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ΟΙ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Το ανθρώπινο είδος κατά την διάρκεια της εξέλιξής του 

εμφάνισε ένα σύνολο προτύπων λειτουργίας, τα οποία 

περιελάμβαναν ποικίλες συμπεριφορές όπως η 

ανταγωνιστικότητα, η εξαρτητικότητα, η καχυποψία, η 

δραματοποίηση, η άσκηση ελέγχου, η απομόνωση, η υπερτίμηση 

του εαυτού κ.α.(13) Κάθε άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του 

αναπτύσσει τη δική του προσωπικότητα, η οποία αντανακλά τον  

χαρακτηριστικό τρόπο που σκέπτεται για τους ανθρώπους γύρω 

του και για τον εαυτό του, τον τρόπο που  αισθάνεται, 

συμπεριφέρεται, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής, και 

σχετίζεται με τα περιβάλλοντα πρόσωπα.(2,6,10,12)  

Καθένας από εμάς μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικές 

στρατηγικές για να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις της ζωής του και 

μάλιστα με τρόπο λειτουργικό και προσαρμοστικό. Πολλά στοιχεία 

της προσωπικότητας μπορούν να είναι ιδιαίτερα λειτουργικά, όπως 

η ανταγωνιστικότητα στον αθλητικό χώρο.(13) Κάποια άλλα όμως 

μπορεί να οδηγούν σε δυσπροσαρμοστικούς και άκαμπτους 

τρόπους συμπεριφοράς και να εμποδίσουν σε μεγάλο βαθμό την 

σωστή λειτουργία  του ατόμου σε επίπεδο προσωπικό, κοινωνικό 

και επαγγελματικό προκαλώντας συναισθήματα πόνου, λύπης και 

έντονου άγχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτά τα χαρακτηριστικά 

αποκαλούνται Διαταραχές της Προσωπικότητας.(2,6,10,12 12) 

Σύμφωνα με τον Frances (1980) πρόκειται για τις ακραίες 

εκφράσεις των βασικών φυσιολογικών χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας (π.χ. ειλικρίνεια, επιθετικότητα, ευαισθησία), που 
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είναι παρόντα σε κάθε άτομο, αλλά στις περιπτώσεις των 

διαταραχών φθάνουν σε σημείο υπερβολής.(6,10,14) Συνεπώς, τα 

άτομα που παρουσιάζουν Διαταραχές Προσωπικότητας, μπορεί να 

διακρίνονται από τα ίδια στοιχεία προσωπικότητας που συναντάμε 

και στους εαυτούς μας και στους γύρω μας κατά κόρον, όμως 

εμφανίζουν την τάση να υπερχρησιμοποιούν ένα μικρό αριθμό 

στρατηγικών με τρόπο άκαμπτο, ακόμα και όταν είναι εμφανές ότι 

κάτι τέτοιο αποβαίνει βλαπτικό για τους ίδιους. Για τους 

ανθρώπους αυτούς είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμήσουν σωστά 

τις καταστάσεις και να επιλέξουν τον κατάλληλο τρόπο 

αντιμετώπισης μέσα από το πλήρες εύρος των διαθέσιμων 

στρατηγικών.(Beck, 1996)  

Το DSM IV ορίζει τη Διαταραχή της Προσωπικότητας ως τον 

εκτεταμένα δυσπροσαρμοστικό, άκαμπτο τρόπο με τον οποίο 

συμπεριφερόμαστε και βιώνουμε εσωτερικές εμπειρίες και ο 

οποίος διαφοροποιείται κατά πολύ από τις προσδοκίες της 

κουλτούρας του ατόμου. Αυτός ο τρόπος συμπεριφοράς είναι 

αισθητός σε κάθε έκφραση της ζωής μας και έκδηλος σε όλους 

τους τομείς της δραστηριότητάς μας. Παρουσιάζεται στην αρχή της 

εφηβείας ή νωρίς στην ενήλικη ζωή, είναι σταθερός στη διάρκεια 

του χρόνου και σε διαφορετικές καταστάσεις, και εμποδίζει την 

λειτουργία του ατόμου σε κοινωνικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. 

Τέλος, κάποιες φορές, όχι πάντα, οδηγεί σε συναισθήματα πόνου, 

άγχους και  ψυχικής ταλαιπωρίας.(6,10,14) 

 Συνήθως, τα άτομα που υποφέρουν από Διαταραχές της 

Προσωπικότητας δεν αισθάνονται αναστάτωση, δυσφορία ή άγχος 

και δεν έχουν κίνητρο για να αλλάξουν την συμπεριφορά τους. Δεν 

χάνουν επαφή με την πραγματικότητα και δεν παρουσιάζουν 

αποδιοργανωμένη συμπεριφορά.(2,3) Στις περισσότερες 
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διαταραχές, οι ασθενείς αναστατώνονται από τα συμπτώματά 

τους, τα οποία θεωρούν ξένα, δυστονικά προς ή ασύμφωνα με το 

Εγώ τους. Αντίθετα, στις Διαταραχές της Προσωπικότητας τα 

συμπτώματα βιώνονται από τον ασθενή ως συντονικά/σύμφωνα 

με το Εγώ τους, συνεπώς από την οπτική γωνία του ασθενούς δεν 

συμβαίνει κάτι ανησυχητικό με τους ίδιους, δεν κάνουν κάτι λάθος. 

Απεναντίας, θεωρούν ότι τα πράγματα γύρω τους δεν λειτουργούν 

όπως θα έπρεπε και αισθάνονται ότι δεν μπορούν να κάνουν 

τίποτα να αλλάξουν τον κόσμο, εκτός και αν οι άλλοι γύρω τους  

αρχίσουν να αλλάζουν συμπεριφορά.(14)  

 Έτσι, πολύ συχνά οι πάσχοντες αυτοί θα αναζητήσουν ένα 

περιβάλλον που να είναι συμβατό με τις ιδιαίτερες στρατηγικές που 

χρησιμοποιούν, ένα περιβάλλον δηλαδή που να μπορεί να τους 

αντέξει. Αυτό δεν συμβαίνει συχνά και δεν είναι καθόλου εύκολο 

καθώς τα άτομα αυτά, που όπως προαναφέρθηκε δεν αισθάνονται 

δυσφορία με την συμπτωματολογία τους, προκαλούν έντονη 

συναισθηματική δυσφορία και αναστάτωση στα άτομα του 

περιβάλλοντος στο οποίο ζουν.(3)     

 Τα βασικά στοιχεία της Διαταραχής της Προσωπικότητας 

συνοψίζονται ως εξής: 

1. Πρώτη εμφάνιση των περισσότερων Διαταραχών της 

Προσωπικότητας είναι στην εφηβεία ή νωρίς στην ενήλικη 

ζωή, (συνήθως εμφανίζεται στα 18) (14, 10) ενώ κάποιες 

από αυτές τις διαταραχές μπορεί να είναι εμφανείς ακόμα και 

στην παιδική ηλικία. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, και 

ανεξάρτητα από το πότε πρωτοεμφανίστηκε, η διαταραχή θα 

συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου.(2,14) 

2. Σταθερή από τη στιγμή της εμφάνισής της (δεν υπάρχει 

συγκεκριμένη περίοδος που να μην είναι παρούσα) (10).  Τα 
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στοιχεία  της συμπεριφοράς των ασθενών με Διαταραχές 

Προσωπικότητας μπορεί να είναι κοινά και σε υγιή άτομα. Ο 

καθένας από εμάς μπορεί κάποια στιγμή της ζωής του να 

παρουσιάσει κάποια από αυτά τα στοιχεία (π.χ. να είναι 

αναξιόπιστος ή να αποφεύγει συστηματικά μια κατάσταση). 

