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• Μαρία, 71 ετών, έγγαµη, συνταξιούχος εκπαιδευτικός
• Κατοικεί µε το σύζυγο και τα δύο (εκ των τριών) παιδιά της
• Συντηρείται οικονοµικά από τη σύνταξη της ίδιας και του

συζύγου
• Εµφάνιση συνοδή µε την ηλικία της
• Προσήλθε µόνη, ύστερα από ενηµέρωση Ψυχιάτρου για το

ΙΕΘΣ
• Κύρια φροντιστής µικρότερης κόρης (33) µε σοβαρή ψυχική

διαταραχή

• Καλύτερη διαχείριση της κόρης: «θέλω να πάψω να
βρίσκοµαι πάντα ανάµεσα σε δύο άκρα, τη µία για
παράδειγµα είµαι επικριτική, την άλλη υπερπροστατευτική, 
θέλω να βρω τη χρυσή τοµή»

• Καλύτερη αντιµετώπιση της οικογένειας: «Θυµώνω πολύ
µαζί τους και ίσως τους νευριάζω µε τα συνεχή µου πρέπει»

Γενικές πληροφορίες – αίτηµα I
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• Βελτίωση διάθεσης : «η δυσφορία αυτή που νιώθω δεν
αντέχεται. Τα βλέπω όλα βουνό, και νιώθω looser. Έχω τόσο
άγχος που µε πιάνει πανικός. Νιώθω σαν το Σίσυφο που
συνέχεια η πέτρα έρχεται προς το µέρος µου»

• Έκφραση συναισθηµάτων: «Νιώθω πως δεν δικαιούµαι να
λυγίζω και να στενοχωριέµαι. ∆εν πρέπει»

• Μείωση αρνητικών σκέψεων: « Ήµουν αισιόδοξη παλιά. 
Θέλω να διώξω όλο αυτό το µαύρο πέπλο από το µυαλό
µου. Με περιορίζει και µε αγχώνει»

• Αυτογνωσία

Γενικές πληροφορίες – αίτηµα II
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• Πολύ άγχος κι έντονη πίεση εξαιτίας αυστηρών κανόνων
ηθικής που όριζε η µητέρα

• Θλίψη, αίσθηµα αναξιότητας και απελπισίας κυρίως από
την εφηβεία και µετά

• Κύρια στρατηγική αντιµετώπισης => έλεγχος
συναισθηµάτων & ανάληψη πολλών ευθυνών

• Έκφραση συναισθηµάτων= αδυναµία

• Έλεγχος = ασφάλεια

• Τελειοθηρία: ικανότητα, αξία και προσοχή. 

• Αναβλητικότητα όταν δεν ήταν σίγουρο το τέλειο
αποτέλεσµα

• Απροθυµία συνεργασίας µε άλλους(έντονο πείσµα και
ακαµψία)

Ιστορικό παρούσας διαταραχής –
προσπάθειες αντιµετώπισης I
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Ιστορικό παρούσας διαταραχής –
προσπάθειες αντιµετώπισης IΙ

• Μειζον καταθλιπτικό επεισόδιο το 2000 (διάγνωση κόρης)

• Έκτοτε καταθλιπτική συµπτωµατολογία (αισθήµατα
απελπισίας&ενοχής , αυπνία & κόπωση),η οποία εντάθηκε
προ διµήνου λόγω νοσηλείας κόρης σε ψυχιατρικό
νοσοκοµείο

• «φταίω εγώ που το παιδί αρρώστησε»

• «κάτι δεν διαχειρίστηκα σωστά»

• «είµαι τόσο ανίκανη που δε µπόρεσα να βρω µια λύση
σαν σωστός γονέας»

• «το παιδί µου θα πεθάνει αβοήθητο»

• «θα πεθάνω και δε θα έχω προλάβει να κατοχυρώσω
οικονοµικά το παιδί µου που είναι άρρωστο»
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• «είµαι καταδικασµένη να ζω µέσα στο σκοτάδι και να
τραβώ αυτό τον αιώνιο Γολγοθά»

