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ΟΙ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ – ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Τα συμπτώματα των διαταραχών, που ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία, παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες με τα συμπτώματα 

της Υπολειμματικής  Σχιζοφρένειας  ή της Σχιζοφρένειας σε πολύ 

αρχικά στάδια.(6) Τα άτομα, που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία 

διαταραχών, και δεδομένης της φύσης και των συμπτωμάτων της 

διαταραχής είναι πολύ σπάνιο να ζητήσουν με δική τους 

πρωτοβουλία τη βοήθεια ειδικών.(11) Η αναζήτηση των αιτίων 

βασίστηκε στην ιδέα ότι οι διαταραχές αυτές συνδέονται γενετικά 

με την Σχιζοφρένεια αλλά και με άλλες σοβαρές ψυχικές νόσους. 

Αυτή την υπόθεση επιβεβαίωσαν μελέτες οικογενειών 

σχιζοφρενών και άλλων ψυχασθενών. (6)  
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 ΠΑΡΑΝΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
 Η διάγνωση της Παρανοειδούς Διαταραχής Προσωπικότητας 

τίθεται όταν ένας ασθενής έχει επαναλαμβανόμενες και σταθερές 

στο χρόνο συμπεριφορές, που χαρακτηρίζονται από: 

- συνεχή και μη αιτιολογημένη καχυποψία 

- αδυναμία να εμπιστευθεί τους άλλους  

- υπερβολική αντίδραση στην κριτική (21) 

 

• Επιδημιολογία 
 Η Παρανοειδής Διαταραχή Προσωπικότητας φαίνεται να είναι 

πιο συχνή στους άνδρες από ότι στις γυναίκες.(6,11,21) Δεν 

υπάρχουν αρκετά δεδομένα για την επικράτησή της στο γενικό 

πληθυσμό. (21) Η Παρανοειδής Διαταραχή της Προσωπικότητας 

θεωρείται από τις συνηθέστερες διαταραχές. Τα ποσοστά που 

προκύπτουν από τις έρευνες έχουν ως εξής:  

- 0.5%-2.5% είναι το ποσοστό εμφάνισης της διαταραχής στο 

γενικό πληθυσμό (7) ή 1% σύμφωνα με τον Weissman (1993) ή 

σύμφωνα με τον Χριστοδούλου (2004)  συν 0,7%-4,3%   

- 2%-10% είναι το ποσοστό εμφάνισης της διαταραχής ανάμεσα σε 

όσους ακολουθούν θεραπεία και ζουν μέσα στην κοινωνία   

- 10-30% είναι το ποσοστό εμφάνισης της διαταραχής ανάμεσα σε 

όσους είναι εγκλεισμένοι σε κλινικές και παρακολουθούνται από 

ειδικούς.(7)  

 

• Αιτιοπαθογένεια 
 Η συμμετοχή γενετικών παραγόντων στην αιτιοπαθογένεια της 

Παρανοειδούς Διαταραχής της Προσωπικότητας είναι μια υπόθεση 

για την οποία υπάρχουν ενδείξεις. Φαίνεται, επίσης, ότι η 
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οικογενειακή-γενετική σύνδεση της διαταραχής αυτής με την 

Παραληρητική Διαταραχή είναι πιο ισχυρή από ότι η γενετική 

σύνδεσή της με την Σχιζοφρένεια.(21) 

 Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία, στη διαμόρφωση της 

εμπειρίας του ασθενούς με Παρανοειδή Διαταραχή 

Προσωπικότητας έχουν συμμετοχή αμυντικοί μηχανισμοί, όπως η 

προβολή και η διάσπαση. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, ο 

ασθενής, προκειμένου να επιβιώσει ψυχικά, θα διασπάσει την 

κακή από την καλή εσωτερική ψυχική εμπειρία και θα προβάλλει 

την επιθετικότητα σε εξωτερικά πρόσωπα. Έτσι ανατρέπεται η 

ισορροπία μεταξύ «επιθετικοτήτων» και «θυμάτων», όπως αυτή θα 

αναγνωριζόταν σε ένα φυσιολογικό εσωτερικό κόσμο ενός ατόμου, 

και ο ασθενής βιώνει τον εαυτό του μονίμως ως θύμα των 

εξωτερικών επιθέσεων και διώξεων. Για ορισμένες περιπτώσεις 

διατυπώνεται και η υπόθεση ότι υπάρχουν και άλλοι αμυντικοί 

μηχανισμοί που μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 

παρανοειδών χαρακτηριστικών όπως η απώθηση, η μεταστροφή 

στο αντίθετο και η προβολή παθητικών ομοφυλοφιλικών 

επιθυμιών.(21)   

 

• Κλινική Εικόνα – Διάγνωση  
 Για να δοθεί η διάγνωση της Παρανοειδούς Διαταραχής 

Προσωπικότητας θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 4 από τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά σύμφωνα με το DSM IV (21): 

1. Μη αιτιολογημένη καχυποψία: οι άνθρωποι που υποφέρουν 

από την Παρανοειδή Διαταραχή Προσωπικότητας είναι 

αδικαιολόγητα καχύποπτοι. Δεν υπάρχει κάποια βάση σε 

όσα πιστεύουν και πολλές φορές οι ισχυρισμοί τους δεν 

έχουν και αντίκρισμα στην πραγματικότητα. Υποπτεύονται 
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ότι οι άλλοι γύρω τους θα τους φερθούν άσχημα, θα τους 

εκμεταλλευτούν, θα τους βλάψουν, θα τους εξαπατήσουν και 

θα τους κάνουν κακό. Όλες αυτές οι υποψίες τους οδηγούν 

σε μια μυστικοπάθεια και σε μια αέναη αναζήτηση ενδείξεων 

ή αποδείξεων ότι οι άλλοι δολοπλοκούν και αποσκοπούν 

στην κακοποίηση του ατόμου αυτού.(6,7,9,11,21) Οι σκέψεις 

και οι πεποιθήσεις αυτές είναι τόσο έντονες που 

κατακλύζουν τον ασθενή και βρίσκουν έκφραση σε όλους 

τους τομείς της καθημερινής του ζωής, ανεξάρτητα από το 

αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή είναι προϊόντα 

της φαντασίας του ασθενούς. (11,21)  

2. Αμφιβολία για την αξιοπιστία φίλων ή συνεργατών: οι 

ασθενείς αυτοί ασχολούνται σε υπερβολικό βαθμό με 

αδικαιολόγητες και ανυπόστατες αμφιβολίες σχετικά με τις 

φιλικές τους σχέσεις και τις επαγγελματικές τους 

συνεργασίες και αμφισβητούν την αξιοπιστία των ατόμων 

που συναναστρέφονται. Οι υποψίες τους συνήθως 

εστιάζονται στα κίνητρα των άλλων καθώς πιστεύουν ότι οι 

προθέσεις των γύρω τους είναι κακοπροαίρετες. Οι 

παρατηρήσεις τους αυτές έχουν μια «αληθοφάνεια», αλλά 

μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει κανείς την υπερβολή στα 

συμπεράσματα που εξάγουν. Έτσι, μέσα στον εργασιακό του 

χώρο το άτομο αυτό αισθάνεται ότι κινδυνεύει από τους 

συνεργάτες του και παντού βλέπει να εξυφαίνονται 

συνωμοσίες. (7,9,21)  

3. Δεν εμπιστεύεται προσωπικά θέματά του στους άλλους: τα 

άτομα που πάσχουν από αυτή τη διαταραχή είναι εξαιρετικά 

διστακτικά στο να εμπιστευθούν άλλα άτομα και να τους 

εκμυστηρευθούν τα προβλήματά τους, τις σκέψεις τους και 
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τα συναισθήματά τους. Αυτή η δυσκολία να δείξουν 

εμπιστοσύνη στους άλλους οφείλεται κατά βάση στον 

αδικαιολόγητο φόβο τους ότι οι άλλοι θα εκμεταλλευθούν 

κακοπροαίρετα και κακόβουλα αυτές τις προσωπικές 

πληροφορίες και θα τις χρησιμοποιήσουν προκειμένου να 

τους βλάψουν. (6,7,9,11,21) Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας 