Σε ένα υγιές άτομο, όμως, αυτά τα στοιχεία είναι προσωρινά 

και εφαρμόζονται σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής και 

σε μια δεδομένη κατάσταση, ενώ στα άτομα που υποφέρουν 

από Διαταραχή της Προσωπικότητας αυτά είναι 

προκαθορισμένα και αμετάβλητα στοιχεία της 

προσωπικότητας τους.(14) Η Διαταραχή της 

Προσωπικότητας είναι χρόνια και η προσωπικότητα του 

ατόμου, αν δεν παρεμβληθεί κάποιο πολύ σημαντικό 

γεγονός (θεραπεία), παραμένει σταθερή στη διάρκεια της 

ζωής του, τουλάχιστον όσον αφορά στα βασικά 

χαρακτηριστικά της.(9,10,17)     

 Στις περισσότερες Διαταραχές της Προσωπικότητας, 

μειώνεται η ένταση της εκδήλωσής τους με το πέρασμα του 

χρόνου (ίσως γιατί παρεμβάλλονται τόσο οι εμπειρίες του 

ατόμου, όσο και οι βιολογικές αλλαγές), αλλά κατά βάση είναι 

διαρκείς στην εκδήλωσή τους και δεν εμφανίζονται παροδικά 

ή επεισοδιακά. Επίσης, κάθε συγκεκριμένο σύμπτωμα 

μπορεί να διαφοροποιείται ως προς το πόσο συχνά 

εκδηλώνεται μέσα σε μια χρονική περίοδο, αλλά δεν υπάρχει 

περίοδος της ζωής του ατόμου που να εξαφανίζονται τα 

συμπτώματα της Διαταραχή της Προσωπικότητας.(10) 

3. Αισθητά αποτελέσματά. Οι Διαταραχές επηρεάζουν μια σειρά 

από προσωπικές, κοινωνικές, και επαγγελματικές 

καταστάσεις). Οι ασθενείς χαρακτηρίζονται από μια κλινικά 
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σημαντική δυσπροσαρμοστικότητα που οδηγεί σε 

συναισθήματα άγχους, πόνου και ψυχικής ταλαιπωρίας και 

σε ανικανότητα στην κοινωνική και επαγγελματική 

δραστηριότητα. (10) Οι Διαταραχές της Προσωπικότητας 

διαφοροποιούνται από έναν υγιή τύπο προσωπικότητας, 

από το γεγονός ότι είναι χρόνιες, αλλά και από το ότι 

οδηγούν σε κατεστραμμένες διαπροσωπικές σχέσεις. 

Στοιχεία της προσωπικότητας αρχίζουν να υπονοούν την 

ύπαρξη και να συνθέτουν την εικόνα κάποιας Διαταραχής 

της Προσωπικότητας μόνο όταν παρουσιάζονται συχνά και 

με μεγάλη ένταση και διάρκεια στην έκφρασή τους, τόσο 

ώστε να  εμποδίζουν το άτομο να συνάψει στενές σχέσεις με 

άλλους γύρω του.(6)        

 Η Διαταραχή της Προσωπικότητας είναι παρούσα σε 

πολλές εκφάνσεις της ζωής του ατόμου, αν και είναι πιθανό 

να επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό έναν συγκεκριμένο τομέα 

της ζωής του, αλλά δεν περιορίζεται ποτέ η έκφραση της σε 

ένα μόνο τομέα. Συχνά, οι αντιδράσεις ενός ατόμου, που 

αφορούν μια συγκεκριμένη κατάσταση, αποδίδονται 

λανθασμένα (ακόμα και από ψυχίατρους) σε στοιχεία της 

προσωπικότητας του ατόμου και αυτό το λάθος έχει 

οδηγήσει σε λανθασμένες διαγνώσεις Διαταραχής της 

Προσωπικότητας. (10)        

 Οι Διαταραχές της Προσωπικότητας δεν θεωρούνται 

τόσο σοβαρές όσο άλλες διαταραχές (Σχιζοφρένεια, 

Αγχώδης Διαταραχές, Διαταραχές του Συναισθήματος), αλλά 

έχει ειπωθεί από τους Carson & Butcher (1992) ότι τα άτομα, 

που υποφέρουν από Διαταραχές της Προσωπικότητας, 

μπορούν να δημιουργήσουν στους γύρω τους τόσες 
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δυσκολίες όσες αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι με της ασθένειά 

τους. Άνθρωποι, που φροντίζουν ή ζουν με ανθρώπους, που 

υποφέρουν από Διαταραχές της Προσωπικότητας, 

χαρακτηρίζουν τους ασθενείς ως ανθρώπους υπερβολικά 

ενοχλητικούς, απρόβλεπτους και ανθρώπους, που δύσκολα 

μπορεί κανείς να τους χειριστεί και να τους αντιμετωπίσει σε 

καθημερινή βάση.        

 Οι Διαταραχές της Προσωπικότητας, λοιπόν, έχουν 

αρνητική επίδραση και αποτελούν πρόβλημα στις 

διαπροσωπικές σχέσεις του ασθενούς και ο βαθμός της 

δυσλειτουργίας αυτής ποικίλλει και κινείται ανάμεσα σε 

ασθενείς χαμηλής λειτουργικότητας, που αδυνατούν ακόμα 

και να διατηρήσουν μια σταθερή δουλειά, και σε ασθενείς 

υψηλής λειτουργικότητας, που μπορεί να προσαρμόζονται 

κανονικά στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής, αλλά 

παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στο να διατηρήσουν 

ώριμες, υγιείς και ικανοποιητικές σχέσεις.(12,14) 

4. Οι άνθρωποι, που υποφέρουν από Διαταραχές της 

Προσωπικότητας, είναι άκαμπτοι και δεν έχουν καμία 

ευελιξία.(10) Αυτό όμως ισχύει ως ένα βαθμό και για τα 

ψυχικά υγιή άτομα: τα στοιχεία της προσωπικότητας του 

κάθε ατόμου είναι σταθερά στη διάρκεια της ζωής του γιατί 

άλλωστε αν ήταν οι άνθρωποι τόσο εύκαμπτοι και ευέλικτοι 

τότε δεν θα ήταν δυνατό να περιγράψουμε την 

προσωπικότητα κανενός ατόμου. Αυτό που περιγράφει την 

προσωπικότητα ενός ανθρώπου είναι ο χαρακτηριστικός 

τρόπος συμπεριφοράς, που συναντάται σε κάθε κατάσταση 

και περίσταση και ο οποίος είναι πιθανό σε κάποια 

κατάσταση να είναι δυσλειτουργικός και να μην προάγει την 
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αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Τα άτομα 

όμως, που υποφέρουν από Διαταραχή Προσωπικότητας, 

διαφοροποιούνται από τις υγιείς προσωπικότητες με την 

παρουσία ενός κλινικά σημαντικού βαθμού 

δυσπροσαρμοστικότητας, η οποία είναι έκδηλη στη 

συναισθηματική κατάσταση του ατόμου, στις κοινωνικές και 

επαγγελματικές του δραστηριότητες.(10)  

 Γενικότερα είναι πιθανό, εξετάζοντας τις Διαταραχές 

της Προσωπικότητας, πολλοί να βρουν κάποια 

χαρακτηριστικά, που να θυμίζουν δικές τους αντιδράσεις ή 

την προσωπικότητα συγγενών και φίλων. Πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στο σύνδρομο του φοιτητή της ιατρικής 

(διαβάζοντας ο φοιτητής έχει την τάση να βλέπει στις 

περιγραφές των διαταραχών τον εαυτό του την οικογένεια 

του ή τους φίλους του). Παρότι τα συμπτώματα των 

Διαταραχών της Προσωπικότητας πλησιάζουν πολύ σε 

στοιχεία και χαρακτηριστικά, που όλοι έχουμε παρουσιάσει 

κατά καιρούς και σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας, η 

πραγματική Διαταραχή της Προσωπικότητας, όμως, 

χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της  υπερβολής στα 

χαρακτηριστικά που περιγράφονται.(6) 

5. Οι Διαταραχές της Προσωπικότητας χαρακτηρίζονται από το 

ότι η συμπεριφορά του ατόμου διαφοροποιείται κατά πολύ 

από τις πολιτισμικές προσδοκίες της κοινωνίας στην οποία 

ζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια πράξη, που δεν υπόκειται 

στις πολιτισμικές νόρμες, υποδηλώνει και την ύπαρξη 

Διαταραχής της Προσωπικότητας. Η διαφοροποίηση από τις 

πολιτισμικές νόρμες δεν είναι πάντα ένδειξη 

δυσλειτουργικότητας και η συμμόρφωση προς τις  
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πολιτισμικές νόρμες δεν είναι πάντα υγιής. Αρκετά άτομα, 

που πάσχουν από Διαταραχές της Προσωπικότητας, μπορεί 

σε υπερβολικό βαθμό και σε εξεζητημένη μορφή να 

παρουσιάζουν συμπεριφορές που ενθαρρύνονται και 

αξιολογούνται θετικά σε μια κοινωνία. Ο λόγος, που υπάρχει 

στον ορισμό της Διαταραχής της Προσωπικότητας αυτό το 

στοιχείο, είναι για να τονιστεί το γεγονός ότι μια 

συμπεριφορά, που φαίνεται δυσπροσαρμοστική και 

δυσλειτουργική σε μια κουλτούρα, είναι πιθανό να είναι 

αποδεκτή σε κάποια άλλη κοινωνία με διαφορετική 

κουλτούρα. Έτσι, οι προσδοκίες και οι νόρμες, που έχει στο 

μυαλό του ο κλινικός ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος, μπορεί να 

είναι άσχετες με την κουλτούρα και τις νόρμες της κοινωνίας 

από την οποία προέρχεται ο ασθενής.(10) 

 Παρότι οι απαρχές της ενασχόλησης με τις Διαταραχές 

Προσωπικότητας ουσιαστικά ταυτίζονται χρονικά με την έναρξη 

της καταγεγραμμένης ιστορίας της ψυχοθεραπείας, το γενικό 

ενδιαφέρον για τις Διαταραχές Προσωπικότητας είναι σχετικά 

πρόσφατο.(3) Παρόλα αυτά, στο DSM Ι περιγράφονταν ήδη 27 

Διαταραχές Προσωπικότητας, ενώ στο DSM II  συνέχισαν να 

περιλαμβάνονται 12 από αυτές τις Διαταραχές Προσωπικότητας. 