• «βρήκα λύσεις για τα πάντα στη ζωή µου και δεν
κατάφερα να βρω για αυτό που µε καίει, είµαι ανίκανη»

• « είµαι ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας το οποίο
έπαψε να λειτουργεί»

• Έχει παρακολουθήσει αρκετά προγράµµατα
αυτοβοήθειας σε Ελλάδα και εξωτερικό

• Οµοιοπαθητικό χάπι Gelsemium για άγχος και θλίψη

Ιστορικό παρούσας διαταραχής –
προσπάθειες αντιµετώπισης IIΙ

www.ibrt.gr



• 20-24 έτη: χρήση αλκοόλ εξαιτίας έντονης θλίψης και
αισθηµάτων ανεπάρκειας

• Πρώιµη ενήλικη ζωή: φοβία κατάποσης & κλειστοφοβία

• MKE (2000)

• Προπονητική ζωής σε Αθήνα & Αµερική, πρόγραµµα
ψυχοεκπαίδευσης ΕΠΙΨΥ, ΣΟΨΥ, διαχείριση κρίσεων
Αιγινήτειο

• Απώλεια ακουστικής οξύτητας στο δεξιό αυτί

• Εικόνα έξυπνου, φιλικού και καλλιεργηµένου ανθρώπου

• Επιµεληµένη και κατάλληλη για την ηλικία της εµφάνιση

Ψυχιατρικό & ιατρικό ιστορικό –
νοητικές λειτουργίες, λειτουργικότητα Ι

www.ibrt.gr



• Πλήρης ανταπόκριση σε υποχρεώσεις της
καθηµερινότητας

• Ανάληψη επιπλέον υποχρεώσεων (Airbnb)

• Ενεργό µέλος συλλόγου (ΣΟΨΥ) 

• Τελευταίο διάστηµα περιορισµός των κοινωνικών επαφών

• Απουσία ευχάριστων δραστηριοτήτων λόγω έλλειψης
χρόνου

• Σωµατική κόπωση

Ψυχιατρικό & ιατρικό ιστορικό –
νοητικές λειτουργίες, λειτουργικότητα ΙΙ
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• Αγχώδες και ήσυχο παιδί µε αρκετές στιγµές ανεµελιάς

• «Επισκιαζόταν» πάντα από τα αδέλφια της

• Έντονη εφηβεία µε αντιδραστικότητα απέναντι στη µητέρα
(«ήθελε να µε χειραγωγεί και να µε ελέγχει»)

• Ιδιαίτερα αγαπητή στους συνοµήλικους

• «δεκανίκι» ο αδελφός ως τα 28

• Έντονη προσωπικότητα-πολιτική ενασχόληση- Μάης ΄68

• Μεταπτυχιακά & εργασία στο εξωτερικό

• Έντονα κοινωνική & αγαπητή («ήµουν έµπιστη και έδινα σε
όλους λύσεις»)

• Γάµος σε ηλικία 30 ετών

Ατοµικό ιστορικό Ι
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• Μόνιµη εργασία στην Ελλάδα  παραίτηση όταν ήταν 60 
ετών :

«ήθελα τάξη και ηρεµία και γινόταν χαµός, πόσο να
αντέξω; », «ξέρετε πόσα παιδιά έχουν περάσει από τα χέρια
µου; Μια ολόκληρη πόλη Ψυχώ»

Νόσος κόρης (« ήθελα να επικεντρωθώ µόνο σε αυτό
ώστε να το διαχειριστώ σωστά»)

• Κοινωνικές επαφές µε ξαδέλφες & συµµαθήτριες
περιορισµός φιλικών σχέσεων («έχω βαρεθεί πλέον τους
ανθρώπους στον περίγυρο, µου έφταναν τα δικά µου
προβλήµατα»

• Ενασχόληση µε δραστηριότητες («αυτό µε σώζει από την
πλήρη κατάρρευση»)

