (ταχυπαλµία, συχνοουρία, τρέµουλο, εφίδρωση)

•Κύριες στρατηγικές: Αποφυγή κοινωνικών συναναστροφών, αποφυγή
βλεµµατικής επαφής, χαµηλόφωνη οµιλία, προσπάθεια να φαίνεται
απασχοληµένος όταν βρισκόταν ανάµεσα σε κόσµο

•Με την έναρξη της φοιτητικής ζωής, ξεκίνησε να πιέζει τον εαυτό του να
είναι περισσότερο κοινωνικά ενεργός

Ιστορικό παρούσας διαταραχής –
προσπάθειες αντιµετώπισης ΙΙ
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• ∆εν προκύπτουν στοιχεία από το ψυχιατρικό και ιατρικό ιστορικό

• ∆εν αναφέρεται χρήση ουσιών-Κατανάλωση αλκοόλ σε
κοινωνικές περιστάσεις (2-3 µπύρες σε περίπτωση εξόδου)

• Έναρξη συνεργασίας µε ψυχολόγο ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης
ταυτόχρονα µε την προσέλευση του στο ΙΕΘΣ για την
αντιµετώπιση του κοινωνικού άγχους . ∆ιακοπή µετά από 3 
συνεδρίες λόγω αδυναµίας να χαλαρώσει εξαιτίας της αυστηρής
διακόσµησης του γραφείου.

• Επιµεληµένη εµφάνιση, ένδυση κατάλληλη για την ηλικία του.

• Υψηλό κίνητρο-Σαφήνεια στις απαντήσεις

• Αποφυγή βλεµµατικής επαφής, νευρικές κινήσεις ποδιών-χεριών, 
κοκκίνισµα

• Αδυναµία συγκέντρωσης τον τελευταίο χρόνο, λόγω συνεχούς
ενασχόλησης µε την εικόνα του και ανησυχία για κοινωνικές
σχέσεις

Ψυχιατρικό & ιατρικό ιστορικό –
νοητικές λειτουργίες, λειτουργικότητα
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• Ντροπαλό και υπεύθυνο παιδί. Ήταν άριστος µαθητής και
είχε ενοχές αν έκανε λάθος, ακόµα και αν δεν τον επέπληττε
κανείς.

• Πληθώρα δραστηριοτήτων

• Περιορισµένη κοινωνική ζωή, 2-3 κοντινοί φίλοι από το
σχολείο που διατηρεί ως σήµερα

• ∆υσκολία στην επικοινωνία µε το άλλο φύλο. Πρώτη και
µοναδική σχέση στα 21, διήρκησε 1 µήνα/ Θεωρούσε ότι
έφταιγε ο ίδιος γιατί δεν ήταν έµπειρος

• Σηµαντικά γεγονότα ζωής: 

• Φοίτηση στην επαρχεία στο πρώτο έτος («Ένιωσα
περήφανος που γνώρισα κόσµο»)

• Ταξίδι µε τη σχολή στο εξωτερικό («∆ιαπίστωσα ότι όταν
νιώθω άνετος, οι άλλοι είναι πιο ανοιχτοί απέναντί µου»)

Ατοµικό ιστορικό
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• Πατέρας 51 ετών: Πολύ ήρεµος, ευέλικτος και
προσαρµοστικός.

• Μητέρα 52 ετών: ∆υναµική, προσπαθεί να επιβάλει τις
απόψεις της. 

• Συχνές επικρίσεις από τους γονείς, εάν ξόδευε χρόνο σε
δραστηριότητες, που δεν προσέφεραν κάτι στην αυτό-
βελτίωση του.

• Πίεση της µητέρας να είναι προσεκτικός για να µη «δίνει
δικαιώµατα» να τον κρίνουν οι άλλοι.

• Καλές σχέσεις µε γονείς. Ένιωθε θυµό απέναντι τους γιατί
δεν ήταν κοινωνικοί.

• Καλές σχέσεις γονέων µεταξύ τους.