στάσης είναι τα άτομα αυτά να είναι κοινωνικά 

απομονωμένα, να μην δημιουργούν εύκολα φιλίες και να 

αποφεύγουν συστηματικά την συμμετοχή σε οποιουδήποτε 

είδους ομάδα.(1,2) Υποφέρουν από σκέψεις ότι τους 

καταδιώκουν. Σε κάποιες περιπτώσεις οι αρνητικές στάσεις 

των άλλων απέναντί τους γίνονται πραγματικότητα, αλλά 

αυτό οφείλεται στο ότι οι ίδιοι είναι ευερέθιστοι, επιθετικοί και 

δύστροποι.(11) Συχνά οι άλλοι γύρω τους βλέπουν και 

αντιμετωπίζουν τους ασθενείς αυτούς σαν ανθρώπους 

μυστικοπαθείς, εριστικούς και ισχυρογνώμονες, αλλά και 

άτομα που χαρακτηρίζονται από έντονη αυτοπεποίθηση και 

προβάλλουν μια εικόνα ανθρώπου ισχυρού, με σπάνιο 

ταλέντο και δυνατότητες.(10) 

4. Παρερμηνευτική σκέψη: οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν την 

τάση να εξάγουν συμπεράσματα βασιζόμενοι σε αυτό που οι 

ίδιοι αναγνωρίζουν ως «κρυμμένα μηνύματα», που μόνο 

εκείνοι μπόρεσαν να διακρίνουν πίσω από τα γεγονότα και 

τις πράξεις των άλλων.(6,21) Τα μηνύματα αυτά μπορεί να 

είναι προσβλητικά, να στοχεύουν στο να μειώσουν την αξία 

του ατόμου ή ακόμα και απειλητικά.(7) Είναι εξαιρετικά 

εύκολο να αισθανθούν αυτοί οι ασθενείς προσβεβλημένοι, 

ταπεινωμένοι και ντροπιασμένοι, καθώς βλέπουν τους 

πάντες γύρω τους ως άτομα αρνητικά προκατειλημμένα 
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απέναντί τους και, ακόμα και το παραμικρό σχόλιο 

εκλαμβάνεται ως πρόθεση για προσβολή και ταπείνωση.(10)   

5. Ευαισθησία στην κριτική (αντίδραση με επίθεση): οι ασθενείς 

αυτοί είναι συχνά εχθρικοί και αντιδρούν πολύ επιθετικά σε 

κινήσεις ή λόγια, που οι ίδιοι εκλαμβάνουν ως προσβολές 

(χωρίς απαραίτητα να είναι τέτοιες).(6,21) Είναι άτομα που 

βρίσκονται σε μια συνεχή ένταση, εγρήγορση, 

επαγρύπνηση, η οποία αυξάνει αν κάποιος επιχειρήσει να 

τους αναιρέσει τις επιφυλάξεις ή προσπαθήσει να τους 

επικρίνει. Εντοπίζουν στις λέξεις και στη συμπεριφορά των 

άλλων ενδείξεις επιθετικότητας και προσβολές για τον 

χαρακτήρα ή την φήμη τους. Αυτές οι ενδείξεις, βέβαια, δεν 

είναι προφανείς για όλους τους άλλους, αλλά είναι ξεκάθαρες 

για τους ίδιους και αυτές οι περιπτώσεις είναι μια εξαιρετική 

ευκαιρία να αναδειχθεί το πόσο εύστροφοι και ετοιμόλογοι 

είναι στο να απαντήσουν σε μια υποτιθέμενη προσβολή. Σε 

κάποιες περιπτώσεις μάλιστα το πάσχον άτομο μπορεί 

ακόμα και να φθάσει στο σημείο να εκδηλώσει φυσική βία. 

(7,21)  

6. Ιδέες ζηλοτυπίας: είναι άτομα που δεν έχουν χιούμορ και οι 

σχέσεις τους χαρακτηρίζονται ψυχρές και απόμακρες, με 

διάχυτη την ανάγκη να αισθάνονται ότι έχουν τον έλεγχο. Οι 

διαπροσωπικές τους σχέσεις είναι περιορισμένες και 

επιφανειακές.(11,21) Συχνά εκφράζουν έντονα 

συναισθήματα και εκδηλώσεις παθολογικής ζήλιας, τα οποία 

μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε αδικαιολόγητη 

αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του συντρόφου. Το άτομο, που 

πάσχει από αυτή τη Διαταραχή Προσωπικότητας, εκδηλώνει 

υπέρμετρη ενασχόληση με αβάσιμες αμφιβολίες σχετικά με 
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το κατά πόσο ο/η σύντροφος ή/και σημαντικοί άλλοι είναι 

άτομα πιστά σε αυτόν και άξια της εμπιστοσύνης του και 

συχνά διακατέχεται από το φόβο ότι ο/η σύντροφος θα τον 

προδώσει. Απέναντι στον/στην ερωτικό/ή του σύντροφο, 

λοιπόν, είναι δύσπιστος, ζηλότυπος και ιδιαίτερα 

απαιτητικός. (6,7,11,21)   

7. Δυσχέρεια να συγχωρήσει: οι ασθενείς αυτοί έχουν την τάση 

να κατηγορούν τους άλλους για ότι συμβαίνει και να 

εκφράζουν αντιπάθεια και αρνητισμό απέναντί τους, ακόμα 

και στις περιπτώσεις που φταίνε οι ίδιοι και το γνωρίζουν. Για 

ότι δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι ίδιοι πάντα φταίει κάποιος 

άλλος.(6,21) Δεν συγχωρούν τους ανθρώπους που τους 

έχουν πληγώσει, προσβάλλει, εκμεταλλευτεί ή μειώσει 

(ακόμα και αν αυτό δεν είναι κάτι που αντανακλά την 

πραγματικότητα και αποτελεί μόνο δική τους αίσθηση). 

(7,11,21) 

 

• Διαφορική Διάγνωση  
 Τα συμπτώματα της Παρανοειδούς Διαταραχής της 

Προσωπικότητας συναντώνται και σε πολλές Ψυχωσικές 

Διαταραχές. Όμως, όσον αφορά στην διαταραχή αυτή της 

προσωπικότητας, μπορεί οι σκέψεις του ατόμου να μην 

συμβαδίζουν με την πραγματικότητα και να μην επηρεάζονται από 

δεδομένα του περιβάλλοντος, που μάλλον αποδεικνύουν το 

αντίθετο από αυτό που πιστεύει, αλλά δεν είναι σκέψεις τελείως 

παράλογες, ασύλληπτες και παράξενες, έχουν μια αληθοφάνεια.(7) 

 Η βασική διαφορά στη σκέψη του ασθενούς με Παρανοειδή 

Διαταραχή Προσωπικότητας σε σύγκριση με αυτή του 

παρανοειδούς σχιζοφρενούς έγκειται στα εξής: 
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- η σκέψη του ασθενούς με Παρανοειδή Διαταραχή 

Προσωπικότητας δεν είναι παραληρητική, καθώς έχει την 

δυνατότητα να αντιληφθεί την πραγματικότητα, την οποία 

όμως ερμηνεύει με τρόπο διαταραγμένο.  

- στη σκέψη του σχιζοφρενικού ασθενούς έχει διαμορφωθεί 

μια νέα παραληρητική πραγματικότητα, η οποία μπορεί να 

είναι διωκτική, ζηλοτυπική κ.α.(21)  

 Ένα άλλο στοιχείο για να διαχωρίζουμε την Παρανοειδή 

Διαταραχή της Προσωπικότητας  από άλλες Ψυχωσικές 

Διαταραχές είναι το γεγονός ότι απουσιάζουν συμπτώματα όπως 

οι ψευδαισθήσεις (αισθητηριακή αντίληψη που συμβαίνει σε 

απουσία πραγματικού εξωτερικού ερεθίσματος), που είναι 

χαρακτηριστικές  στις Ψυχωσικές  Διαταραχές. (7)  

 Τέλος, ένα ακόμα στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στη 

διάγνωση της διαταραχής αυτής είναι το ότι τα πρώτα σημάδια 

εμφανίζονται νωρίς στην ενήλικη ζωή, ενώ οι ψυχωσικές 

διαταραχές μπορούν να εμφανιστούν οποιαδήποτε στιγμή της 

ζωής του ατόμου.(7) 

Πιο συγκεκριμένα η διαφοροδιάγνωση θα πρέπει να γίνει από τις 

εξής διαταραχές:  

1. Παραληρητική Διαταραχή: ο ασθενής με Παρανοειδή 

Διαταραχή Προσωπικότητας έχει καχυποψίες, οι οποίες δεν 

φθάνουν σε βαθμό οργανωμένου παραληρήματος. 