Ατοµικό ιστορικό ΙΙ
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• Πατέρας, απεβίωσε 89 ετών: ιατρός, αυστηρές αρχές αλλά
δηµοκρατικός, γνήσιος και καλός άνθρωπος.Οι σχέσεις
τους ήταν πολύ καλές

• Μητέρα,απεβίωσε 89 ετών: έντονα επικριτική και
συναισθηµατικά ψυχρή. Ελεγκτική, αυταρχική, απορριπτική
& έντονα θρησκόληπτη. Έθετε συνέχεια κανόνες µέ τους
οποίους έπρεπε όλοι να συµµορφώνονται. Πολύ κακές
σχέσεις µε Μαρία, η οποία δεν ήθελε να ακολουθήσει τις
προσταγές της. 

• Αδελφός, απεβίωσε: ιατρός, ζούσε στη Γερµανία, τυπικές
σχέσεις

• Αδελφός, 75 ετών: καλές σχέσεις, αν και αρκετά ελεγκτικός.

Οικογενειακό ιστορικό Ι
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• Η Μαρία ήταν ο «µικρός ενήλικας». Ανελαστικές απαιτήσεις
κι επισκίαση από τα αδέρφια της. Απουσία προσοχής, 
απαίτηση για έλεγχο των συναισθηµάτων και συνεχής
επίκριση.

• Σύζυγος, 71 ετών: γενναιόδωρος, τίµιος και ειλικρινής, µε
κοινούς στόχους. Συντηρητικός κοµµουνιστής και για αυτό
του έκρυβε σηµαντικά πράγµατα και τα επίλυε µόνη της, 
προς αποφυγή καυγάδων (πχ. Χρήση χασίς από την κόρη)

• Γιος, 41 ετών: έξυπνος, φιλότιµος,  ∆ηµόσιος υπάλληλος. 
Καταπιάνεται µε πολλές δραστηριότητες. Καλές σχέσεις
αλλά την ενοχλεί που το τελαυταίο διάστηµα επέστρεψε στο
πατρικό σπίτι: «βολεύεται κι αυτός»

Οικογενειακό ιστορικό ΙΙ
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•Κόρη, 37 ετών: ζωγράφος και υπεύθυνη χώρου εστίασης. 
Ευαίσθητη, ικανή και απόµακρη. Όχι ιδιαίτερα καλές σχέσεις

•Κόρη, 33 ετών: καλλιτέχνης. Έξυπνη, extreme και δυναµική. Η
αγαπηµένη κόρη της Μαρίας. Ιδιαίτερα καλές σχέσεις, σε
σηµείο που τα άλλα παιδιά ζήλευαν.  Πάσχει από σοβαρή
ψυχιατρική διαταραχή, µε την οποία διεγνώσθη το 2000

Γενικά αγαπηµένη οικογένεια, µε πολλά ενδιαφέροντα και
κοινές κοινωνικές επαφές.

•Μητέρα & µητρική γιαγιά : άνοια

Οικογενειακό ιστορικό ΙΙΙ
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• Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας

• Επιµένουσα καταθλιπτική διαταραχή, ήπιας βαρύτητας µε
αγχώδη δυσφορία, πρώιµης έναρξης, µε αµιγές σύνδροµο
δυσθυµίας

• ΒΑΙ: 32 (έντονα επίπεδα άγχους)

• ΒDI: 36 ( µέσης βαρύτητας κατάθλιψη)

• CES-D: 49 (πιθανόν σοβαρή κατάθλιψη)

• PDQ-4+: 42 (µέτρια επίπεδα ψυχοπαθολογίας), ΙΨ∆Π & Π∆Π

• SCL-90-R : Μεγέθυνση συµπτωµατολογικής ενόχλησης

>60 (Θυµος), >70 (Σωµατοποίηση, άγχος, κατάθλιψη, 
ψυχαναγκαστικότητα-καταναγκαστικότητα)