• Μητρική γιαγιά: Εµµονή µε τη συγκέντρωση πραγµάτων και
άρνηση να πετάξει πράγµατα

• Αδερφή µητέρας: «Προσκολληµένη στη γιαγιά, πρέπει να
επισκεφτεί κάποιον ειδικό»

Οικογενειακό ιστορικό
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• Ιδεοψυχαναγκαστική ∆ιαταραχή Προσωπικότητας

• ∆ιαταραχή κοινωνικού άγχους

• BAI: (8) Ελάχιστα επίπεδα άγχους

• BDI: (18) Ελαφρότατη κατάθλιψη

• CESD: (17) Μέτρια κατάθλιψη

• Κλίµακες >60 στο SCL-90R: 

∆ιαπροσωπική Ευαισθησία (Τ=69,5)

Φοβικό άγχος (Τ=62)

∆ιάγνωση
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∆ιαφορική διάγνωση για Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
προσωπικότητας:

•Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή: ∆εν εµφάνιζε ιδεοληψίες και
καταναγκασµούς

•Ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας: Η τελειοθηρία
συνοδευόταν από αυτοεπίκρηση και όχι πεποίθηση ότι είναι
τέλειος

•Σωµατοδυσµορφική διαταραχή: Ρεαλιστική εικόνα σώµατος. Η
ανησυχία σχετιζόταν µε τη γενικότερη επιδίωξη τελειότητας
προκειµένου να γίνει αποδεκτός

•Αλλαγή χαρακτηριστικών προσωπικότητας λόγω άλλης ιατρικής
κατάστασης ή χρήσης ουσιών: Η διαταραχή δεν οφειλόταν σε
άλλη ιατρική κατάσταση ή χρήση ουσιών.

∆ιαφορική διάγνωση
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∆ιαφορική διάγνωση για διαταραχή κοινωνικού άγχους:

•Ντροπαλότητα: Σηµαντική αρνητική επίδραση σε σηµαντικούς τοµείς
της λειτουργικότητας

•Αγοραφοβία: Η αποφυγή κοινωνικών καταστάσεων δεν οφειλόταν
στον φόβο ότι δεν θα υπάρχει τρόπος διαφυγής ή διαθέσιµη βοήθεια

•ΓΑ∆: Το άγχος εστιαζόταν στην αρνητική αξιολόγηση σε κοινωνικές
καταστάσεις

•Μείζων καταθλιπτική διαταραχή: Ο φόβος της αρνητικής αξιολόγησης
αφορούσε συγκεκριµένες κοινωνικές συµπεριφορές και σωµατικά
συµπτώµατα

•Αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας: Το εύρος των κοινωνικών
περιστάσεων που απέφευγε δεν ήταν τέτοιο ώστε να τον αποκλείσει από
κάθε είδους δραστηριότητα

•Σωµατοδυσµορφική διαταραχή: Ρεαλιστική εικόνα σώµατος. Το άγχος
δεν προκαλούταν µόνο από σκέψεις σχετικές µε την εµφάνιση

∆ιαφορική διάγνωση ΙΙ
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• Σχετικά δεδοµένα από παιδική ηλικία

Επιβολή τελειοθηρικών προτύπων από µητέρα, Επικριτική στάση γονέων όταν
ασχολούταν µε φυσιολογικές για την ηλικία του δραστηριότητες, 
∆υσαρέσκεια µητέρας όταν έκανε κάποιο λάθος και ελλιπής επιβράβευση
των σωστών.

• Βασική πεποίθηση

Αν δεν είµαι σωστός (=τέλειος), δεν θα αξίζω, θα είµαι αδύναµος, θα µείνω
µόνος, θα είµαι κατώτερος από τους άλλους και θα µε απορρίψουν

• Συντελεστικές πεποιθήσεις – κανόνες

Αν κάτι δεν µπορώ να το κάνω τέλεια, ας µην το κάνω καθόλου/Πρέπει να
είµαι και να φαίνοµαι σωστός/ Αν κάνω λάθος, θα θεωρηθώ
αποτυχηµένος/ Πρέπει να είµαι πάντα προσεκτικός και να µη χάνω τον
έλεγχο/∆εν πρέπει να ασχολούµαι µε πράγµατα που δεν µε
βελτιώνουν/Πρέπει να ξέρω πάντα ακριβώς πρέπει τι να κάνω σε κάθε
κατάσταση/Αν οι άλλοι καταλάβουν ότι δεν έχω ερωτικές εµπειρίες, θα µε
θεωρήσουν κατώτερο

• Αντισταθµιστικές συµπεριφορές – στρατηγικές

Αυτοεπίκριση ως τρόπος βελτίωσης του εαυτού/Είναι ανούσιο να ασχολούµαι
µε κάτι που δεν µε βελτιώνει/ Παρατηρώ κάθε λεπτοµέρεια στη
συµπεριφορά των άλλων ώστε να εντοπίσω στοιχεία που να υπονοούν ότι
κάτι δεν έκανα καλά/ Όταν αναλαµβάνω µια υποχρέωση ετοιµάζοµαι
πυρετωδώς ώστε να είµαι σίγουρος ότι έχω ελέγξει κάθε λεπτοµέρεια/Αν
δεν έχω προετοιµαστεί τέλεια για κάτι το αποφεύγω