2. Σχιζότυπη Διαταραχή Προσωπικότητας: στην Παρανοειδή 

Διαταραχή της Προσωπικότητας επικρατούν στοιχεία όπως η 

καχυποψία και η παρανοειδής ετοιμότητα αλλά απουσιάζουν 

στοιχεία όπως η ιδιόρρυθμη και εκκεντρική συμπεριφορά. 
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3. Σχιζοειδής Διαταραχή Προσωπικότητας: στην Παρανοειδή 

Διαταραχή της Προσωπικότητας επικρατούν τα στοιχεία της 

καχυποψίας και ο παρανοειδής ιδεασμός.(21) 

 

• Συνοσηρότητα  
 Οι ασθενείς που πάσχουν από αυτή τη διαταραχή είναι 

επιρρεπείς στο να αναπτύξουν και διαταραχές που συνδέονται με 

τη χρήση ουσιών, Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή, Αγχώδεις 

Διαταραχές (π.χ. Αγοραφοβία) και Διαταραχές Συναισθήματος. 

Παράλληλα, μελέτες οικογενειών σχιζοφρενών ή ατόμων που 

έπασχαν από Παραληρητική Διαταραχή έδειξαν πολύ υψηλά 

ποσοστά Παρανοειδούς Διαταραχής της Προσωπικότητας.(3) Η 

διαταραχή  δεν εμφανίζεται,  λοιπόν, αποκλειστικά και μόνο 

παράλληλα με τη Σχιζοφρένεια, τις Διαταραχές του 

Συναισθήματος, με χαρακτηριστικά ψυχώσεων, ή με άλλες 

Ψυχωσικές Διαταραχές, και δεν οφείλεται σε οργανικά  αίτια.(7) 

 Η διαταραχή αυτή συχνά εκδηλώνεται επίσης μαζί με τη 

Σχιζότυπη Διαταραχή της Προσωπικότητας, την Οριακή Διαταραχή 

της Προσωπικότητας και την Αποφευκτική Διαταραχή της 

Προσωπικότητας.(3,14) 

 Τα άτομα, που υποφέρουν από αυτή τη διαταραχή, 

χρησιμοποιούν αμυντικούς μηχανισμούς όπως η άρνηση, που 

τους επιτρέπει να αποφεύγουν σκέψεις και καταστάσεις που τους 

προκαλούν άγχος και τους  κάνουν να αισθάνονται άβολα, και η 

προβολή, που τους επιτρέπει να αποδώσουν αρνητικές σκέψεις 

και συναισθήματα σε άλλους, και έτσι διαστρεβλώνουν την 

πραγματικότητα.(11)   
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• Πορεία – Πρόγνωση 
 Δεν υπάρχουν πολλές μελέτες της πορείας της 

Παρανοειδούς Διαταραχής Προσωπικότητας.(21) Από τα ήδη 

υπάρχοντα στοιχεία φαίνεται ότι αυτή η διαταραχή εμφανίζεται 

νωρίς στην εφηβική ζωή του ατόμου και οι εκδηλώσεις της είναι 

εμφανείς σε μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του ατόμου. Είναι 

πιθανό όμως να εμφανιστεί και πριν την εφηβεία, στην παιδική 

ακόμα ηλικία με τη μορφή κοινωνικής απομόνωσης, 

υπερευαισθησίας, επιφυλακτικότητας, κοινωνικού άγχους, 

χαμηλής απόδοσης στο σχολείο και περίεργων σκέψεων και  

φαντασιώσεων. Όσον αφορά στην ενήλικη ζωή, χαρακτηρίζεται 

κυρίως από τα χαμηλά επίπεδα προσαρμογής του ατόμου, ιδίως 

όσον αφορά τις διαπροσωπικές του σχέσεις. (7,11) Αποτελεί μια 

από τις συχνότερες προνοσηρές προσωπικότητες της 

Παρανοειδούς Σχιζοφρένειας. Επίσης, απαντάται σε αρκετούς 

ασθενείς που εμφανίζουν Εξάρτηση από Ουσίες (π.χ. αλκοολικούς 

και τοξικομανείς).(21)  

 

• Θεραπεία 
 Σε ότι αφορά στην φαρμακοθεραπεία, τα αντιψυχωσικά 

(όπως η θειοριδαζίνη) σε μικρές συνήθως δόσεις μπορούν να 

συμβάλλουν στην μείωση του άγχους και τον περιορισμό της 

παρανοειδούς ετοιμότητας του ασθενούς, ενώ παράλληλα 

διατηρούν ένα υποβοηθητικό ρόλο στην εξέλιξη της 

ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.(21) 

 Τα άτομα που υποφέρουν από αυτή τη διαταραχή 

χρειάζονται θεραπεία για τα στοιχεία αυτά της προσωπικότητάς 

τους που δημιουργούν διαταραχές και προβλήματα στις σχέσεις 

τους.(7,11) Ο μόνος τύπος ψυχοθεραπείας που μπορεί να 
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εφαρμοστεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά στην διαταραχή 

αυτή είναι η ατομική ψυχοθεραπεία, υποστηρικτικού τύπου.(21) 

Εξαιτίας του τρόπου σκέψης των ασθενών αυτών, τα προβλήματα 

δεν περιορίζονται μόνο στο να προσέλθει ο ασθενής για θεραπεία, 

αλλά και στην πορεία της ψυχοθεραπείας, η οποία αναμένεται να 

είναι δύσκολη εξαιτίας της επιφυλακτικότητας και επιθετικότητας, 

που μεταβιβάζει ο ασθενής στη θεραπευτική σχέση.(11,21) Η 

επιφυλακτική στάση τους απέναντι στο θεραπευτή, το γεγονός ότι 

αρνούνται να παραδεχθούν το πρόβλημά τους, το ότι απορρίπτουν 

την προσφερόμενη βοήθεια, και κυρίως το γεγονός ότι μπορεί να 

φθάσουν στο σημείο να θεωρήσουν την διάγνωση ως προσβολή 

και να ζητήσουν δεύτερη και Τρίτη γνώμη από άλλους ειδικούς, 

είναι συμπεριφορές και στάσεις, που κάθε άλλο παρά προάγουν 

την εξέλιξη και την θετική έκβαση της θεραπευτικής διαδικασίας.  

 Οι ασθενείς αυτοί αρνούνται σθεναρά να εκμυστηρευθούν 

οτιδήποτε στο θεραπευτή τους κυρίως από φόβο για τις προθέσεις 

του τελευταίου και από καχυποψία αναφορικά με το πώς θα 

χρησιμοποιήσει ο θεραπευτής τους αυτές τις πληροφορίες. Ο 

πάσχων φοβάται ότι θα βρεθεί κάτω από τον έλεγχο ενός ατόμου, 

του θεραπευτή στην προκειμένη περίπτωση. Ακριβώς, λοιπόν, 

επειδή οι ασθενείς αυτοί θέλουν να αισθάνονται ότι είναι κυρίαρχοι 

στις σχέσεις τους, χρήσιμο θα ήταν να αφήνει ο θεραπευτής τον 

ασθενή να αναλαμβάνει   πρωτοβουλίες στη θεραπεία (π.χ. να του 

αφήνεται το περιθώριο να καθορίσει την ώρα και την ημέρα της 

επόμενης συνεδρίας, έτσι ώστε να εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές, 

θεραπευτή και θεραπευόμενο).  Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η 