∆ιάγνωση
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ΙΨ∆Π - Ν∆Π

Κοινά στοιχεία : τελειοθηρία , πεποίθηση πως οι άλλοι δεν
δύνανται να εκτελέσουν ένα έργο εξίσου καλά µε τους
ίδιους, έλλειψη γενναιοδωρίας/ενσυναίσθησης προς τους
άλλους

• Η Μαρία ασκεί έντονη αυτοκριτική. Αυστηρή όχι µόνο µε
τους άλλους , αλλά και µε τον εαυτό. (ΙΨ∆Π)

• Όχι µεγαλειώδης αίσθηση εαυτού. ∆εν θεωρεί πως έχει
κατακτήσει το τέλειο και µάχεται διαρκώς για αυτό. (ΙΨ∆Π)

ΕΚ∆ (∆υσθυµία) - ΜΚ∆

• Ύπαρξη καταθλιπτικών συµπτωµάτων για διάρκεια άνω των
2 ετών, δίχως να πληρούνται κριτήρια ΜΚΕ

∆ιαφοροδιάγνωση
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• Σχετικά δεδοµένα από παιδική ηλικία

• Υπερβολικά αυστηρή µητέρα, άκρως ελεγκτική, µε ένα µόνιµο «πρέπει»
στο στόµα. Σαν µια βασίλισσα µε στέµµα, που είχε καταπιεί µαγκούρα. 
∆εν αναγνώριζε τις δικές µου επιθυµίες και έπρεπε να ακολουθώ τις
διαταγές της. Εκείνη ζούσε µόνιµα µέσα στον κανόνα της «ηθικής» και
δεν έδειχνε τα συναισθήµατά της προς εµένα. Με φιλούσε µόνο όταν
κοιµόµουν (όπως έλεγε) και συχνά µου συµπεριφερόταν σαν να ήµουν
ενήλικας. Ήταν σκληρή και «απαγορευόταν» να φοβάµαι γιατί κάτι
τέτοιο έδειχνε αδυναµία. Κανείς δεν πίστευε σε εµένα και η ύπαρξή µου
περιφερόταν απλά µέσα στο σπίτι. Ήµουν το «αόρατο ον», ένα κορίτσι
που απλά γεννήθηκε για να µεγαλώσει και να παντρευτεί. ∆εν είχα καµιά
στήριξη και έπρεπε µόνη µου να λάβω σηµαντικές για τη ζωή µου
αποφάσεις. ∆εν µε σεβόταν κανείς και σε δύσκολες στιγµές –εκτός από
τον πατέρα µου- δε είχα κανέναν άλλον να µε στηρίξει και να µε
συµβουλεύσει. Ποτέ δεν µου είπαν «είσαι ικανή, µπορείς να τα
καταφέρεις». Ήµουν 2ης ποιότητας.

• Βασικές πεποιθήσεις

• Αξίζω µόνο όταν τα κάνω όλα τέλεια, Είµαι αδύναµη και ανίκανη

Κάθετη διερεύνηση Ι



Συντελεστικές πεποιθήσεις – κανόνες

• Προσπαθώ να τα κάνω όλα τέλεια, γιατί έτσι αποδεικνύω πως αξίζω

• Αν κάνω κάτι λάθος θα αποδειχθεί πως δεν είµαι ικανή και πως δεν
αξίζω.

• Είναι καθήκον µου να βρίσκω λύσεις σε όλα τα προβλήµατα, είτε δικά
µου είτε των άλλων για να τους αποδεικνύω πως αξίζω

• Πρέπει να ελέγχω πάντα όλες τις καταστάσεις για να είµαι σίγουρη για
το αποτέλεσµα.

• ∆εν κάνω τίποτα, αν δεν είµαι σίγουρη.

• Είναι δυνατόν να προληφθούν όλα τα κακά

• Αν τα κάνω όλα, τότε θα µε σέβονται.

• Αν εκφράσω εύκολα αρνητικά συναισθήµατα, θα ανατραπεί η
ισορροπία µου και µόνο η σταθερότητα ελαττώνει τον πανικό µου.