Κάθετη διερεύνηση



Οριζόντια διερεύνηση
Κατάσταση 1

Η κοπέλα µου µού
ζητάει να χωρίσουµε

Κατάσταση 2
Ο επόπτης της

διπλωµατικής µού
κάνει περισσότερες

διορθώσεις από αυτές
που υπολόγιζα

Κατάσταση 3
Έχω εξεταστική και µετά
το διάβασµα, αντί να

κοιµηθώ βλέπω αστεία
βίντεο στο ίντερνετ

Αυτόµατη σκέψη
Με χώρισε εξαιτίας της

απειρίας µου

Αυτόµατη σκέψη
Η εργασία µου δεν είναι

καλή

Αυτόµατη σκέψη
Χάνω τον χρόνο µου

Προσωπικό νόηµα

∆εν ήµουν σωστός, την

απογοήτευσα

Προσωπικό νόηµα
Είµαι άχρηστος

Προσωπικό νόηµα
Είµαι ανεύθυνος

Συναίσθηµα
Άγχος, απογοήτευση

Συναίσθηµα
Άγχος

Συναίσθηµα
Αυτολύπηση, ενοχές

Συµπεριφορά
Κατηγορώ τον εαυτό

µου

Συµπεριφορά
Ετοιµάζοµαι

πυρετωδώς/ελέγχω
συνεχώς την εργασία

µου

Συµπεριφορά
Απόσυρση

ενδιαφέροντος



• Σχετικά δεδοµένα από παιδική ηλικία

Υψηλές προσδοκίες και επιβολή τελειοθηρικών προτύπων µητέρας ώστε να
αποφευχθεί η κριτική/Αδιαφορία γονέων για θέµατα που αφορούσαν την
κοινωνική του ζωή/ Πειράγµατα από συµµαθητές σχετικά µε τις κοινωνικές
δεξιότητες/ Μηνύµατα πατέρα σχετικά µε τον νοµοτελειακό χαρακτήρα των
κοινωνικών δυσκολιών του/Σχόλια φίλων για την εικόνα του σώµατος του
στην εφηβεία

• Βασική πεποίθηση

Είµαι βαρετός και αδέξιος στις κοινωνικές εκδηλώσεις/Οι άλλοι µπορούν να
γίνουν εύκολα επικριτικοί/Το άγχος είναι σηµάδι αδυναµίας.

• Συντελεστικές πεποιθήσεις – κανόνες

Αν οι άλλοι καταλάβουν το άγχος µου, θα µε θεωρήσουν περίεργο/Πρέπει να
φαίνεται ότι έχω αυτοπεποίθηση/Αν παραµείνω σιωπηλός σε µια
συζήτηση οι άλλοι θα µε θεωρήσουν βαρετό/Πρέπει να βρίσκω πάντα κάτι
ενδιαφέρον να πω/Πρέπει να φαίνοµαι άνετος/Αν δεν είµαι αρκετά
µυώδης, δεν θα µετράει η γνώµη µου για τους άλλους

• Αντισταθµιστικές συµπεριφορές – στρατηγικές

Αποφεύγω τις κοινωνικές εκδηλώσεις/ Προσπαθώ να δείχνω απασχοληµένος, 
ώστε να µη φανεί το άγχος µου/ Παρατηρώ συνεχώς τον εαυτό µου, όταν
βρίσκοµαι ανάµεσα σε κόσµο/ Παρατηρώ κάθε λεπτοµέρεια στη
συµπεριφορά των άλλων/∆εν διεκδικώ/Αποφεύγω να τραβάω την
προσοχή/Αποφεύγω βλεµµατική επαφή/ Συγκρίνω τον εαυτό µου µε
άλλους