κατάσταση αναμένεται να είναι ακόμα πιο δύσκολη στις 

περιπτώσεις που ο ασθενής δεν έχει προσέλθει οικιοθελώς για 

θεραπεία, και αυτή είναι και η πιο πιθανή εκδοχή.(11) 
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 Καθοριστικής σημασίας, λοιπόν, είναι η εγκατάσταση της 

εμπιστοσύνης στη θεραπευτική συμμαχία.(21) Η εμπιστοσύνη είναι 

στοιχείο απαραίτητο στη σχέση ασθενούς και θεραπευτή, και είναι 

αυτή η αδυναμία του ασθενούς να αναπτύξει συναισθήματα 

εμπιστοσύνης, που κάνει τη θεραπεία αυτής της διαταραχής 

εξαιρετικά δύσκολη.(7,11) Ο κεντρικός στόχος της ατομικής 

ψυχοθεραπείας με τέτοιους ασθενείς είναι να φθάσει στο σημείο ο 

πάσχων να αντιληφθεί ότι η φύση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει δεν πηγάζει από εξωτερικές πηγές αλλά από 

εσωτερικές.(21) Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα πρέπει ο 

θεραπευτής να δημιουργήσει ένα μη-απειλητικό και ασφαλές κλίμα 

συνεδριών, μέσα στο οποίο ο ασθενής θα μπορέσει να βοηθηθεί 

ώστε να αρχίσει να συνειδητοποιεί και να αναγνωρίζει τα στοιχεία 

της ασθένειάς του και τις συμπεριφορές εκείνες, που αποτελούν 

δυσλειτουργικά στοιχεία και δημιουργούν προβλήματα και 

δυσκολίες στην καθημερινή του ζωή. Αφού μπορέσει ο ασθενής να 

αναγνωρίσει αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να περάσει στην 

γνωσιακή αναδόμηση και να αμφισβητήσει την ορθότητα του δικού 

του τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης των καθημερινών 

καταστάσεων. Ιδιαίτερα βοηθητικό είναι να επιδείξει σεβασμό ο 

θεραπευτής και ειλικρινή διάθεση να προσπαθήσει να ανακαλύψει 

μαζί με τον ασθενή τη λογική, την πραγματικότητα και τις 

επιπτώσεις που έχει η καχυποψία του για τους άλλους. Γενικότερα, 

η διαδικασία πρέπει να είναι αργή και τα βήματα να γίνονται 

σταδιακά, γιατί βιαστικά βήματα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Η θέση του θεραπευτή πρέπει 

να είναι ουδέτερη και να δείχνει την αποδοχή του για τον ασθενή 

(7).    
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 Σε ότι αφορά στην ομαδική θεραπεία, στην περίπτωση των 

ασθενών που πάσχουν από Παρανοειδή Διαταραχή της 

Προσωπικότητας αντενδείκνυται, κυρίως γιατί η καχυποψία και η 

επιφυλακτικότητα του ασθενούς θα σταθεί εμπόδιο σε τέτοιου 

είδους θεραπεία.(21) 
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 ΣΧΙΖΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Ο όρος της Σχιζοειδούς Διαταραχής χρησιμοποιήθηκε πρώτα 

από τον Kretschmer (1936) και η ονομασία αυτή υποδήλωνε την 

πιθανή σχέση της με την Σχιζοφρένεια.(10,21) Κύρια 

χαρακτηριστικά στοιχεία των ατόμων που πάσχουν από Σχιζοειδή 

Διαταραχή της Προσωπικότητας είναι η ενδοστρέφεια και οι 

περιορισμένες κοινωνικές σχέσεις.(21) 

 

• Επιδημιολογία 
Σύμφωνα με τις λίγες επιδημιολογικές μελέτες που υπάρχουν, ο 

επιπολασμός της Σχιζοειδούς Διαταραχής Προσωπικότητας στο 

γενικό πληθυσμό είναι λιγότερο από 1% (11,19), και πιο 

συγκεκριμένα κυμαίνεται από 0,5%-7,5%.(21) Θα πρέπει να 

είμαστε επιφυλακτικοί με αυτά τα ποσοστά καθώς έχει διαπιστωθεί 

ότι σπανιότατα άτομα με τη διαταραχή αυτή θα καταφύγουν σε 

ειδικό ζητώντας θεραπευτική βοήθεια.(21) Η Σχιζοειδής Διαταραχή 

της Προσωπικότητας είναι ελάχιστα πιο συνηθισμένη στους 

άνδρες από ότι στις γυναίκες.(11,19) Πιο συγκεκριμένα η αναλογία 

ανδρών προς γυναικών εκτιμάται περίπου σε 2:1.(21) Άτομα με 

Σχιζοειδή Διαταραχή Προσωπικότητας απαντώνται συχνότερα 

μεταξύ συγγενών σχιζοφρενικών ατόμων ή ατόμων με Σχιζότυπη 

Διαταραχή Προσωπικότητας.(21) 

 

• Αιτιοπαθογένεια 
 Η αιτιοπαθογένεια της Σχιζοειδούς Διαταραχής της 

Προσωπικότητας παραμένει άγνωστη. Έχουν διατυπωθεί 

υποθέσεις τόσο για τον πιθανό ρόλο γενετικών παραγόντων αλλά 

και της «συναισθηματικής στέρησης» κατά την παιδική ηλικία. 
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Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία, στην αναζήτηση των 

αιτιών της διαταραχής κανείς θα πρέπει να εστιάσει στην αδυναμία 

του ατόμου να δώσει και να δεχθεί αγάπη. Αυτή η αδυναμία 

θεωρείται ως αμυντικός μηχανισμός του ατόμου, που αναπτύχθηκε 

πρώιμα, και αντανακλά την ανεπαρκή σχέση μητέρας–παιδιού. 

Σύμφωνα με την Melanie Klein, το παιδί περνά από μια 

«σχιζοειδική» φάση ανάπτυξης, κατά την οποία στοματικές -

σαδιστικές παρορμήσεις βιώνονται ως «επικίνδυνες» και 

προβάλλονται στο γονέα. Στα άτομα με σχιζοειδή προσωπικότητα 

διατηρούνται και αργότερα στη ζωή του ατόμου κάποιες από τις 

προβλητικές αυτές άμυνες (21). 

 

• Κλινική Εικόνα – Διάγνωση  
 Για να δοθεί η διάγνωση της Σχιζοειδούς Διαταραχής 

Προσωπικότητας θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα 

από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά σύμφωνα με το DSM IV (21): 

1. Επιλέγει μοναχικές δραστηριότητες: το άτομο που πάσχει 

από Σχιζοειδή Διαταραχή Προσωπικότητας επιλέγει σχεδόν 

πάντα δραστηριότητες που δεν απαιτούν την συμμετοχή 

άλλων ατόμων και είναι πιθανότερο να απασχολείται και 

επαγγελματικά σε μια εργασία που δεν απαιτεί κοινωνική 

συναναστροφή (φύλακας, χειριστής Η/Υ κ.α.) Επίσης, επειδή 

έχουν περιορισμένα ενδιαφέροντα (κυρίως σε διανοητικό 

επίπεδο), είναι πιθανότερο να επιλέξουν δραστηριότητες που 

απαιτούν νοητική δραστηριότητα και όχι χειρονακτικές 

εργασίες. Ο πλέον συνήθης χαρακτηρισμός τους είναι 

«μοναχικοί».(6,7,10,11,21) 

2. Δεν επιθυμεί ούτε αντλεί ευχαρίστηση από στενές σχέσεις: τα 

άτομα με Σχιζοειδή Διαταραχή Προσωπικότητας συχνά 
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χαρακτηρίζονται ως ψυχρά, βαριεστημένα, βαρετά, 

αδιάφορα, χωρίς ενδιαφέροντα, χωρίς ζεστά και τρυφερά 

συναισθήματα για τους ανθρώπους γύρω τους. Δείχνουν 

αδιάφοροι για τις ανάγκες των άλλων και φαίνονται να ζουν 

στο δικό τους κόσμο. Με άλλα λόγια παρουσιάζουν επίπεδο 

συναίσθημα, που σημαίνει απουσία ή σχεδόν απουσία 

συναισθηματικής έκφρασης στις διαπροσωπικές τους 

σχέσεις. Κατά συνέπεια δεν επιδιώκουν να αναπτύξουν 

στενές σχέσεις, από την στιγμή που δεν βρίσκουν κανένα 

ενδιαφέρον και δεν αντλούν καμία ευχαρίστηση μέσα από 

αυτές. Συχνά χαρακτηρίζονται ως ενδοστρεφή, μοναχικά και 

απόμακρα άτομα. (6,7,21) 