• ∆εν θέλω καµία αλλαγή. Είµαι αυτιστική µε αυτό. Μου αρέσει η ρουτίνα

• Πρέπει να ελέγχω πάντα τον εαυτό, τις πράξεις και τα συναισθήµατά
µου

Κάθετη διερεύνηση ΙΙ



Αντισταθµιστικές συµπεριφορές – στρατηγικές

•Υπερυπευθυνότητα

•Υπερευσυνειδησία (αντίληψη ηθικής – καθήκοντος)

•Έλεγχος συναισθηµάτων

•Ανάγκη για ολοκληρωτικό έλεγχο όλων των καταστάσεων

•Τελειοθηρία

•Ακραίες συµπεριφορές στο παρελθόν για να αποδείξω πως είµαι

δυναµική και αξίζω (φορούσα τα «κοστουµάκια της δύναµης π.χ

ανεξάρτητη δυναµική επαναστάτρια)

•Αποφυγές (αποφυγή εξόδων µε παιδικές φίλες)

•Αναποφασιστικότητα

Κάθετη διερεύνηση ΙΙΙ



Οριζόντια διερεύνηση
Κατάσταση 1

Η µεγάλη µου κόρη µε
παρακάλεσε να φτιάξω

γλυκό για τα εγκαίνια
του µαγαζιού της

Κατάσταση 2
Μου τηλεφώνησε ο
αδερφός µου να δει
πώς πάει η υγεία της

κόρης µου

Κατάσταση 3
η κόρη µου έκανε
σχέση µε γυναίκα

Αυτόµατη σκέψη
∆εν είµαι αρκετή καλή

στο να φτιάχνω γλυκά, 
δε θα τα καταφέρω

Αυτόµατη σκέψη
Αφού ξέρει πως

υποτροπίασε, τι ρωτάει; 
Το κάνει επίτηδες για να
µου την «πει» επειδή µε

θεωρεί υπαίτια

Αυτόµατη σκέψη
Εγώ ευθύνοµαι, κάτι δεν

έκανα καλά µε τα
παιδιά µου, τα

µεγάλωσα λάθος

Προσωπικό νόηµα
Αξίζω µόνο, όταν κάνω

τα πάντα τέλεια

Προσωπικό νόηµα
Είµαι αδύναµη και

ανίκανη

Προσωπικό νόηµα
Είµαι ανίκανη

Συναίσθηµα
Άγχος

Συναίσθηµα
Θλίψη, θυµός

Συναίσθηµα
Θλίψη

Συµπεριφορά
Αποφυγή

Συµπεριφορά
Τσακωθήκαµε και του είπα
πως δεν έχουµε ανάγκη το

ενδιαφέρον του

Συµπεριφορά
Της µίλησα απότοµα κι

έπειτα έβαλα τα
κλάµατα



• Είχε αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις των παιδιών

• Έψαχνε δουλειά για τη µικρή της κόρη

• Απαιτούσε από το σύζυγο να µένει µόνιµα στο νησί

• Μαγείρεψε για έναν ολόκληρο θίασο

• ∆ε σήκωνε το τηλέφωνο σε συγγενικά της πρόσωπα

Χαρακτηριστικές συµπεριφορές

www.ibrt.gr



• Υπόθεση εργασίας
• Έστιασµός στις βασικές πεποιθήσεις – σχήµατα

• Κατάλογος προβληµάτων
• Μη ανοχή στην αβεβαιότητα
• Τελειοθηρία – υπερυπευθυνότητα - αποφυγές
• ∆υσκολία στην εφαρµογή διεκδικητικότητας
• ∆εξιότητες επικοινωνίας ( επίκριση, επιβολή γνώµης & έντονο

πείσµα)
• Έλεγχος συναισθηµάτων

• Θεραπευτικό πλάνο
• Θεραπευτική σχέση
• ∆ιαµόρφωση αιτήµατος

Θεραπευτικός σχεδιασµός Ι
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Θεραπευτικοί στόχοι