Ωστόσο, στις 2 πρώτες εκδόσεις του DSM οι Διαταραχές 

Προσωπικότητας περιγράφονταν με πολύ γενικούς και ασαφείς 

όρους. Σαφέστερα κριτήρια και συγκεκριμένα συμπτώματα 

περιγράφονται στο DSM III, όπου και οι Διαταραχές 

Προσωπικότητας κωδικοποιούνται για 1η φορά στον Άξονα ΙΙ.(13)  

Είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τις Διαταραχές της 

Προσωπικότητας και λίγοι είναι οι ασθενείς, που παρουσιάζουν 

αντιπροσωπευτικό ιστορικό μιας  και μόνο συγκεκριμένης 
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διαταραχής, οι ασθενείς, δηλαδή, που συγκεντρώνουν όλα τα 

χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης διαταραχής και κανένα άλλο 

χαρακτηριστικό κάποιας άλλης διαταραχής.(10) Οι ασθενείς είναι 

πολύ πιθανόν να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά περισσοτέρων 

της μίας διαταραχής, και αυτό δημιουργεί προβλήματα τόσο στο να 

διαγνώσουμε με σιγουριά μια συγκεκριμένη Διαταραχή 

Προσωπικότητας, αποκλείοντας έστω και την μερική εμφάνιση 

στοιχείων από άλλες διαταραχές, όσο και στο να 

κατηγοριοποιήσουμε τους ασθενείς.(2)  

Οι Διαταραχές Προσωπικότητας συνήθως διακρίνονται από 

τις διαταραχές συμπτωμάτων (τις διαταραχές δηλαδή του Άξονα Ι), 

βάσει μιας σειράς γενικεύσεων οι οποίες δεν ισχύουν σε όλες τις 

περιπτώσεις.(8) Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ισχύουν σε μεγάλο 

βαθμό αν συγκρίνουμε τις Διαταραχές Προσωπικότητας με μια 

Αγχώδη Διαταραχή, αλλά όχι αν τις συγκρίνουμε με τη 

Σχιζοφρένεια (που επίσης κωδικοποιείται στον Άξονα Ι). Οι 

γενικεύσεις αυτές θα μπορούσαν να συνοψισθούν στα ακόλουθα 

τέσσερα  σημεία: 

1. Οι Διαταραχές Προσωπικότητας αφορούν σε μακροχρόνια 

πρότυπα, τα οποία εντοπίζονται ήδη στην εφηβεία και είναι 

σχετικώς ανεξάρτητα από το κοινωνικό πλαίσιο.  

2. Σε αντίθεση με τις διαταραχές συμπτωμάτων, οι Διαταραχές 

Προσωπικότητας είναι συνήθως εγωσυντονικές, δηλαδή το 

άτομο μπορεί να μην τις θεωρεί πρόβλημα. 

3. Η θεραπεία των Διαταραχών Προσωπικότητας είναι πολύ 

πιο δύσκολη. Συγκριτικά οι διαταραχές συμπτωμάτων είναι 

εκ φύσεως πιο παροδικές. 

4. Οι Διαταραχές Προσωπικότητας είναι «θεμελιώδεις» και 

αφορούν την ολότητα του ατόμου.(13). 
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 Ένα από τα κυριότερα προβλήματα των Διαταραχών 

Προσωπικότητας δεν αφορά τόσο στη σημαντική 

αλληλοεπικάλυψη με τις διαταραχές του Άξονα Ι, αλλά στη 

σημαντική αλληλοεπικάλυψη μέσα στον ίδιο τον Άξονα ΙΙ. Ο μέσος 

όρος διαγνώσεων στον Άξονα ΙΙ ανά θεραπευόμενο ήταν 2,8 στην 

έρευνα των Zanarini et al. (1987), ενώ σύμφωνα με τους Widiger 

et al. (1986)  ο μέσος όρος διαγνώσεων ήταν 3,75. Ο Morey 

(1988) υποστηρίζει ότι η αλληλοεπικάλυψη αυτή επιτάθηκε με την 

έκδοση του DSM III R και το πρόβλημα αυτή λήφθηκε σοβαρά 

υπόψη κατά την αναθεώρηση των κριτηρίων του DSM IV, χωρίς 

ωστόσο να μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το πρόβλημα έχει 

λυθεί.(8)  

 Οι κύριες αλλαγές στο DSM IV περιορίζονται σε κάποιες 

αλλαγές στα κριτήρια της Αντικοινωνικής και της Μεταιχμιακής 

Διαταραχής Προσωπικότητας. Επίσης η Παθητική–Επιθετική 

Διαταραχή Προσωπικότητας, η οποία αφορά σε ένα σταθερό 

πρότυπο στάσεων αρνητισμού και παθητικής αντίστασης προς τις 

απαιτήσεις για ικανοποιητική απόδοση σε κοινωνικά και εργασιακά 

πλαίσια, διαγράφηκε από την ταξινόμηση και μεταφέρθηκε στο 

ειδικό παράρτημα, όπου περιγράφονται διαταραχές για περαιτέρω 

έρευνα. Στο ίδιο παράρτημα προστέθηκε η Καταθλιπτική 

Διαταραχή της Προσωπικότητας, η οποία αφορά σε ένα σταθερό 

πρότυπο καταθλιπτικών γνώσεων και συμπεριφορών.(13) 

 Το DSM III–R παρουσίαζε μια λίστα από 11 διαταραχές 

προσωπικότητας, αλλά σύμφωνα με το DSM IV οι διαταραχές της 

προσωπικότητας είναι 10 και κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες, οι 

οποίες καθορίστηκαν βάσει περιγραφικών ομοιοτήτων. Τονίζεται 

ότι η εγκυρότητα της κατηγοριοποίησης στις 3 αυτές κατηγορίες 

δεν έχει επιβεβαιωθεί κατά συστηματικό τρόπο και ότι συχνά 
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παρατηρείται το φαινόμενο ένα άτομο να εμφανίζει ταυτόχρονα 

Διαταραχές Προσωπικότητας που ανήκουν σε διαφορετικές 

κατηγορίες. Ωστόσο, η σημασία αυτής της κατηγοριοποίησης 

έγκειται στο ότι οι διαταραχές, που ανήκουν στην ίδια κατηγορία 

και μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά και συμπτώματα, 

πιθανόν να παρουσιάζουν κοινά ή παραπλήσια στοιχεία όσον 

αφορά την αιτιολογία τους, την παθολογία τους ή και τη θεραπεία 

τους. Η κατηγοριοποίηση έχει ως εξής: 

   

1. Παράξενος – Εκκεντρικός :  

-  Παρανοειδής Διαταραχή της Προσωπικότητας 

-  Σχιζοειδής Διαταραχή της Προσωπικότητας  

-  Σχιζότυπη Διαταραχή της Προσωπικότητας  

 

2. Δραματικός – Συναισθηματικός – Παρορμητικός:   

-  Μεταιχμιακή Διαταραχή της Προσωπικότητας     

-  Δραματική  (Ιστριονική) Διαταραχή της Προσωπικότητας 

-  Ναρκισσιστική Διαταραχή της Προσωπικότητας 

-  Αντικοινωνική Διαταραχή της Προσωπικότητας   

 

            3. Αγχώδης – Φοβικός :  

-   Αποφευκτική Διαταραχή της Προσωπικότητα 

-   Εξαρτητική Διαταραχή της Προσωπικότητας  

-   Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή της Προσωπικότητας. 