3. Δεν έχει στενούς φίλους: τα άτομα, που πάσχουν από αυτή 

τη διαταραχή, μένουν έξω όχι μόνο από τις κοινωνικές 

συναναστροφές αλλά και από τις στενές σχέσεις. Δεν έχουν 

στενούς, κοντινούς φίλους ή κάποιον έμπιστο για να μιλάνε, 

αν εξαιρέσουμε τους συγγενείς πρώτου βαθμού. Μάλιστα, αν 

κάποια στιγμή ο ασθενής αναφερθεί σε κάποιο άτομο και 

ισχυριστεί ότι το θεωρεί κοντινό του πρόσωπο, είναι πολύ 

πιθανό αν ερωτηθεί αυτό το πρόσωπο για την σχέση του με 

τον ασθενή να δηλώσει ότι δεν ξέρει καθόλου καλά τον 

ασθενή.(6,7,10,11,21) 

4. Δεν δείχνει ενδιαφέρον για σεξουαλικές εμπειρίες με άλλο 

πρόσωπο: τα άτομα, που πάσχουν από την διαταραχή αυτή, 

εκδηλώνουν ελάχιστο ή καθόλου ενδιαφέρον για την 

ανάπτυξη σεξουαλικής σχέσης με κάποιο άλλο άτομο. Δεν 

εκπλήσσει, λοιπόν, το γεγονός ότι συνήθως τα άτομα αυτά 

μένουν ανύπανδρα.(6,7,11,21)  
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5. Παίρνει ευχαρίστηση από λίγες δραστηριότητες: συχνά τα 

άτομα αυτά ερωτώμενοι θα αναφέρουν ότι απολαμβάνουν 

ελάχιστες δραστηριότητες.(6,7,10,21) Γενικότερα, δεν 

δραστηριοποιούνται και προτιμούν να καταφεύγουν στην 

φαντασία τους. (10) 

6. Αδιαφορεί για τον έπαινο ή την κριτική των άλλων: το άτομο 

που πάσχει από αυτή τη διαταραχή παρουσιάζεται αδιάφορο 

για τα σχόλια, την επιβράβευση και την κριτική των άλλων, 

όπως άλλωστε και για τα αισθήματα των άλλων.(6,7,11,21) 

Φαίνεται να επικεντρώνεται περισσότερο στις δικές του 

σκέψεις και εσωτερικές διεργασίες.(10) 

7. Εμφανίζει συγκινησιακή ψυχρότητα ή αδιαφορία: τα άτομα 

αυτά χαρακτηρίζονται από συναισθηματική ψυχρότητα και 

έλλειψη χιούμορ. Το εύρος των συναισθημάτων τους είναι 

πολύ περιορισμένο και σπάνια θα αναφέρουν έντονα 

συναισθήματα. Τις περισσότερες φορές θα αρνηθούν ότι 

αισθάνονται οποιοδήποτε συναίσθημα (θυμό, χαρά κ.α.), αν 

και πολλές φορές κατακλύζονται από φαντασιώσεις, που 

περιλαμβάνουν συναισθήματα θυμού ή και επιθετικότητα. 

Ορισμένες φορές μάλιστα οι φαντασιώσεις αυτές 

χρησιμεύουν και ως αμυντικοί μηχανισμοί και μπορεί να 

μιλήσουν για αυτές τις φαντασιώσεις τους σε άτομα που τους 

ενδιαφέρουν.(6,7,11,21)    

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτών των ατόμων, που δεν 

αποτελεί κριτήριο αλλά είναι πτυχή της προσωπικότητάς τους, 

είναι η συγκεχυμένη ή απούσα αυτοεικόνα και αίσθηση του εαυτού 

τους. Ο λόγος, που αυτά τα άτομα είναι τόσο αποτραβηγμένα από 

τις κοινωνικές δραστηριότητες και από τους άλλους, είναι γιατί είναι 

απομακρυσμένοι και από τον ίδιο τον εαυτό τους.(11) 
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 Τα παραπάνω χαρακτηριστικά εμφανίζονται, προοδευτικά, 

από τη φάση της πρώιμης ενήλικης ζωής του ατόμου. (21) 

 

• Διαφορική Διάγνωση 
 Η διαφοροδιάγνωση της Σχιζοειδούς Διαταραχής 

Προσωπικότητας θα πρέπει να γίνει από τη Σχιζότυπη, την 

Παρανοειδή και την Αποφευκτική Διαταραχή Προσωπικότητας, 

καθώς και οι τρεις αυτές διαταραχές περιλαμβάνουν κοινωνική 

απομόνωση και απομάκρυνση. Ωστόσο η εν λόγω διαταραχή 

περιλαμβάνει και έντονο κοινωνικό άγχος και γνωστικές 

παρεκκλίσεις.(7,11) Πιο συγκεκριμένα για την διαφορική διάγνωση 

από την: 

1. Αποφευκτική Διαταραχή Προσωπικότητας: ο ειδικός θα 

πρέπει να λάβει υπόψη του ότι και οι δύο περιπτώσεις αυτών 

των διαταραχών απαντώνται σε άτομα, που είναι κατά βάση 

μοναχικά και που αποφεύγουν τις ανθρώπινες 

συναναστροφές.(Χριστοδούλου) Ωστόσο στην Σχιζοειδή 

Διαταραχή της  Προσωπικότητας είναι αισθητή η απουσία 

της έντονης επιθυμίας για στενές κοινωνικές σχέσεις, καθώς 

ο πάσχων δεν επιθυμεί ή δεν ενδιαφέρεται να δημιουργήσει 

σχέσεις, ενώ στην Αποφευκτική Διαταραχή Προσωπικότητας 

το πάσχον άτομο αποφεύγει να δημιουργήσει σχέσεις 

κυρίως εξαιτίας του φόβου της απόρριψης. Στην 

Αποφευκτική Διαταραχή Προσωπικότητας, επομένως, 

συναντάμε το στοιχείο της ανασφάλειας, το οποίο απουσιάζει 

στην Σχιζοειδή Διαταραχή Προσωπικότητας, στην οποία τα 

άτομα απλά είναι αδιάφορα για τις απόψεις ή την γνώμη των 

άλλων.(7,11,21)  
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2. Σχιζότυπη Διαταραχή Προσωπικότητας: ο ειδικός θα πρέπει 

να θυμάται ότι σε αυτή τη διαταραχή τα άτομα εμφανίζουν 

σημαντικές ομοιότητες με τους ασθενείς που πάσχουν από 

Σχιζοφρένεια, κυρίως σε ότι αφορά στις διαταραχές της 

σκέψης και της αντίληψης (παράδοξες πεποιθήσεις, 

ασυνήθιστες αντιληπτικές εμπειρίες). Τα στοιχεία αυτά 

απουσιάζουν στα άτομα που πάσχουν από την Σχιζοειδή 

Διαταραχή Προσωπικότητας.(21) 

3. Παρανοειδής Διαταραχή Προσωπικότητας: ο ειδικός σε αυτή 

την περίπτωση θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι στους 

ασθενείς με Παρανοειδή Διαταραχή Προσωπικότητας 

κυριαρχεί η καχυποψία και ο παρανοειδής ιδεασμός.(21) 

4. Σχιζοφρένεια: σε αυτή την περίπτωση ο ειδικός θα πρέπει να 

θυμάται ότι τα άτομα, που πάσχουν Σχιζοειδή Διαταραχή 

Προσωπικότητας, έχουν σχετικά καλή εργασιακή 

προσαρμογή, ιδίως αν πρόκειται για μοναχικές 

δραστηριότητες, και κυρίως ότι δεν εμφανίζουν 

παραληρητικές ιδέες ή ψευδαισθήσεις. Στην Σχιζοειδή 

Διαταραχή Προσωπικότητας τα συμπτώματα των 

παραισθήσεων και των παραληρημάτων είναι πολύ πιο 

σπάνια και λιγότερο σοβαρά.(11,21)      