Κάθετη διερεύνηση ΙΙ



Οριζόντια διερεύνηση ΙΙ
Κατάσταση 1

Στην παρέα υπάρχουν
άτοµα που δεν
γνωρίζω καλά

Κατάσταση 2
Οι φίλοι µου συζητούν

για ερωτικά θέµατα

Κατάσταση 3
Μια κοπέλα από την

παρέα µου απευθύνει
το λόγο

Αυτόµατη σκέψη
Πρέπει να πω κάτι

ενδιαφέρον

Αυτόµατη σκέψη
∆εν έχω εµπειρίες να

µοιραστώ

Αυτόµατη σκέψη
Μάλλον έχω κοκκινήσει

Προσωπικό νόηµα

Θα φανώ

αµήχανος,Είµαι αδεξιος

Προσωπικό νόηµα
Θα µε κοροϊδέψουν

Προσωπικό νόηµα
Θα καταλάβει το άγχος

µου, θα µε θεωρήσει
περίεργο

Συναίσθηµα
Άγχος, ντροπή

Συναίσθηµα
Άγχος

Συναίσθηµα
Άγχος, ντροπή

Συµπεριφορά
∆εν µιλάω ώστε να µην
τραβήξω την προσοχή

Συµπεριφορά
Προσποιούµαι ότι

µιλάω στο κινητό µέχρι
να αλλάξουν συζήτηση

Συµπεριφορά
Παρατηρώ τον εαυτό

µου/δεν µιλάω



• ∆ιαµόρφωνε λίστες στο µυαλό του σχετικά µε τα στοιχεία
που έπρεπε να πληροί πριν ασχοληθεί µε µια
δραστηριότητα και δεν εµπλεκόταν σε αυτή πριν να είναι
100% έτοιµος. (π.χ. εργασία στη σχολή, αγώνας µε
συγκεκριµένο αντίπαλο στο άθληµα µε το οποίο
ασχολούταν).

• ∆εν φορούσε παλτό που αγόρασε πρόσφατα, γιατί είχε
φύγει µια κλωστή στο εσωτερικό του µανικιού.

• Θύµωνε, όταν κάποιος φίλος του είχε αντίθετη άποψη για
κοινωνικά θέµατα. Αναρωτιόταν, αν µπορούσαν να
συνεχίσουν να κάνουν παρέα.

• Απέφευγε να πάει σε πάρτ,ι όταν τον καλούσαν. Αν πήγαινε
προσποιούταν ότι µιλούσε στο κινητό όλο το βράδυ, ώστε
να µη φαίνεται αµήχανος και να µη χρειαστεί να συζητήσει
µε κάποιον.

Χαρακτηριστικές συµπεριφορές
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• Υπόθεση εργασίας

Εστίαση στις τελειοθηρικές πυρηνικές πεποιθήσεις. Τα πυρηνικά
σχήµατα προσωπικότητας ενίσχυαν και συντηρούσαν τη
διαταραχή κοινωνικού άγχους.

• Κατάλογος προβληµάτων

• Υποτιµητικές προς τον εαυτό πεποιθήσεις

• Κοινωνικό άγχος

• ∆υσλειτουργικές τελειοθηρικές σκέψεις και συµπεριφορές

• Αποφυγές

• Αναβλητικότητα λόγω προσκόλλησης σε λεπτοµέρειες

• Έλλειψη διεκδικητικότητας

• Θεραπευτικό πλάνο

Καλή θεραπευτική σχέση/Αναδόµηση δυσλειτουργικών
τελειοθηρικών σχηµάτων/Μείωση συµπτωµάτων κοινωνικού
άγχους.

Θεραπευτικός σχεδιασµός
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• Θεραπευτικοί στόχοι

1.Να εµπλέκεται σε δραστηριότητες ακόµα και αν φοβάται ότι θα
κάνει λάθος

2.Να µειώσει τις τελειοθηρικές συµπεριφορές

3.Να συµµετέχει ενεργά και µε περισσότερο αυθόρµητο τρόπο σε
συζητήσεις

4.Να συµµετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες

5.Να διαχειρίζεται περισσότερο αποτελεσµατικά το άγχος του σε
κοινωνικές καταστάσεις

6.Να διευρύνει τον κοινωνικό του κύκλο

7.Να φέρεται διεκδικητικά στις σχέσεις του

8.Να αναπτύξει τις δεξιότητες επικοινωνίας µε το άλλο φύλο

9.Να παίρνει πρωτοβουλίες και να µπορεί να ξεκινάει µια συζήτηση

10.Να µειώσει την αναβλητικότητά του

Θεραπευτικός σχεδιασµός ΙΙ
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• Νεαρή ηλικία

• Υψηλό νοητικό επίπεδο

• Ισχυρό κίνητρο για αλλαγή

• Συνέπεια του στη θεραπεία

• Θεραπευτική σχέση: Καλή θεραπευτική σχέση. Η ενσυναίσθηση
και η άνευ όρων αποδοχή βοήθησαν τον Κώστα να ξεπεράσει
το άγχος που ένιωθε αρχικά στη θεραπεία µήπως κάνει κάποιο
λάθος. Μέχρι τη λήξη απέκτησε άνεση και έπαιρνε
πρωτοβουλίες. 