(10,13) 

 Οι Διαταραχές Προσωπικότητας στο DSM-IV ταξινομούνται 

στον Άξονα ΙΙ, όπου κωδικοποιούνται και συγκεκριμένα 

δυσπροσαρμοστικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, που δεν 
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ικανοποιούν τα κριτήρια για τη διάγνωση μιας Διαταραχής 

Προσωπικότητας.(13)  

 Η διάγνωση μιας Διαταραχής Προσωπικότητας σπάνια 

δίνεται σε παιδιά ή εφήβους, καθώς πρέπει να υπάρχουν επαρκή 

στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι το παρατηρούμενο πρότυπο δεν 

περιορίζεται στο συγκεκριμένο αναπτυξιακό στάδιο.(13) Άλλωστε 

αυτό προκύπτει και από τον ορισμό του DSM IV, σύμφωνα με τον 

οποίο τα χαρακτηριστικά  προσωπικότητας είναι τα σταθερά 

πρότυπα αντίληψης, σχετίζεσθαι και σκέψης για το περιβάλλον και 

τον εαυτό, τα οποία εκδηλώνονται σε ένα μεγάλο εύρος 

κοινωνικών και προσωπικών πλαισίων. Μόνο όταν τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι άκαμπτα, 

δυσλειτουργικά και προκαλούν σημαντική λειτουργική μειονεξία ή 

υποκειμενική δυσφορία συνιστούν Διαταραχή 

Προσωπικότητας.(13) Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι ως 

Διαταραχή Προσωπικότητας στο DSM IV ορίζεται ένα σταθερό 

πρότυπο εσωτερικής εμπειρίας και συμπεριφοράς το οποίο 

αποκλίνει σημαντικά από τις προσδοκίες, που καθορίζονται από 

την κουλτούρα του ατόμου, και εκδηλώνεται τουλάχιστον σε δύο 

από τις παρακάτω περιοχές: 

- σκέψη 

- συναίσθημα 

- διαπροσωπική λειτουργικότητα  

- έλεγχο των παρορμήσεων.  

Αυτό το σταθερό πρότυπο είναι άκαμπτο και εμμένον σε ένα 

μεγάλο εύρος κοινωνικών και προσωπικών καταστάσεων. Οδηγεί 

σε κλινικά σημαντική δυσφορία ή μειονεξία στην κοινωνική, την 

εργασιακή ή σε κάποια άλλη σημαντική περιοχή της 

λειτουργικότητας. Το πρότυπο είναι σταθερό και χαρακτηρίζεται 
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από μακρά διάρκεια και η έναρξή του ανιχνεύεται τουλάχιστον 

στην εφηβεία ή στην πρώτη νεότητα (13). 

Σημαντικό σημείο στις Διαταραχές της Προσωπικότητας είναι 

και η εκτεταμένη χρήση αμυντικών μηχανισμών (ασυνείδητες και 

αυτόματες εσωτερικές διεργασίες, που αποσκοπούν στο να 

προστατεύσουν το άτομο σε καταστάσεις μεγάλης πίεσης και 

άγχους). Εξορισμού οι Διαταραχές της Προσωπικότητας είναι 

ανώριμοι  και ανάρμοστοι τρόποι αντιμετώπισης του άγχους ή 

επίλυσης των προβλημάτων. (2) Πηγές άγχους, που αναγκάζουν 

το άτομο να καταφύγει στη χρήση αμυντικών μηχανισμών, μπορεί 

να είναι εσωτερικές πιέσεις και ένστικτα, όπως και εξωτερικές 

πιέσεις και απαιτήσεις ή προσδοκίες, που προέρχονται από το 

περιβάλλον του ατόμου. Οι αμυντικοί μηχανισμοί είναι μέρος 

ταυτόχρονα μιας υγιούς και μιας παθολογικής προσωπικότητας. Οι 

δυσπροσαρμοστικοί αμυντικοί μηχανισμοί, που χρησιμοποιούνται 

με τρόπο άκαμπτο, σταθερό και αμετάβλητο είναι αυτοί που 

διαφοροποιούν ένα υγιές άτομο από κάποιον, που υποφέρει από 

Διαταραχή της Προσωπικότητας (14).  
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 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 

 

Το DSM IV έχει συμπεριλάβει στην κατηγόρια NOS (Not 

Otherwise Specified) τις Διαταραχές της Προσωπικότητας για τα 

άτομα εκείνα που παρουσιάζουν συμπτώματα που δεν μπορούν 

να αποτελέσουν διαγνωστικά κριτήρια για οποιαδήποτε άλλη 

Διαταραχή της Προσωπικότητας, τουλάχιστον έτσι όπως αυτές 

έχουν αναγνωριστεί επίσημα από το DSM IV. Οι Διαταραχές της 

Προσωπικότητας Μη Προσδιοριζόμενες Διαφορετικά είναι αυτές 

που σε κάθε μελέτη παρουσιάζουν την μεγαλύτερη διαγνωστική 

συχνότητα από κάθε άλλη Διαταραχή της Προσωπικότητας. Στην 

κατηγορία αυτή έχει συμπεριλάβει το DSM IV και τα διαγνωστικά 

κριτήρια δύο Διαταραχών της Προσωπικότητας με τη μορφή 

συμπληρωματικής υποσημείωσης, και προτείνονται για 

μελλοντικές έρευνες: 

1. Παθητική – Επιθετική / Αρνητισμική Διαταραχή της 

Προσωπικότητας  

(passive – aggressive / negativistic personality disorder) 

2. Καταθλιπτική Διαταραχή της Προσωπικότητας  

(depressive personality disorder).(14) 
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• Παθητική - Επιθετική / Αρνητισμική Διαταραχή της 
Προσωπικότητας (passive – aggressive / negativistic 
personality disorder) 
 

Η Παθητική – Επιθετική Διαταραχή της Προσωπικότητας 

αφορά σε βαριές και εκτεταμένες εκφράσεις αρνητισμού και 

παθητικής αντίστασης στην εξουσία, στις απαιτήσεις, στις ευθύνες 

ή στις υποχρεώσεις. Η διαταραχή αυτή της προσωπικότητας στο 

DSM-III-R συμπεριλαμβανόταν επίσημα ως διαγνώσιμη 

διαταραχή, αλλά στο DSM IV έχει συμπεριληφθεί στο Appendix B, 

γιατί  υπήρχαν ελάχιστες έρευνες όσον αφορά στην εγκυρότητα 

του όρου, και εκφράστηκαν ανησυχίες και κριτικές ότι τα 

διαγνωστικά κριτήρια που παρουσιάστηκαν στο DSM-III-R 

περιέγραφαν μια συμπεριφορά που θα μπορούσε να είναι 

περισσότερο αντίδραση σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και όχι 

μια Διαταραχή της Προσωπικότητας, η οποία είναι εκτεταμένη και 

χρόνια. Δεδομένου λοιπόν ότι στα γενικότερα κριτήρια–

προϋποθέσεις για την διάγνωση της Διαταραχής της 

Προσωπικότητας, ένα από τα βασικότερα σημεία είναι ότι η 

δυσπροσάρμοστη συμπεριφορά του ατόμου θα πρέπει να έχει 

κάνει την εμφάνισή της από νωρίς στη ζωή του ατόμου, από την 

εφηβική ηλικία, αν όχι από την παιδική, η Παθητική – Επιθετική 

Διαταραχή της Προσωπικότητας θεωρήθηκε ότι μέχρι να 

συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία από έρευνες δεν θα πρέπει 

να συμπεριλαμβάνεται στις επίσημα αναγνωρισμένες 

διαταραχές.(14) 
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► Κλινική Εικόνα - Διάγνωση 
Τα Διαγνωστικά κριτήρια του ατόμου σύμφωνα με το DSM IV είναι 

τα εξής: 

1. παθητικά αρνείται και αντιστέκεται στο να εμπλακεί σε 

κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες ρουτίνας  

2. παραπονιέται ότι είναι παρεξηγημένος από τους άλλους, οι 

οποίοι δεν τον έχουν εκτιμήσει 

3. είναι σιωπηλός, ευερέθιστος, κακόκεφος και εριστικός 

4. παράλογα και αδικαιολόγητα ασκεί κριτική και εκφράζει 

περιφρόνηση για οποιαδήποτε μορφή εξουσίας  

5. εκφράζει ζήλια και απέχθεια για όσους είναι φανερά πιο 

τυχεροί από αυτόν 

6. εκφράζει υπερβολικά και επίμονα παράπονα ότι είναι άτυχος 

7. η συμπεριφορά του εναλλάσσεται ανάμεσα σε επιθετική 

ανυποταξία, ανυποταγή και ανυπακοή στους νόμους και 

έντονη μετάνοια για πράξεις του, που έχουν παραβεί τους 

νόμους, αυτούς που περιφρονεί και κριτικάρει.(14)  

Η Παθητική – Επιθετική Διαταραχή της Προσωπικότητας 

παρατηρείται σε καταστάσεις όπου το άτομο έχει χάσει την 

ελευθερία του, την υπευθυνότητά του ή το προνόμιο να παίρνει 

αποφάσεις, στοιχεία που μέχρι πρότινος κατείχε ελεύθερα. 