 Ένας σημαντικός παράγοντας, που θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη, είναι και ο πολιτισμικός, που είναι πιθανό να έχει 

επηρεάσει το άτομο και είναι δυνατό σε ορισμένες περιπτώσεις να 

οδηγήσει σε λανθασμένη διάγνωση (π.χ. στην περίπτωση 

μεταναστών ή ανθρώπων που από την επαρχία μετακόμισαν στην 

πόλη και είναι πιθανό να κλειστούν στον εαυτό τους).(11) 
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• Πορεία – Πρόγνωση 
 Η συμπτωματολογία της Σχιζοειδούς Διαταραχής της 

Προσωπικότητας αρχίζει στην πρώιμη παιδική ηλικία ή νωρίς στην 

ενήλικη ζωή. Όπως συμβαίνει με όλες τις Διαταραχές της 

Προσωπικότητας, μπορεί να διαρκέσει καθόλη τη διάρκεια της 

ζωής του ατόμου ενώ οι εκδηλώσεις της είναι εμφανείς σε πολλές 

πτυχές της ζωής του πάσχοντος ατόμου.(6,21) 

 Στην παιδική ηλικία τα άτομα που πάσχουν από αυτή τη 

διαταραχή είναι απομονωμένα, παραγκωνισμένα, μη αποδεκτά 

από τον κύκλο των συμμαθητών τους και σε ορισμένες 

περιπτώσεις εξοστρακισμένα από τον ευρύτερο κύκλο των 

συνομηλίκων τους. Στην ενήλικη ζωή τους έχουν πολύ λίγες φιλίες 

και πολλοί από αυτούς δεν είναι παντρεμένοι. (7,10,21) Οι σχέσεις 

τους διαλύονται και αυτό γιατί, όπως είναι αναμενόμενο, το 

πρόσωπο, με το οποίο συνδέονται, έχει ανάγκη από τρυφερότητα, 

ενδιαφέρον, ζεστασιά, συναισθηματική στήριξη και 

συμπαράσταση, πράγματα δηλαδή που ο ασθενής δεν μπορεί να 

προσφέρει. Οι πάσχοντες αυτοί μπορούν να έχουν υψηλές 

επιδόσεις στο επάγγελμά τους, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν 

απαιτεί την στενή και συχνή κοινωνική επαφή με άλλα άτομα, μια 

και οι ίδιοι θα επέλεγαν ένα επάγγελμα που θα τους επέτρεπε να 

απομονώνονται. Αν τελικά παντρευτούν και κάνουν παιδιά 

αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στο να εκφράσουν στα παιδιά 

τους ζεστασιά και συναισθηματική στήριξη και παρουσιάζονται 

αμελείς, αδιάφοροι και απόμακροι.(7)   

 Σύμφωνα με το DSM IV η εμφάνιση της διαταραχής αυτής 

μπορεί να είναι προάγγελος σχιζοφρένειας, παραληρητικής 

διαταραχής, ή και μείζονος  κατάθλιψης.(11) Ο Kretschmer (1936)  

υποστήριξε ότι οι σχιζοειδείς ασθενείς είναι πιθανό να αναπτύξουν 
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Σχιζοφρένεια, αλλά σύμφωνα με τον Gelder et al. (1989) αυτό δεν 

είναι κανόνας καθώς δεν έχει αποδειχθεί αιτιώδης σχέση ανάμεσα 

στις δύο παθήσεις.(10) Πολύ συχνά, άτομα που πάσχουν από 

Σχιζοφρένεια είχαν εμφανίσει ως προνοσηρή προσωπικότητα τη 

Σχιζοειδή Διαταραχή Προσωπικότητας. Ωστόσο, τόσο ο αριθμός 

όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων που πάσχουν 

από Σχιζοειδή Διαταραχή της Προσωπικότητας και εμφάνισαν 

αργότερα Σχιζοφρένεια παραμένουν στοιχεία άγνωστα.(21) Είναι 

ακόμα πιθανό τα ποσοστά να αυξάνονται όσον αφορά συγγενείς 

ατόμων που πάσχουν από σχιζοφρένεια ή σχιζότυπη διαταραχή 

της προσωπικότητας.(11) 

 

• Θεραπεία 
 Σε ότι αφορά στην φαρμακοθεραπεία, τα αντιψυχωσικά 

φάρμακα είναι συνήθως αποτελεσματικά.(21)  

 Οι ασθενείς, που εμφανίζουν την Σχιζοειδή Διαταραχή 

Προσωπικότητας, σπάνια αναζητούν θεραπεία, μιας και η 

απομόνωση και η μοναχικότητα είναι στοιχεία σύντονα με το Εγώ 

του ατόμου.(7) Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, η ψυχοθεραπεία 

μπορεί να αποβεί βοηθητική, παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς 

αυτοί αποφεύγουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και παραμένουν για 

μακρά διαστήματα σιωπηλοί και παθητικοί.(21)   

Η ψυχοθεραπεία θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στα 

χαρακτηριστικά, τους περιορισμούς, τα συμπτώματα και τα όρια 

της διαταραχής τους. Ένας χαρισματικός, συναισθηματικός 

ψυχοθεραπευτής, που θα επιχειρήσει να πλησιάσει τον ασθενή, 

είναι ο πλέον κατάλληλος για αυτές τις περιπτώσεις ασθενών. Η 

πιο σωστή και ενδεχομένως και η πιο αποτελεσματική προσέγγιση 

είναι η αντιμετώπιση του ασθενούς με επαγγελματικό τρόπο.(7) 
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Είναι πιθανό ο ψυχοθεραπευτής να μην κατορθώσει να αναπτύξει 

ενσυναίσθηση σε αυτές τις περιπτώσεις και γενικά είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να δείξει κατανόηση στον ασθενή αυτό, ιδιαίτερα όταν ο 

τελευταίος του εκμυστηρευτεί φαντασιώσεις εχθρικού 

περιεχομένου, που εμπερικλείουν περιγραφές έντονων 

συναισθημάτων θυμού ή και επιθετικότητας.(11)    
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 ΣΧΙΖΟΤΥΠΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Η Σχιζότυπη Διαταραχή της Προσωπικότητας είναι μια νέα 

διαγνωστική κατηγορία, η οποία εμφανίζει στενή σχέση και αρκετά 

κοινά ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά με τις Σχιζοφρενικές 

Διαταραχές. Πρόκειται για έναν όρο, ο οποίος έχει αντικαταστήσει 

παλαιότερους,  όπως η Λανθάνουσα Σχιζοφρένεια, η Μεταιχμιακή 

Σχιζοφρένεια, η Προψυχωσική Σχιζοφρένεια.(21)   

 Η έννοια αυτής της διαταραχής προέκυψε μέσα από μελέτες 

υιοθετημένων παιδιών, των οποίων οι βιολογικοί γονείς έπασχαν 

από Σχιζοφρένεια.(12) Παρότι κάποια από αυτά τα παιδιά 

εκδήλωσαν στην ενήλικη ζωή τους Σχιζοφρένεια, με όλα τα 

χαρακτηριστικά της διαταραχής επαρκώς ανεπτυγμένα ώστε να 

πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια της Σχιζοφρένειας, τα 

περισσότερα παιδιά αυτών των οικογενειών εκδήλωσαν μια άλλη 

μορφή Σχιζοφρένειας με συμπτωματολογία λιγότερο σοβαρή και 

μικρότερης έντασης. (6) 

 Αυτή τη στιγμή, το ICD-10 έχει κατατάξει αυτή την διαταραχή 

στο φάσμα των Σχιζοφρενικών Διαταραχών ενώ το DSM-IV την 

έχει εντάξει ως υποκατηγορία των Διαταραχών Προσωπικότητας. 