• Εµπόδια – δυσκολίες: ∆υσκολία στην αποδέσµευση από τη
θεραπεία- Επιθυµία να γίνει «τέλειος θεραπευόµενος». Η
ανάδειξη των τελειοθηρικών σχηµάτων και η ενθαρρυνση να
αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες βοήθησαν στην
αντιµετώπιση των δυσκολιών.

∆ιευκολυντικοί και επιβαρυντικοί
για τη θεραπεία παράγοντες
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• Ορίζόντια και κάθετη διερεύνηση

• Καταγραφές

• Εξοικίωση µε Γ/Σ µοντέλο

• Ψυχοεκπαίδευση για κοινωνικό άγχος, εκπαίδευση στη
διεκδικητικότητα , παιχνίδι ρόλων µε στόχο την ανάπτυξη
κοινωνικών δεξιοτήτων, χαλάρωση µέσω διαφραγµατικής
αναπνοής για τη µείωση του άγχους, συµπεριφορικά
πειράµατα, εκπαίδευση στις διαφυλικές δεξιότητες, γνωσιακή
πρόβα, αναβίωση.

• Αναβίωση, συµπεριφορικά πειράµατα προοδευτικά
αυξανόµενης δυσκολίας για την αναδόµηση των τελειοθηρικών
σκέψεων, τεχνική της πίτας, συζήτηση µε στόχο την αναδόµηση
των πυρηνικών σχηµάτων. 

Θεραπευτικές παρεµβάσεις
και τεχνικές
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1-4:Λήψη ιστορικού, εξοικείωση µε το Γ/Σ µοντέλο, ψυχοεκπαίδευση για το
κοινωνικό άγχος

5-9:Γνωσιακή διερεύνηση και εκµάθηση γνωσιακών λαθών

10-11:Παρουσίαση και συζήτηση γνωσιακής διατύπωσης. «Νιώθω
ανακουφισµένος συνειδητοποιώντας τον τελειοθηρικό τρόπο που
λειτουργώ. Έχω ένα δείκτη για την αντιµετώπιση των δυσκολιών µου»

12: ∆ιατύπωση λίστας χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει για να είναι
τέλειος ως άσκηση. Αδυναµία να την ολοκληρώσει-διαπίστωση της µη
ρεαλιστικής πεποίθησης.

13-18: Γνωσιακή αναδόµηση

19-24: Συµπεριφορικά πειράµατα µε προσέγγιση σε κοπέλες.

25-27:Εµπλοκή µε δραστηριότητες που θα ενισχύσουν την πιθανότητα να
γνωριµίας µε γυναίκες.

29-30:Εκπαίδευση στη διεκδικητικότητα- Πρόταση σε φίλους να κάνουν µαζί
διακοπές

31-34:Επιστροφή από καλοκαιρινές διακοπές: Συλλογή θετικών κοινωνικών
εµπειριών.Σηµαντική µείωση φόβου απόρριψης. Ανάληψη πρωτοβουλιών
για προτάσεις εξόδου σε στενούς φίλους

Πορεία της θεραπείας
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35-37:Εκπαίδευση στις διαφυλικές δεξιότητες. ∆ήλωση ενδιαφέροντος σε
οµάδα διαφυλικών σχέσεων.

38-40:Αύξηση εµπειριών απόρριψης από γυναίκες και ήπιοι διαπληκτισµοί
µε γνωστούς λόγω αύξησης κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Ενεργοποίηση
σχηµάτων ανεπάρκειας.

41:Αναβίωση εικόνας από την παιδική ήλικία

42-45:Μείωση τελειοθηρικών πεποιθήσεων, ενεργή συµµετοχή σε
κοινωνικές δραστηριότητες. Εφαρµογή συµπεριφορικών πειραµάτων µε
στόχο τη µείωση συµπεριφορών ελέγχου.

46:Συµµετοχή σε διαγωνισµό µουσικής. Πρωτοβουλία για µικρή
προετοιµασία µε στόχο την αµφισβήτηση τελειοθηρικών πεποιθήσεων.    
47-49:Ανασκόπηση θεραπευτικής πορείας. Συζήτηση για σταδιακή λήξη
θεραπείας-έναρξη 15µερων συναντήσεων.