• Να βελτιώσει τις δεξιότητες επικοινωνίας µε την κόρη

• Να βελτιώσει τις δεξιότητες επικοινωνίας µε τα υπόλοιπα
µέλη της οικογένειας

• Να µπορεί να εφαρµόζει διεκδικητική συµπεριφορά

• Να αφήνει τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας να της
προσφέρουν βοήθεια

• Να βελτιωθεί η σχέση της µε το σύζυγο

• Να ξεκινήσει πράγµατα που της αρέσουν και της δίνουν
ευχαρίστηση και ικανοποίηση στον ελεύθερο χρόνο της

Θεραπευτικός σχεδιασµός ΙΙ
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Θεραπευτικοί στόχοι

• Να προσεγγίσει ξανά καλές της φίλες που η ίδια είχε
αποµακρύνει, καθώς θεωρούσε πως δεν έχει χρόνο για
τέτοιου είδους συναναστροφές

• Να καταλάβει πως για τη νόσο της κόρης δεν είναι η ίδια
υπεύθυνη

• Να βιώνει θετικά, αλλά και δυσάρεστα συναισθήµατα

• Να µειώσει τα «πρέπει» της

• Να σταµατήσει να επικρίνει τις συµπεριφορές των άλλων, 
βάσει των δικών της επιθυµιών

• Να ξεχωρίσει τη δική της ζωή από αυτή των παιδιών της

Θεραπευτικός σχεδιασµός ΙΙΙ
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• Θετικά και αρνητικά ατοµικά στοίχεία
• Πειθαρχία – συνεπής µε θεραπεία και homework
• Οµιλητική, µεγάλο κίνητρο για αλλαγή παρά την ηλικία

και τις προηγούµενες προσπάθειες
• Αισιοδοξία και δυναµικότητα
• Χιούµορ
• Υψηλό µορφωτικό επίπεδο – ψυχολογική σκέψη – ενεργή

συµµετοχή στη θεραπεία
• Ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινωνικό σύνολο – ευκολία

διορθωτικών εµπειριών
• Πολλά ενδιαφέρονα – πολλές συναναστροφές – ευκολία

συµµετοχής σε ευχάριστες δραστηριότητες
• Υποστηρικτική οικογένεια – επικρότηση κάθε αλλαγής

∆ιευκολυντικοί και επιβαρυντικοί
για τη θεραπεία παράγοντες Ι
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• Θεραπευτική σχέση
• Καχυποψία για θεραπευτικές τεχνικές
• Απαιτούσε γρήγορα αποτελέσµατα («γρήγορο και τέλειο

αποτέλεσµα»)
• Φόβος επίκρισης από τη θεραπεύτρια
• ∆υσκολία στη συναισθηµατική έκφραση

• Εµπόδια – δυσκολίες
• Φόβος θεραπεύριας – δυσλειτουργικές γνωσίες για την

έκβαση της θεραπείας
• Συχνές υποτροπές της κόρης που νοσούσε

∆ιευκολυντικοί και επιβαρυντικοί
για τη θεραπεία παράγοντες ΙΙ
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• Οριζόντια και κάθετη διερέυνηση

• Καταγραφές

• Συµπεριφορικά πειράµατα

• Αναβίωση περιστατικών παιδικής ηλικίας

• Σύνδεση καθηµερινών καταστάσεων µε γνωσιακή διατύπωση

• Κατάτµηση στόχου και επίλυση προβληµάτων

• Άσκηση σταδιακής νευροµυικής χαλάρωσης (Jacobson)

• Εκπαίδευση στις δεξιότητες επικοινωνίας και τη διεκδικητική
συµπεριφορά – Παιχνίδια ρόλων για σωστή εφαρµογή τους

• Καταθλιπτικά συµπτώµατα: προγραµµατισµός δραστηριοτήτων

Θεραπευτικές παρεµβάσεις
και τεχνικές
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• 1-2 : λήψη ιστορικού, εξοικείωση µε τη γνωσιακή συµπεριφορική
ψυχοθεραπεία