Υπάρχει έντονος προβληματισμός ως προς το αν η Σχιζότυπη 

Διαταραχή Προσωπικότητας τελικά αποτελεί ανεξάρτητη 

νοσολογική οντότητα. Τα κύρια χαρακτηριστικά της διαταραχής 

αυτής είναι η ιδιόρρυθμη συμπεριφορά, η ασαφής ομιλία, οι 

αλλόκοτες παραληρητικές ιδέες και οι ιδέες συσχέτισης (συνήθως 

παροδικές).(21)   
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• Επιδημιολογία 
 Η επικράτηση της Σχιζότυπης Διαταραχής της 

Προσωπικότητας είναι περίπου 3% για το γενικό πληθυσμό, με 

διακύμανση μεταξύ 0,6%-5,6%.(6,11,21) Η διαταραχή αυτή, 

επίσης, φαίνεται να είναι πιο συχνή ανάμεσα στον ανδρικό 

πληθυσμό σε σύγκριση με τον γυναικείο.(6,11,22) 

 

• Αιτιοπαθογένεια 
 Η αιτιοπαθογένεια της Σχιζότυπης Διαταραχής της 

Προσωπικότητας δεν είναι γνωστή.(Χριστοδούλου) Υπάρχουν 

στοιχεία από έρευνες, που υποστηρίζουν ότι υπάρχει κάποια 

σχέση τουλάχιστον σε γενετικό-βιολογικό επίπεδο μεταξύ της 

Σχιζότυπης Διαταραχής Προσωπικότητας και της Σχιζοφρένειας. 

(7,21) Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί έκπληξη από τη στιγμή που 

τα διαγνωστικά κριτήρια της Σχιζότυπης Διαταραχής 

Προσωπικότητας προέκυψαν από παρατηρήσεις συγγενών 

πρώτου βαθμού ατόμων που έπασχαν από Σχιζοφρένεια.(7) Από 

τη μία πλευρά, όπως προκύπτει από τις έρευνες, οι συγγενείς των 

ατόμων, που εμφανίζουν αυτή τη διαταραχή, έχουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό να εμφανίσουν 

Σχιζοφρενικές ή άλλες Ψυχωσικές Διαταραχές. Από την άλλη, η 

Σχιζότυπη Διαταραχή της Προσωπικότητας εμφανίζεται συχνότερα 

μεταξύ των συγγενών πρώτου βαθμού των πασχόντων από 

Σχιζοφρένεια.(15,21) Επιπρόσθετα, για τα μέλη των οικογενειών 

ατόμων, που πάσχουν από Σχιζοφρένεια, τα οποία (μέλη) έχουν 

λάβει διάγνωση Σχιζότυπης Διαταραχής Προσωπικότητας, 

φαίνεται να έχουν και μια γενετική προδιάθεση να αναπτύξουν και 

οι ίδιοι Σχιζοφρένεια. Επίσης, είναι πιθανότερο για αυτούς να 
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υποφέρουν από Σχιζοφρένεια παρά από οποιαδήποτε άλλη 

διαταραχή.(6)  

 Διάφορα συμπτώματα εκκεντρισμού είναι παρόντα σε αυτή 

τη διαταραχή, τα οποία μπορεί να μην είναι αρκετά σοβαρά για να 

διαγνωστεί το άτομο ως πάσχον από Σχιζοφρένεια, αλλά 

υποστηρίζεται ότι είναι προειδοποιητικά σημάδια για μια πιθανώς 

επερχόμενη εμφάνιση Σχιζοφρένειας.(6) Οι  μελέτες μας δίνουν  

ακόμα στοιχεία ότι οι ασθενείς αυτοί υποφέρουν από ανεπάρκειες 

γνωστικές και νευροψυχολογικές (16) καθώς και από εγκεφαλικές 

δυσλειτουργίες (5), οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές, που 

συναντώνται στην Σχιζοφρένια  και ειδικότερα στα αρχικά της 

στάδια.(6,7)  

 

• Κλινική Εικόνα – Διάγνωση 
 Για να δοθεί η διάγνωση της Σχιζότυπης Διαταραχής 

Προσωπικότητας θα πρέπει, σύμφωνα με το DSM IV, να 

υπάρχουν τουλάχιστον πέντε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, 

που δόθηκαν από τους Spitzer, Endicott & Gibbon (1979) (21): 

1. Συμπεριφορά και εμφάνιση αλλόκοτη, εκκεντρική, 

ιδιόρρυθμη: η περίεργη αυτή συμπεριφορά και εμφάνιση 

μπορεί να βρίσκει έκφραση σε ενέργειες όπως το να μιλούν 

στον εαυτό τους, να φορούν βρώμικα ή σκισμένα 

ρούχα.(6,7,11,21) Συχνά η εμφάνιση και η συμπεριφορά 

τους δίνει την εντύπωση ότι υποδύονται κάποιο ρόλο.(11) 

2. Αλλόκοτη σκέψη και παράδοξος λόγος: πρόκειται για ένα 

τρόπο σκέψης και έκφρασης περίεργο, με λόγο ασαφή, 

μεταφορικό, υπερβολικά διεξοδικό ή στερεοτυπικό. Συχνά 

χρησιμοποιούν λέξεις συγκεχυμένα, ώστε να μην είναι 

ξεκάθαρα τα νοήματα που προσπαθούν να 
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επικοινωνήσουν.(6,7,21) Η επιτηδευμένη ομιλία και ο 

χαρακτηριστικά μοναδικός λόγος του ασθενούς είναι στοιχεία 

της διαταραχής αυτής.(11) 

3. Ιδέες συσχέτισης (όχι παραληρητικές ιδέες συσχέτισης): οι 

ιδέες αυτές είναι πολύ κοινές και αφορούν την εντύπωση του 

ατόμου ότι τα γεγονότα, που συμβαίνουν στον εξωτερικό 

κόσμο, έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο και 

αποτελούν κατά κάποιο τρόπο ένα μήνυμα, το οποίο μόνο 

εκείνος είναι σε θέση να καταλάβει και να 

αποκρυπτογραφήσει.(6,7,21)  

4. Καχυποψία ή παρανοειδής ιδεασμός: συχνά, στην πράξη, 

μια μπερδεμένη και αόριστη εξήγηση, που δίνει ο ασθενής 

αναφορικά με κάποιο πρόβλημα ή κάποια κατάσταση που 

αντιμετωπίζει, μπορεί να αποτελεί στην ουσία την έκφραση 

της καχυποψίας και του παρανοειδούς ιδεασμού. Η 

εσκεμμένη προσπάθεια να περιπλέξει τα πράγματα και να 

δώσει μια αόριστη, θολή εικόνα για το τι συμβαίνει 

αντανακλά διαταραγμένη σκέψη. Ακόμα, μπορεί να είναι μια 

απόπειρα να καλύψει την αναξιοπιστία του απέναντι στο 

συνομιλητή του, στην προκειμένη περίπτωση το θεραπευτή 

του. Γενικότερα, ο παρανοειδής ιδεασμός είναι συνήθως 

παροδικός και όχι ιδιαίτερα έντονος.(11,21)  

5. Παράδοξες πεποιθήσεις ή μαγική σκέψη: οι ασθενείς αυτοί 

μπορεί να αναπτύξουν περίεργες πεποιθήσεις, όπως την 

ιδέα ότι κάτι μαγικό υπάρχει στον τρόπο που σκέφτονται και 

μπορούν έτσι να επηρεάσουν την σκέψη ή την συμπεριφορά 

των άλλων ανθρώπων. Έτσι, σε μικρή ηλικία μπορεί να 

αναπτύσσουν περίεργες ασχολίες και φαντασιώσεις και σε 

μεγαλύτερη ηλικία μπορεί να πιστεύουν ότι διαβάζουν την 
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σκέψη των συνομιλητών τους, ότι μπορούν να 

επικοινωνήσουν τηλεπαθητικά με άλλους ανθρώπους, 

γίνονται υπερβολικά προληπτικοί, πιστεύουν ότι έχουν 

ανεπτυγμένη την 6η αίσθηση, την ικανότητα δηλαδή να 

αισθάνονται την παρουσία κάποιου που στην 

πραγματικότητα δεν είναι παρών. Οι παράδοξες αυτές 

πεποιθήσεις, όπως ιδέες για «τηλεπάθεια», «6η αίσθηση», 

«μαγεία», «μαντική ικανότητα» κ.α., επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά του πάσχοντος ατόμου, αλλά για να 