Επίσης, παρατηρείται σε καταστάσεις όπου η ανοικτή έκφραση 

αντιθέσεων, αντιδράσεων ή δυναμικής παρουσίας είναι 

χαρακτηριστικά που αποθαρρύνονται. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, 

όταν αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται σε αυτές τις 

περιπτώσεις, να εξεταστεί και να επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι η 

συμπεριφορά προϋπήρχε και δεν παρουσιάστηκε για πρώτη 

φορά, όπως θα πρέπει να εξεταστεί και το αν η συμπεριφορά αυτή 

είναι έκδηλη και σε άλλες καταστάσεις και εκφράσεις της ζωής του 

 18



ατόμου, αν θέλουμε να μιλάμε για την πιθανότητα Διαταραχής της 

Προσωπικότητας.(14) 

 

► Διαφορική Διάγνωση  
Η Παθητική – Επιθετική Διαταραχή της Προσωπικότητας 

συχνά συγχέεται με την Καταθλιπτική Διαταραχή της 

Προσωπικότητας, κυρίως γιατί και οι δύο συμπεριλαμβάνουν 

αρνητισμό και πεσιμισμό. Αυτό που διαφοροποιεί όμως την 

Παθητική – Επιθετική Διαταραχή Προσωπικότητας είναι ότι οι 

πάσχοντες διατυπώνουν δριμεία κριτική περισσότερο για τους 

άλλους παρά για τον ίδιο τους τον εαυτό. Στην Καταθλιπτική 

Διαταραχή της Προσωπικότητας  τα άτομα παρουσιάζουν 

εκτεταμένο και έντονο το συναίσθημα της ενοχής και της 

μετάνοιας, ενώ στην Παθητική – Επιθετική Διαταραχή της 

Προσωπικότητας τα άτομα είναι εριστικά, άλλοτε δείχνουν 

περιφρόνηση και άλλοτε αισθάνονται οι ίδιοι περιφρονημένοι, είναι 

ανυπάκουοι, ανυπότακτοι και ασυμβίβαστοι όσον αφορά 

νόμους/κανόνες και αισθάνονται πικρία και θυμό, που ακολουθείται 

από μια έντονη διάθεση να προσβάλλουν και να μειώνουν τους 

άλλους.(14) 

 

► Πορεία και Πρόγνωση 
Οι πάσχοντες από Παθητική – Επιθετική Διαταραχή της 

Προσωπικότητας σαν παιδιά πιθανόν να παρουσίαζαν εναντιωτική 

διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα γενικό αρνητισμό, 

ευερεθιστότητα, εριστικότητα, αντιδραστικότητα, έντονη έκφραση 

παραπόνων και αντιδράσεων, συνεχή εναντίωση και φιλονικίες και 

μια απροθυμία συμμόρφωσης σε λογικές υποδείξεις και στην 

πειθώ. Σαν ενήλικοι, η μεγαλύτερη επίδραση της διαταραχής θα 
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είναι έκδηλη στον επαγγελματικό τους τομέα. Είναι πιθανό να είναι 

ανεύθυνοι, χαλαροί και αμελείς όπως και εχθρικοί, αρνητικοί και 

άτομα που συχνά θα αρνούνται να ακολουθήσουν τους κανόνες ή 

και τις υποδείξεις των ανωτέρων τους. Όσον αφορά στις σχέσεις, η 

επίλυση διαφορών, διαφωνιών και αντιθέσεων σε διαπροσωπικό 

επίπεδο είναι εξαιρετικά δύσκολη, γιατί οι πάσχοντες έχουν την 

τάση να κατηγορούν τους άλλους και να αποδίδουν τις ευθύνες σε 

οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον ίδιο τον εαυτό τους. Το ίδιο 

ισχύει και για τις σχέσεις τους με συναδέλφους και με φίλους, οι 

οποίοι τις περισσότερες φορές δεν αντέχουν την 

ανταγωνιστικότητα και την όλη συμπεριφορά τους και 

απομακρύνονται. Συχνά, λοιπόν, οι πάσχοντες προβάλλουν 

διαφωνίες και αντιθέσεις, ασκούν κριτική και είναι σιωπηλοί, 

ευερέθιστοι και κακόκεφοι, ακόμα και απέναντι σε φιλικά τους 

πρόσωπα. (14) 

 

► Θεραπεία 
Είναι σπάνια η περίπτωση τα άτομα αυτά να απευθυνθούν σε 

ειδικό με σκοπό να σημειώσουν αλλαγές στην προσωπικότητα ή 

την έκδηλη συμπεριφορά τους. Τις περισσότερες φορές 

απευθύνονται σε ψυχοθεραπευτές και ζητούν βοήθεια για 

συμπτώματα που μπορεί να παρουσιαστούν και να έχουν σχέση 

με κατάθλιψη, άγχος, σωματόμορφες διαταραχές ή προβλήματα 

στο γάμο, την οικογένεια και την επαγγελματική τους 

δραστηριότητα. Η πρωτοβουλία να αναζητήσουν θεραπεία στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων δεν είναι δική τους, αλλά ακολουθεί 

την προτροπή του συντρόφου, ή του συζύγου, κάποιου συγγενή 

και κάποιες φορές και του εργοδότη. Θεωρούνται από τις 

δύσκολες περιπτώσεις στη θεραπεία γιατί είναι άτομα που 
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κατηγορούν εύκολα τους άλλους για τα προβλήματά τους, 

προβάλλουν συνεχώς αντιρρήσεις αμφισβητώντας τα πάντα, ενώ 

ταυτόχρονα εκδηλώνουν πεσιμισμό και παθητική αντίσταση στη 

θεραπεία.  

Η γνωστική θεραπεία πιθανόν να είναι η καταλληλότερη για 

την αντιμετώπιση των λανθασμένων αντιλήψεων, των υποθετικών 

σκέψεων και της εσφαλμένης απόδοσης ευθυνών, με την 

προϋπόθεση ότι ο θεραπευτής θα αποφύγει τον κίνδυνο να 

εμπλακεί σε έντονες και απρόσφορες αντιπαραθέσεις  και 

διαφωνίες με τον ασθενή. Είναι συχνό φαινόμενο οι ψυχίατροι να 

αισθανθούν απογοητευμένοι, ότι δεν μπορούν να δείξουν υπομονή 

και ότι θα πρέπει να υπερασπισθούν τον εαυτό τους και όλα αυτά 

σαν αντίδραση στην αρνητικότητα, την κριτική και τα παράπονα 

του ασθενούς. Καλό θα ήταν κατά καιρούς, και για όσο 

αντιμετωπίζει τέτοια περίπτωση, να απευθύνεται σε κάποιο 

συνάδελφο για συμβουλευτική. 

Η θεραπεία ομάδας μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα από 

τη στιγμή που ο ασθενής δεσμευτεί και αφοσιωθεί στην ομάδα. Τα 

μέλη της ομάδας μπορούν να του προσφέρουν σταθερή και 

επιβεβαιωτική ανάδραση και επανατροφοδότηση όσον αφορά τον 

αρνητισμό και την παθητική – επιθετική συμπεριφορά τους. Δεν 

υπάρχει κάποια φαρμακευτική αγωγή για την διαταραχή αυτή.(14) 
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• Καταθλιπτική Διαταραχή της Προσωπικότητας 

     (depressive personality disorder) 
 

Η Καταθλιπτική Διαταραχή της Προσωπικότητας αφορά σε 

βαριές και εκτεταμένες σκέψεις και καταθλιπτικές συμπεριφορές, οι 

οποίες είναι εμφανείς από την εφηβική ηλικία και είναι διάχυτες 

στις καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου. Τα άτομα, που 

πάσχουν από Καταθλιπτική Διαταραχή της Προσωπικότητας 

εκδηλώνουν χαρακτηριστικά συναισθήματα θλίψης, πεσιμισμού, 

μελαγχολίας, σκέψεις βαθυστόχαστες και την τάση να διαθέτουν 

πολλές ώρες στο να σκέφτονται αποτυχίες και απογοητεύσεις.  

Η διαταραχή αυτή είχε προταθεί να συμπεριληφθεί στο DSM-

III και στο DSM-III-R, αλλά εκφράστηκαν ανησυχίες ότι δεν θα ήταν 

επαρκώς διαφοροποιημένη από την Δυσθυμική Διαταραχή. Τα 

μέλη της ομάδας του DSM-IV για τη μελέτη των Διαταραχών 

Συναισθήματος διαπίστωσαν ότι σε πολλές περιπτώσεις οι 

ασθενείς πληρούσαν τα διαγνωστικά κριτήρια για Καταθλιπτική 

Διαταραχή της Προσωπικότητας και όχι τα διαγνωστικά κριτήρια 

για πρώιμα στάδια Δυσθυμικής Διαταραχής. Πάντως το DSM-IV, 

όσον αφορά στα διαγνωστικά κριτήρια της καταθλιπτικής 

διαταραχής της προσωπικότητας, παρουσιάζει έλλειψη εμπειρικών 

δεδομένων που να στηρίζουν την επίσημη και ολοκληρωμένη 

αναγνώριση της διαταραχής αυτής.(14) 
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► Κλινική Εικόνα - Διάγνωση 
Τα Διαγνωστικά Κριτήρια των ατόμων σύμφωνα με το DSM-IV 

είναι τα εξής: 