• 3: γενική ψυχοεκπαίδευση για τη λειτουργία της γνωσιακής
ψυχοθεραπείας και της καταθλιπτικής διαταραχής

• 4 : χορήγηση PDQ και εξοµολόγηση άσχηµης εµπειρίας της από
τα παιδικά χρόνια

• 5-7: ψυχοεκπαίδευση για την ψυχιατρική ασθένεια της κόρης / 
αποδοχή της ασθένειάς της

• 8-10: ταξίδι στη µεγάλη της κόρη /Ορόσηµο : συµπεριφορικό
πείραµα, όπου συνειδητοποίησε πως οι υπόλοιποι στην
οικογένεια µπορούν να είναι τυπικοί µε όλες τις υποχρεώσεις
ακόµη και όταν η ίδια λείπει.

• 11-12: εκπαίδευση στις δεξιότητες επικοινωνίας

Πορεία της θεραπείας Ι
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• 13: γνωσιακή διατύπωση και ψυχοεκπαίδευση για γένεση και διατήρηση
πυρηνικών πεποιθήσεων. Ορόσηµο: εξέφρασε πολύ θετικό
συναίσθηµα µε τη διατύπωση, καθώς υποστήριξε : « τώρα
καταλαβαίνω ακριβώς τι συµβαίνει, έτσι βγάζει πολύ νόηµα».

• 14-16: εκπαίδευση στη διεκδικητικότητα και προγραµµατισµός
ευχάριστων δραστηριοτήτων. Ορόσηµο: πήγε µετά από χρόνια βόλτα
µε το σύζυγο, καθώς επίσης και στο jazz Festival

• 17-19: Συµπεριφορικό πείραµα: προσπάθεια να αναθέσει στο σύζυγο
δραστηριότητες που έως τότε αναλάµβανε µόνο εκείνη. Ορόσηµο 1: η
διάγνωση της κόρης άλλαξε σε διαταραχή προσωπικότητας και η
Μαρία θεωρούσε ακόµη περισσότερο υπεύθυνο τον εαυτό της για την
ασθένεια αυτή. Ορόσηµο 2: Παρά την υποτροπή της κόρης και την
αλλαγή διάγνωσης θεωρεί πως το µέλλον θα είναι καλύτερο καθώς είδε
πως ο σύζυγος είναι ικανός να βοηθήσει

• 20-23: αποδοχή ασθένειας κόρης, γνωσιακές διαστρεβλώσεις, στάδια
πένθους

Πορεία της θεραπείας ΙΙ
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• 24-28: γνωστικές διαστρεβλώσεις, γνωσιακή αναδόµηση, εναλλακτικές
σκέψεις και σταδιακή υιοθέτησή τους σε γνωσιακό επίπεδο. Ορόσηµο: 
καλοκαιρινές διακοπές µε σύζυγο όπου παρά την υποτροπή της κόρης
κατάφερε και χαλάρωσε. Επίσης δεν έχει λάβει για 5 εβδοµάδες το
οµοιοπαθητικό χάπι. Ορόσηµο 2: ξεκίνησε την εκµάθηση ρωσικών σε
φροντιστήριο κ δε συνοδεύει την κόρη της στα ραντεβού του 18 άνω

• 29-32: βαθµολόγηση εναλλακτικών πεποιθήσεων, άσκηση σταδιακής
νευροµυικής χαλάρωσης. Ορόσηµο: ανέφερε µόνη πως πράττει πλέον
βάσει της νέας της πεποίθησης η οποία ήταν « δεν µπορώ να κάνω
παραπάνω από αυτά που µπορώ. Πρέπει να κάνω ό, τι είναι µέσα στις
δυνατότητές µου και να µην υπερβάλλω»