50:Γνωριµία και σεξουαλικές σχέσεις µε γυναίκες µέσω εφαρµογής
γνωριµιών. Επιθυµία να επιστρέψουµε σε εβδοµαδιαίες συναντήσεις λόγω
φόβου µήπως επιστρέψει στις παλαιότερες συµπεριφορές του µετά το
τέλος της θεραπείας.

Πορεία της θεραπείας
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51:∆ιερεύνηση λόγων αµφιβολίας για τον τερµατισµό της θεραπείας. 
Ενεργοποίηση τελειοθηρικών σχηµάτων: «Είναι πολύ πιθανό πλέον να
αποκτήσω σχέση µε µια κοπέλα, οπότε πρέπει να ξέρω τα σωστά βήµατα
για να µην κάνω κάποιο λάθος» /«Η γνωριµία µε κοπέλες µέσω εφαρµογής
είναι εύκολη, δεν ξέρω αν θα είµαι το ίδιο καλός εάν γνωρίσω κάποια σε
φυσικό περιβάλλον»

52-56:Επιστροφή στις εβδοµαδιαίες συνεδρίες. Πολλαπλές γνωριµίες και
σεξουαλικές εµπειρίες µε γυναίκες µέσω εφαρµογής και δια ζώσης. 
Αµφισβήτηση τελειοθηρικών πεποιθήσεων. Συζήτηση για λήξη θεραπείας.

57-59: Αραίωση συνεδριών. Προχωράει σε σχέση µε κοπέλα. Επιβεβαίωση
µέσω της καθηµερινής τριβής ότι δεν χρειάζεται να είναι τέλειος για να είναι
αρεστός.  Βελτίωση αυτοπεποίθησης και αύξηση αυθόρµητων
συµπεριφορών.

60: Ανασκόπηση θεραπευτικής πορείας, λήξη θεραπείας.

Πορεία της θεραπείας
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• 60 συνεδρίες (53 σε εβδοµαδιαία βάση & 7 ανά 15µερο)

• 18 ½ µήνες

• ∆ύο αναµνηστικές: 2 και 5 µήνες µετά τη λήξη

• Λήξη:

• Αύξηση αυτοπεποίθησης, µείωση κοινωνικού άγχους. 
Βελτίωση κοινωνικής και ερωτικής ζωής. Είχε µάθει να εντοπίζει
και να αµφισβητεί τις τελειοθηρικές σκέψεις. 

• 6 µήνες µετά: Είχε πραγµατοποιήσει σχέση τριών µηνών και
είχε χωρίσει. Απέδιδε τον χωρισµό σε «έλλειψη χηµείας» και όχι
σε προσωπική του ευθύνη. Ήταν αισιόδοξος για το µέλλον και
σίγουρος ότι θα καταφέρει να αποκτήσει µια καλή ερωτική
σχέση µε άλλη γυναίκα στο µέλλον. Είχε καλή κοινωνική ζωή
και τελείωνε µε τις υποχρεώσεις του στη σχολή για το πτυχίο
του χωρίς άγχος. 

Έκβαση Ι
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Έκβαση ΙΙ: Μετρήσεις
Έναρξη θεραπείας
Οι τιµές σε BAI, BDI, 

CESD αποδόθηκε στη
γενικότερη δυσφορία

λόγω κοινωνικού άγχους

Λήξη θεραπείας
Τα αποτελέσµατα

συνάδουν µε την κλινική
εικόνα

Αναµνηστική
Τα αποτελέσµατα

συνάδουν µε την κλινική
εικόνα

SCL – 90 –R
Κλίµακες >60: 

∆ιαπροσωπική
Ευαισθησία (Τ=69,5)
Φοβικό άγχος (Τ=62)

SCL – 90 –R
Καµία κλίµακα >60

SCL – 90 –R
Καµία κλίµακα >60

ΒΑΙ
8-ήπιο άγχος

ΒΑΙ
1-Ελάχιστο άγχος

ΒΑΙ
1-Ελάχιστο άγχος

BDI
18-Ελαφρότατη

κατάθλιψη

BDI
1-Απουσία κλινικής

κατάθλιψης

BDI
1-Απουσία κλινικής

κατάθλιψης

CESD
17-Μέτρια κατάθλιψη

CESD
8-Υποουδική κατάθλιψη

CESD
-



Ευχαριστώ

για την προσοχή σας!
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