1. η συνήθης διάθεσή τους κυριαρχείται από θλίψη, λύπη, 

έλλειψη χαράς, ευχαρίστησης και ευτυχίας  

2. η αντίληψη για τον εαυτό τους περιστρέφεται γύρω από 

πιστεύω ότι είναι ανίκανοι, άχρηστοι και η αυτοεκτίμησή τους 

κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα 

3. ασκούν κριτική, αποδίδουν λάθη και φταίξιμο και 

αμφισβητούν την υπόληψή τους  

4. ασχολούνται για πολλές ώρες με θέματα και εμπειρίες που 

θεωρούν αποτυχίες ή απογοητεύσεις και παραδίδονται στην 

ανησυχία τους 

5. είναι αρνητικοί, ασκούν κριτική και εκφράζουν εκτιμήσεις για 

τους άλλους  

6. είναι πεσιμιστές  

7. είναι επιρρεπείς σε συναισθήματα ενοχής και μετάνοιας.(14)  

 

► Διαφορική Διάγνωση  
Η καταθλιπτική, λοιπόν, διαταραχή της προσωπικότητας είναι 

πιθανό να συγχέεται με τα αρχικά στάδια της Δυσθυμικής 

Διαταραχής, τα οποία γίνονταν αντιληπτά σαν καταθλιπτική 

προσωπικότητα ή χαρακτηρολογική κατάθλιψη πριν το DSM-III-R, 

και εναλλακτικά κριτήρια για τη Δυσθυμική Διαταραχή, που 

συμπεριλαμβάνονται σε Appendix του DSM-IV, είναι βασισμένα σε 

έρευνες πάνω στην Καταθλιπτική Διαταραχή της Προσωπικότητας. 

Το DSM-IV αναγνωρίζει ότι πιθανόν να μην υπάρχει  ξεκάθαρος 

διαχωρισμός μεταξύ των δύο διαγνώσεων. Η εκτεταμένη χρήση 

της έννοιας των πρώιμων σταδίων της δυσθυμίας με την έλλειψη 
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ελέγχου πάνω στη διάθεση δεν εξηγεί επαρκώς γιατί κάποιοι 

άνθρωποι παρουσιάζουν χρόνιες στάσεις και συμπεριφορές 

πεσιμισμού, αρνητισμού, ανημποριάς και θλίψης ή λύπης.(14) 

 

► Πορεία και Πρόγνωση 
Στην παιδική ηλικία τα άτομα αυτά, που πάσχουν από 

Καταθλιπτική Διαταραχή της Προσωπικότητας, θα ήταν 

πεσιμιστές, θλιμμένοι, παθητικοί, παραγκωνισμένοι, αποσυρμένοι 

και απομακρυσμένοι. Η επίδοση στις σχολικές δραστηριότητες θα 

κινούνταν σε επίπεδα από ελλιπής και ελλειμματική, ως φτωχή και 

εξαιρετικά χαμηλή. Η συμπεριφορά αυτή θα πρέπει να είναι 

σταθερή  και χωρίς σημαντικές παρεκκλίσεις, τουλάχιστον στα 

βασικά σημεία της, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου και 

διάχυτη σε όλες τις πτυχές της καθημερινής του δραστηριότητας. 

Οι σχέσεις με συνεργάτες, φίλους και ερωτικούς συντρόφους 

είναι σταθερά και αμετάκλητα προβληματικές. Οι πάσχοντες είναι 

θλιμμένοι, λυπημένοι και παρουσιάζουν ευερέθιστη συμπεριφορά 

στις συναναστροφές τους. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν σημαντικές 

δυσκολίες στο να νιώσουν ευχαρίστηση, χαρά ή ικανοποίηση στις 

καθημερινές τους δραστηριότητες. Πιθανόν να είναι μοναχικοί και 

απομακρυσμένοι, αλλά παρουσιάζουν και σημαντικές ελλείψεις 

κινήτρων και ενέργειας για να αναζητήσουν ή να διατηρήσουν 

στενές συναισθηματικές διαπροσωπικές σχέσεις.(14) 

 

► Θεραπεία 
Οι περισσότεροι πάσχοντες αναζητούν ή παραπέμπονται για 

θεραπεία κυρίως για την καταθλιπτική τους διάθεση. Είναι πολύ 

σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις να αναγνωρίζεται η έκταση 

στην οποία η καταθλιπτική διάθεση αντικατοπτρίζει την ουσιαστική 

 24



αντίληψη αυτών των ατόμων για τον εαυτό τους και για τον κόσμο. 

Ο πεσιμισμός τους δεν σχετίζεται μόνο με μια αδυναμία να 

ελέγξουν την διάθεσή τους.  

Οι γνωστικές–συμπεριφοριστικές θεραπευτικές τεχνικές έχουν να 

επιδείξουν θετικά αποτελέσματα στη θεραπεία των Καταθλιπτικών 

Διαταραχών της Προσωπικότητας. Η πεσιμιστική στάση των 

ασθενών απέναντι στους εαυτούς τους και το μέλλον τους θα 

πρέπει να αμφισβητηθεί συστηματικά και να προβληθούν 

προκλήσεις από την πλευρά του θεραπευτή. Οι ασθενείς πρέπει 

να εξετάσουν και να ανακαλύψουν το λανθασμένο συλλογισμό, τις 

παρορμητικές και βασισμένες στις αντιλήψεις τους, και όχι στην 

αντικειμενική πραγματικότητα, αναφορές, τις επιλεκτικές απόψεις 

τους και τη λανθασμένη απόδοση ευθυνών. Με αυτό τον τρόπο, 

μπορεί να ανατραπεί ο πεσιμισμός τους, η θλίψη και η λύπη τους, 

η διάθεσή τους να κριτικάρουν, και οι αρνητισμικές τους  στάσεις. 

Οι πάσχοντες ανταποκρίνονται θετικά και σε αντικαταθλιπτική 

φαρμακευτική θεραπεία και ειδικότερα στα τρικυκλικά 

αντικαταθλιπτικά  φάρμακα.(14) 
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 Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 

• Ζητήματα που σχετίζονται με την θεραπεία  
     των Διαταραχών Προσωπικότητας  
Η ενασχόληση ενός θεραπευτή με ασθενείς που πάσχουν από 

Διαταραχές Προσωπικότητας μπορεί να φέρει στην επιφάνεια τόσο 

νομικά όσο και ηθικά ζητήματα. Οι ασθενείς αυτοί έχουν την τάση 

να αποκρύπτουν στοιχεία από τον θεραπευτή, άλλες φορές 

εσκεμμένα και άλλες όχι. Τέτοιες διαταραχές είναι κατά βάση 

συντονικές προς το Εγώ και έτσι συχνά ο ασθενής δεν θεωρεί ότι 

οι πράξεις του και οι συμπεριφορές του αξίζουν να αναφερθούν, 

γιατί είναι φυσιολογικές. Επίσης, άλλες φορές μπορεί εσκεμμένα 

να αποκρύψει πληροφορίες χρήσιμες για τη θεραπεία ή ακόμα και 

να διαστρεβλώσει τα γεγονότα για να ελαχιστοποιήσει την δική του 

ευθύνη και συμμετοχή στην οποιαδήποτε κατάσταση.  

Σε τέτοιες περιπτώσεις θα ήταν χρήσιμο ο θεραπευτής να 

μπορέσει να χρησιμοποιήσει άλλες πηγές πληροφοριών για τον 

ίδιο τον ασθενή και τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει. Ωστόσο, 

όσο χρήσιμη και αν είναι η επαφή με συγγενείς και το στενό κύκλο 

φίλων του ασθενούς, είναι ξεκάθαρο ότι ο θεραπευτής πρέπει να 

έχει την έγκριση του ασθενούς για να προβεί σε μια τέτοια κίνηση. 

Η μόνη περίπτωση που επιτρέπεται να επικοινωνήσει ο 

θεραπευτής με τους συγγενείς του ασθενούς χωρίς την έγκριση 

του τελευταίου είναι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως για 

παράδειγμα η εκτίμηση του θεραπευτή ότι ο ασθενής θα 

αποπειραθεί να αυτοκτονήσει.(10)   

Ένα άλλο θέμα που προκύπτει σχετίζεται με την εχεμύθεια και 

το προνόμιο. Ο θεραπευτής δεσμεύεται από το νόμο να μην 

αποκαλύπτει στοιχεία που εκμυστηρεύεται ο ασθενής στη διάρκεια 
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της θεραπείας. Η μόνη περίπτωση που επιτρέπεται η παραβίαση 

αυτού του νόμου είναι εκείνη κατά την οποία ο ασθενής με 

λεπτομέρειες έχει αναφερθεί σε μελλοντική του απόπειρα να 

βλάψει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο τον οποίο έχει κατονομάσει. 