• 33-36: αναβιώσεις από την παιδική ηλικία, περαιτέρω εκπαίδευση στις
δεξιότητες επικοινωνίας και αναγνώριση των δικών της ευθυνών
Ορόσηµο: πήρε απόφαση για εισαγγελική παραγγελία για τη νοσηλεία
της κόρης και πήρε θετική ενίσχυση από όλους στην οικογένεια για τον
τρόπο που πλέον επικοινωνεί µαζί τους

Πορεία της θεραπείας ΙΙΙ
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• 37-40: αναγνώριση των ευθυνών και των λαθών της και
απενοχοποίηση για τις άσχηµες σκέψεις που έκανε σαν κύριος
φροντιστής της κόρης(«µήπως θα ήταν καλύτερα να πέθαινε»). 
Πράττει σύµφωνα µε τις νέες εναλλακτικές πεποιθήσεις
Μειωµένο άγχος και διάθεση να αφιερώνει χρόνο στο σύζυγο

• 41-45: ήρεµη παρά τη νέα νοσηλεία της κόρης. Περνά όµορφα
µε το σύζυγο και την οικογένεια και νιώθει ξεκούραστη καθώς
πλέον δεν είναι η µόνη που κάνει δουλειές. Περιποιείται τον εαυτό
της, συνεχίζει τα µαθήµατα ρωσικών και πηγαίνει σινεµά θέατρο
και σε φεστιβάλ jazz µουσικής. ∆εν είναι πια επικριτική µε τα
παιδιά και τους προσεγγίζει όλους µε έναν καλύτερο τρόπο.

Πορεία της θεραπείας ΙV

www.ibrt.gr



• 45 συνεδρίες (1 ανά εβδοµάδα)

• 17 µήνες

• 1 αναµνηστική: 3 µήνες µετά τη λήξη

• Λήξη:

• Πιο ανοικτή συναισθηµατικά, λιγότερο άγχος. Καλύτερη
προσέγγιση δίχως επίκριση. Ανάθεση δραστηριοτήτων
και στα υπόλοιπα µέλη. Προσωπικός χρόνος µε σύζυγο. 
Συνεχίζει τα ρώσικα, θέατρο, σινεµά, µουσική. 
Περιποιείται τον εαυτό της

Έκβαση Ι
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3 µήνες µετά:

–Ήρεµη και ψύχραιµη- «δίχως πανικούς»- παρά τη νέα νοσηλεία
της κόρης. 

–∆ιεκδικεί και αφήνει πράγµατα να κάνουν και οι άλλοι δίχως
επιβολή της γνώµης της

–Επιθυµεί να ξεκουραστεί και να αφοσιωθεί στον εαυτό της. 
Σκέφτεται θετικά για το µέλλον. 

–Λέει «όχι» σε απαιτήσεις των παιδιών µε ευγενικό τρόπο

–Νιώθει υπερήφανη µε τον εαυτό της, χωρίς πλέον να χρειάζεται
µε κάθε τι να αποδεικνύει ην αξία της.

–Απάντηση σε Εισαγγελέα « είναι σχεδόν 35 ετών, κάνω ότι
µπορώ. ∆εν µπορώ να την αλυσοδέσω και δεν νιώθω και ένοχη
για αυτό, κάνω ότι είναι στις δυνατότητές µου και κοιµάµαι ήσυχη
τα βράδια»

–«υπάρχει σκοτάδι αλλά εγώ βλέπω ακόµα το φως. Παλεύω και
δεν αφήνω το σκοτάδι να µε πάρει πίσω».

Έκβαση ΙΙ
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Έκβαση ΙΙI
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ΜΕΤΡΗΣΗ BAI BDI CES-D SCL-90 PDQ-4+

ΑΡΧΙΚΗ 32 36 49 2,09 (Τ=74) ΙΨΔΠ

ΠΔΠ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ 11 13 21 0,78 (Τ=51)

ΤΕΛΙΚΗ 9 11 15 0,58 (T= 48)

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ 27 11 17 0,32 (Τ=42) -



Σας ευχαριστώ πολύ για τη προσοχή σας!