Τότε ο θεραπευτής καλείται να ακολουθήσει τις οδηγίες Tarasoff 

και να ειδοποιήσει αρχικά το επικείμενο «θύμα» και στη συνέχεια 

να ενημερώσει τις τοπικές αρχές για τις προθέσεις του ασθενούς. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμα και αν ο ασθενής επικαλεστεί το 

προνόμιο ο θεραπευτής είναι καλυμμένος από το νόμο.(10)   

Ακόμα, ένα θέμα προκύπτει συχνά στις περιπτώσεις που ο 

θεραπευτής αντιμετωπίζει ασθενή με Μεταιχμιακή Διαταραχή 

Προσωπικότητας. Οι ασθενείς αυτοί έχουν αρκετά συχνά ιστορικό  

κακοποίησης στην παιδική ηλικία. Ο θεραπευτής είναι 

υποχρεωμένος να μάθει αν ο άνθρωπος αυτός, που κακοποιούσε 

τον ασθενή σαν παιδί, έρχεται αυτή τη στιγμή σε συχνή επαφή με 

κάποιο άλλο παιδί. Αν συμβαίνει αυτό, ο θεραπευτής είναι 

υποχρεωμένος, παρά τις οποιεσδήποτε αντιρρήσεις του ασθενούς 

ή άλλων, να ειδοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας 

ανηλίκων.(10)  

Όλα αυτά είναι σημαντικά σημεία, τα οποία πρέπει να έχει στο 

μυαλό του ο θεραπευτής όταν αντιμετωπίζει αυτές τις διαταραχές. 

Σε πολλές περιπτώσεις, εκτός από τις μεγάλες πιθανότητες 

απόπειρας αυτοκτονίας, υπάρχει και ο κίνδυνος της διάπραξης 

σοβαρών άλλων εγκλημάτων ειδικά με τους ασθενείς που 

πάσχουν από Αντικοινωνική Διαταραχή της Προσωπικότητας.(10)  
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• Δυσκολίες στη θεραπεία των Διαταραχών 
Προσωπικότητας  

Η θεραπεία των Διαταραχών Προσωπικότητας, πέρα από τα 

νομικά και ηθικά ζητήματα που προαναφέρθηκαν, εμπερικλείει και 

μια σειρά από άλλες δυσκολίες που αφορούν κυρίως στην εξέλιξη 

της θεραπευτικής διαδικασίας αυτής καθαυτής. Οι Beck και 

Freeman (1990) έχουν αναφερθεί εκτενώς σε αυτές τις δυσκολίες, 

οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα σημεία: 

- Σε αρκετές, αν όχι σε όλες, τις περιπτώσεις θεραπείας των 

Διαταραχών Προσωπικότητας ο ασθενής προσέρχεται μετά 

από αίτημα των οικείων του ή μετά από παραπομπή και 

στην ουσία η θεραπευτική διαδικασία δεν είναι ούτε δική του 

απόφαση ούτε επιλογή του αλλά κάτι που του «επιβάλλεται». 

Η μη ύπαρξη αιτήματος και κινήτρου για αλλαγή από τον ίδιο 

τον θεραπευόμενο συνιστά σημαντική δυσκολία για την 

θεραπευτική διαδικασία. Ο θεραπευτής θα πρέπει να 

επιδείξει μεγάλη ευκαμψία για να υποδεχτεί στην θεραπεία 

έναν ασθενή που προσέρχεται μετά από παρότρυνση 

τρίτων.  

- Ο θεραπευόμενος, κατά την θεραπευτική διεργασία, θα 

κληθεί να μιλήσει για θέματα, εμπειρίες, σκέψεις και 

συναισθήματα, για τα οποία μπορεί να μην έχει μιλήσει ποτέ 

ξανά σε κανέναν και τα οποία μέχρι πρότινος μπορεί να 

απέφευγε ακόμα και να σκεφθεί. Αυτό μπορεί να αποτελέσει 

μεγάλη δυσκολία για τον ίδιο και να τον εμποδίσει να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ψυχοθεραπευτικής 

διαδικασίας. 

- Οι Διαταραχές της Προσωπικότητας είναι συνήθως χρόνιες 

και η θεραπεία αναμένεται να έχει όχι μόνο μακρόχρονο 
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χαρακτήρα αλλά και ένα πολύ αργό ρυθμό στην επίτευξη 

των αλλαγών. Η καθυστέρηση αυτή στο να σημειωθεί 

εμφανής πρόοδος μπορεί να είναι μια κατάσταση 

απογοητευτική και αποθαρρυντική όχι μόνο για τον 

θεραπευτή αλλά και για τον ίδιο τον θεραπευόμενο. 

- Ο θεραπευτής που αναλαμβάνει την θεραπεία ενός 

ασθενούς με Διαταραχή Προσωπικότητας μπορεί να μην έχει 

την ανάλογη εμπειρία για να διαχειριστεί μια τόσο απαιτητική 

περίπτωση ψυχοθεραπείας. Ακόμα, μπορεί οι δεξιότητές του 

να μην επαρκούν για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου 

ασθενούς. Καλό θα είναι αυτό να αναγνωρίζεται από νωρίς 

από τον ίδιο τον ψυχοθεραπευτή και να γίνεται παραπομπή 

σε κάποιον πιο έμπειρο συνάδελφο, εξειδικευμένο στη 

συγκεκριμένη διαγνωστική κατηγορία. 

- Σημαντική δυσκολία της θεραπείας των διαταραχών αυτών 

αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία ο ίδιος ο θεραπευτής 

έχει δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, που προσομοιάζουν σε 

εκείνες του ασθενούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το «τυφλό 

σημείο» της θεραπείας, όπως αποκαλείται, μπορεί να 

συνιστά τροχοπέδη για την εξέλιξη της θεραπευτικής 

διεργασίας και την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων.  

- Στη θεραπεία των Διαταραχών Προσωπικότητας έχει 

παρατηρηθεί ότι περισσότερο από ότι σε κάθε άλλη 

θεραπεία απαντάται μια σημαντική δυσκολία στη συνεργασία 

του περιβάλλοντος του ασθενούς με την θεραπεία. Οι οικείοι 

των ασθενών με άμεσους ή έμμεσους τρόπους περνούν 

στον ασθενή το μήνυμα «μην αλλάζεις». Μπορεί σε ένα 

πρώτο επιφανειακό επίπεδο να τον ενισχύουν να συνεχίσει 

να προσέρχεται στη θεραπεία του, αλλά σε ένα δεύτερο 
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βαθύτερο επίπεδο να μην διευκολύνουν ή ακόμα και να 

σαμποτάρουν τις αλλαγές που υπαγορεύονται στον ασθενή 

μέσα από τη θεραπευτική διεργασία. Το περιβάλλον με 

κάποιο τρόπο ανθίσταται στις αλλαγές του ασθενούς και 

φαίνεται να υπάρχει μια βαθύτερη προσδοκία ή επιθυμία ο 

θεραπευόμενος να μην αλλάξει, να εμείνει στους 

παγιωμένους τρόπους συμπεριφοράς του και με άλλα λόγια 

να αποτύχει η θεραπεία. 

- Ορισμένες φορές και ο θεραπευόμενος μπορεί να φοβηθεί 

την αλλαγή. Η παρούσα κατάσταση, όσο δυσλειτουργική και 

αν είναι, διατηρεί το στοιχείο της κατάστασης που είναι οικεία 

στον ίδιο και στο περιβάλλον του και αυτό ίσως να κάνει το 

ενδεχόμενο της αλλαγής να φαντάζει ανεπιθύμητο και 

τρομακτικό. Ένα μέρος αυτού του φόβου για αλλαγή μπορεί 

να σχετίζεται και με το γεγονός ότι ο θεραπευόμενος 

τρομάζει στην ιδέα ότι ο «αλλαγμένος εαυτός» θα 

αξιολογηθεί διαφορετικά από τους άλλους ή ότι οι αλλαγές 

επάνω του θα έχουν καταστροφικές συνέπειες για τους 

οικείους του. Κάποιες άλλες φορές βέβαια ο ασθενής θεωρεί 

ότι οι θεραπευτικοί στόχοι μοιάζουν απλά ανέφικτοι. 

- Ο θεραπευτής θα πρέπει να έχει το σωστό timing σε ότι 

αφορά στις παρεμβάσεις που στοχεύουν στις βαθύτερες 

πεποιθήσεις του ασθενούς. Θα πρέπει ο θεραπευτής να 

συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να 

δώσει χρόνο στο να διαμορφωθεί η κατάλληλη θεραπευτική 

σχέση προτού προβεί στην διατύπωση υποθέσεων ή στην 

εφαρμογή θεραπευτικών τεχνικών, για τις οποίες δεν έχει 

προετοιμαστεί κατάλληλα ο ασθενής. Αν ο θεραπευτής 

προχωρήσει σε τέτοια βήματα θεραπείας πρόωρα διατρέχει 
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τον κίνδυνο να αρνηθεί ο θεραπευόμενος να συνεργαστεί ή 

ακόμα και να διακόψει την θεραπεία. 

- Κάποιες φορές η συμπτωματολογία του ασθενούς μπορεί 

αυτή καθαυτή να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την 

θεραπευτική διαδικασία. Πεποιθήσεις του ασθενούς, που 

αφορούν στον τρόπο που σχετίζεται με τους άλλους, δεν 

εξαιρούν τον θεραπευτή. Έτσι στοιχεία όπως η έλλειψη 

εμπιστοσύνης ή η πεποίθηση ότι οι άλλοι συνωμοτούν για να 

τον βλάψουν μπορούν να μεταφερθούν και στην 

θεραπευτική σχέση και όπως είναι αναμενόμενο να 

αποτελέσουν σημαντική δυσκολία στην θεραπευτική 

διαδικασία.  

- Σε κάποιες από τις Διαταραχές Προσωπικότητας, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από την έλλειψη ελέγχου των 

παρορμήσεων, η συνεργασία ανάμεσα στον θεραπευτή και 

τον θεραπευόμενο μπορεί να γίνει ιδιαίτερα προβληματική. 

Οι δυσκολίες μπορεί να αφορούν πρακτικά προβλήματα 

όπως η καθυστερημένη άφιξη στις συνεδρίες ή η συχνή 

ακύρωση συνεδριών κ.α. Άλλες φορές οι δυσκολίες αφορούν 

στην δομή της θεραπευτικής συνεδρίας, όπως η απαίτηση 

του θεραπευόμενου να επεξεργαστεί θέματα που 

προκύπτουν την δεδομένη στιγμή και να αναβάλλει την 

επεξεργασία συνολικότερων, βαθύτερων ζητημάτων, που 

μπορεί να αφορούν και τις βασικές πεποιθήσεις του, ή ακόμα 

και η τάση του να παραμελεί να εκτελέσει το έργο που του 

έχει ανατεθεί για το σπίτι στο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο 

συνεδριών κ.α.   
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• Ιδιαιτερότητες της θεραπείας των Διαταραχών 
Προσωπικότητας  

Η θεραπεία των Διαταραχών Προσωπικότητας θεωρείται ως 

μια από τις πιο απαιτητικές και πλέον δύσκολες θεραπείες. Ο 

θεραπευτής θα πρέπει να διαθέτει περισσότερες δεξιότητες, να 

έχει εμπειρία από θεραπείες της συγκεκριμένης διαγνωστικής 

κατηγορίας και γενικά να επιδείξει και μεγάλη υπομονή με τους 

συγκεκριμένους θεραπευόμενους. Έτσι η θεραπεία των 

Διαταραχών Προσωπικότητας παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες 

που αφορούν τόσο σε πρακτικά θέματα, όπως η συχνότητα των 

συνεδριών και η συνολική διάρκεια της θεραπείας, όσο και σε πιο 

ουσιαστικά θέματα, όπως η εγκαθίδρυση της θεραπευτικής 

σχέσης, η θεραπευτική συμμαχία, οι στόχοι της θεραπείας κ.α. 

Σε ότι αφορά στα πρακτικά ζητήματα, η θεραπεία των 

Διαταραχών Προσωπικότητας είναι μακρόχρονη και μπορεί να 

διαρκέσει από 9 μήνες έως και 2 χρόνια. Δεν αποκλείεται, σε 

σοβαρότερες περιπτώσεις, να ξεπεράσει και την διάρκεια των 2 

ετών. Αυξημένη είναι και η συχνότητα των συνεδριών, δεδομένων 

των αναγκών και των δυσκολιών της θεραπευτικής αυτής 

διαδικασίας.(3,4)  

Όπως σε κάθε άλλη θεραπευτική διαδικασία, ίσως στην 

περίπτωση των Διαταραχών Προσωπικότητας ακόμα 

περισσότερο, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εγκαθίδρυση και 

διατήρηση μιας καλής θεραπευτικής σχέσης. Στις συγκεκριμένες 

διαταραχές είναι ιδιαίτερα σημαντική η θεραπευτική σχέση ακριβώς 

επειδή οι θεραπευόμενοι εμφανίζουν την τάση να μεταφέρουν και 

εκεί τους δυσλειτουργικούς τρόπους του σχετίζεσθαι και να μην 

εξαιρούν τον θεραπευτή τους από τις αρνητικές τους πεποιθήσεις 

για τους άλλους. Ο θεραπευτής δεν θα πρέπει να ξεχνά πόσο 
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σημαντική είναι η εγκαθίδρυση μιας καλής θεραπευτικής σχέσης 

και για έναν άλλο λόγο: ο θεραπευόμενος καλείται στην ουσία να 

αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται, συμπεριφέρεται και ερμηνεύει 

τις καταστάσεις γύρω του, δηλαδή να αλλάξει αυτό που είναι. 

Αυτός ο τρόπος, όσο δυσλειτουργικός και αν είναι, είναι ο 

μοναδικός που γνώριζε ως εκείνη τη στιγμή ο ασθενής και η ιδέα 

και μόνο της αλλαγής αυτής του «εαυτού» προκαλεί έντονο άγχος 

και ανησυχία. Μόνο μέσα από μια καλή θεραπευτική σχέση θα 

μπορέσει ίσως ο ασθενής να αισθανθεί ασφάλεια και εμπιστοσύνη 

στο να δοκιμάσει έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, αντίληψης, 

συμπεριφοράς κ.α.(3,4)    

Η θεραπεία των Διαταραχών Προσωπικότητας 

διαφοροποιείται από την θεραπεία των διαταραχών συμπτωμάτων 

και σε ότι αφορά στους θεραπευτικούς στόχους και τις προσδοκίες 

θεραπευτή και θεραπευόμενου από την θεραπευτική διαδικασία, 

αλλά και σε ότι αφορά στις τεχνικές και τις μεθόδους που 

επιστρατεύει ο θεραπευτής. Για παράδειγμα, στη Γνωσιακή–

Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία των Διαταραχών 

Προσωπικότητας είναι περισσότερο σημαντικό να εστιάσει ο 

θεραπευτής στην τροποποίηση των βασικών πεποιθήσεων, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι η αναγνώριση και η αμφισβήτηση των 

δυσλειτουργικών σκέψεων δεν θα συνεχίσει να αποτελεί στόχο της  

ψυχοθεραπείας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος όμως, η 

θεραπεία δεν θα πρέπει να μείνει εστιασμένη στο εδώ και τώρα, 

αλλά να ανατρέξει στο παρελθόν και να εντοπίσει τις εμπειρίες 

εκείνες από τις οποίες πηγάζουν οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις 

του ασθενούς, για να μπορέσει στη συνέχεια να αναδομήσει το 

νόημα των παρελθοντικών αυτών τραυματικών εμπειριών.  
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Ο θεραπευτής θα πρέπει να έχει πάντα στο μυαλό του ότι με 

τους συγκεκριμένους ασθενείς η συμφωνία σε ότι αφορά στους 

θεραπευτικούς στόχους δεν είναι δεδομένη. Ο θεραπευτής θα 

πρέπει, πριν προβεί στην διατύπωση των θεραπευτικών στόχων, 

να βοηθήσει τον ασθενή να εντοπίσει και να αναγνωρίσει τις 

βασικές πεποιθήσεις του και τα άκαμπτα πρότυπα συμπεριφοράς 

και να του εξηγήσει πώς αυτά αποδεικνύονται δυσλειτουργικά για 

τον ίδιο. Θα πρέπει ο ασθενής να έχει καταλάβει τον τρόπο που οι 

βασικές αυτές πεποιθήσεις παρεμβάλλονται και διαμορφώνουν το 

πως ο ίδιος ερμηνεύει τις καταστάσεις γύρω του και 

αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα.  

Είναι απαραίτητο να βοηθήσει ο θεραπευτής τον 

θεραπευόμενο να δει πώς οι πεποιθήσεις αυτές εγκαταστάθηκαν 

και ισχυροποιήθηκαν με την πάροδο των ετών, την ίδια στιγμή που 

οι περισσότερο ρεαλιστικές πεποιθήσεις αποδυναμώνονταν ή 

απέτυχαν εξαρχής να κατασκευαστούν. Όταν ο θεραπευόμενος 

φθάσει στο σημείο να κατανοήσει γιατί αισθάνεται ότι οι 

πεποιθήσεις αυτές είναι αληθινές, τη στιγμή που δεν 

ανταποκρίνονται στην αλήθεια ή τουλάχιστον δεν 

αντιπροσωπεύουν όλη την αλήθεια, τότε θα μπορέσει να 

προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω και να διακρίνει τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του να διατηρήσει αυτές τις 

πεποιθήσεις και του να τις αλλάξει με κάποιες άλλες περισσότερο 

λειτουργικές.(3,4)    
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