αποτελέσουν διαγνωστικό κριτήριο, δεν θα πρέπει να είναι 

σύστοιχα με την κουλτούρα της κοινωνίας από την οποία 

προέρχεται το άτομο. (6,7,11,21) Ο ισχυρισμός αυτός, ότι 

δηλαδή υπάρχει κάτι μαγικό στον τρόπο που σκέφτεται, είναι 

ένα σύμπτωμα λιγότερο σοβαρό και μικρότερης διάρκειας, 

στο οποίο δεν θα επιμείνει τόσο πολύ ο ασθενής, όσο για 

παράδειγμα θα επέμενε για μια παραληρητική ιδέα.(11)  

6. Ασυνήθιστες αντιληπτικές εμπειρίες: πρόκειται για περίεργες 

εμπειρίες αντίληψης, οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν και 

σωματικές παραισθήσεις.(7,11,21)  

7. Απρόσφορο ή συρρικνωμένο συναίσθημα: πρόκειται για 

συναίσθημα που δεν βρίσκεται σε αρμονία με την ιδέα, τη 

σκέψη και το λόγο που το συνοδεύει. Ο ασθενής εκφράζει 

συναισθήματα, που δεν είναι σύστοιχα με αυτά που λέει. Η 

συναισθηματική έκφραση του ασθενούς είναι χαμηλού 

εύρους και έντασης.(7,21) 

8. Έλλειψη στενών φίλων: η έλλειψη κοντινών, προσφιλών 

προσώπων, φίλων ή και άλλων έμπιστων προσώπων, εκτός 

από τους συγγενείς πρώτου βαθμού, είναι χαρακτηριστική σε 

αυτή τη διαταραχή. Η απουσία ή η δυσλειτουργία 

 29



διαπροσωπικών σχέσεων είναι στοιχείο κεντρικό στην 

Σχιζότυπη Διαταραχή της Προσωπικότητας.(7,11,21) 

9. Υπερβολικό κοινωνικό άγχος: το έντονο κοινωνικό άγχος των 

ασθενών αυτών, μπορεί να φθάσει και στην υπερβολή και 

δεν μετριάζεται με την ανάπτυξη οικειότητας και φαίνεται να 

συνδέεται με παρανοειδείς φόβους και όχι με χαμηλή 

αυτοπεποίθηση ή αυστηρή αυτοκριτική. (6,7,11,21) Οι 

ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν εκτεταμένες ανεπάρκειες, που 

αφορούν τις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς 

και παρεκκλίσεις γνωστικού τύπου και  συμπεριφορά 

εκκεντρική. Όλες αυτές οι ανεπάρκειες είναι πιθανό να 

οφείλονται στην μειωμένη τους ικανότητα για κοινωνικές 

συναναστροφές και στα αισθήματα άγχους, που τους 

κατακλύζουν όταν αναγκάζονται να έρθουν σε στενή επαφή 

με άλλα άτομα.(7,11)  

 Σε μια μελέτη των Widiger, Frances & Trull (1987) για το 

ρόλο των συμπτωμάτων στη διάγνωση φάνηκε ότι ο παρανοειδής 

ιδεασμός, οι ιδέες συσχέτισης και οι παραισθήσεις ήταν τα πιο 

σημαντικά στοιχεία.(6,7,11) 

 Οι ασθενείς, που πάσχουν από την Σχιζότυπη Διαταραχή 

Προσωπικότητας παρουσιάζουν τις ίδιες περίπου δυσκολίες, που 

αναφέρθηκαν και στην Σχιζοειδή Διαταραχή Προσωπικότητας, και 

αφορούν στις σχέσεις με τους άλλους και στην έλλειψη του 

στοιχειού της εμπιστοσύνης μέσα σε αυτές καθώς και στα 

προβλήματα προσκόλλησης.(7,11) Οι αμυντικοί μηχανισμοί, όμως, 

που χρησιμοποιούν οι ασθενείς αυτοί, είναι διαφορετικοί και 

αντανακλούν τα προβλήματα των ασθενών αυτών ως προς τον 

έλεγχο της πραγματικότητας. Εκτός, λοιπόν, από τις φαντασιώσεις 

χρησιμοποιούν: 
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- την άρνηση: το άτομο αρνείται την ύπαρξη ορισμένων 

στοιχείων της εσωτερικής ή της εξωτερικής 

πραγματικότητας, που η συνειδητή αναγνώρισή τους  θα 

του προκαλούσε άγχος και ψυχική ένταση  

- την μετάθεση: συναισθήματα, ιδέες και επιθυμίες 

μεταφέρονται από το αρχικό τους αντικείμενο σε ένα πιο 

αποδεκτό υποκατάστατο  

- την προβολή: οι ανεπιθύμητες και απαράδεκτες σκέψεις, 

ιδέες, ενορμήσεις και συναισθήματα του ατόμου 

αποδίδονται σε κάποιο άλλο άτομο.(11)  

 

• Διαφορική Διάγνωση  
 Παρότι μπορεί η διάγνωση της συγκεκριμένης διαταραχής να 

παρουσιάζει δυσκολίες, υπάρχουν και συμπτώματα που βοηθούν 

στον διαχωρισμό της Σχιζότυπης Διαταραχής της Προσωπικότητας 

από άλλες διαταραχές. Για παράδειγμα, ενώ η Σχιζότυπη 

Διαταραχή Προσωπικότητας έχει αρκετά κοινά στοιχεία με την 

ενδοστρέφεια και το κοινωνικό άγχος, αυτό το τελευταίο 

χαρακτηριστικό στην συγκεκριμένη διαταραχή διαφοροποιείται από 

το γεγονός ότι δεν μειώνεται όταν αυξάνεται η οικειότητα.(11) Έτσι, 

διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνει από τις ακόλουθες 

διαταραχές:  

1. Σχιζοειδή Διαταραχή Προσωπικότητας: η Σχιζοειδής 

Διαταραχή Προσωπικότητας διαφοροποιείται από τη 

Σχιζότυπη με βάση τα συμπτώματα της εκκεντρικότητας 

στην σκέψη και την συμπεριφορά και τον παράξενο τρόπο 

έκφρασης όσον αφορά στον λόγο.(11) Επίσης, στη 

Σχιζοειδή Διαταραχή Προσωπικότητας απουσιάζουν οι 

διαταραχές του περιεχομένου της σκέψης και της 
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αντίληψης.(21) Σύμφωνα με τους Cameron & Rychlack 

(1985) η πιθανότητα να κληρονομηθεί η Σχιζότυπη 

Διαταραχή είναι πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη 

πιθανότητα να κληρονομηθεί η Σχιζοειδής Διαταραχή 

Προσωπικότητας.(11) Συχνά, η Σχιζοειδής και η Σχιζότυπη 

Διαταραχή Προσωπικότητας συνυπάρχουν στο ίδιο 

άτομο.(21)  

2. Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας: συχνά, τα άτομα που 

εμφανίζουν Σχιζότυπη Διαταραχή Προσωπικότητας 

πληρούν και τα κριτήρια διάγνωσης της Οριακής 

Διαταραχής Προσωπικότητας. Ωστόσο, στην περίπτωση 

της τελευταίας, η δομή της προσωπικότητας χαρακτηρίζεται 

από παρορμητικότητα, συναισθηματική αστάθεια και 

εκρήξεις θυμού.(21) 

3. Παρανοειδή Διαταραχή Προσωπικότητας: στην περίπτωση 

της Παρανοειδούς Διαταραχής Προσωπικότητας κυριαρχεί 

η καχυποψία και η παρανοειδής ετοιμότητα και την ίδια 

στιγμή απουσιάζει η ιδιόρρυθμη και εκκεντρική 

συμπεριφορά, χαρακτηριστικά στοιχεία της Σχιζότυπης 

Διαταραχής Προσωπικότητας.(21)   

4. Σχιζοφρένεια: οι παραληρητικές ιδέες ή οι διαταραχές 

αντίληψης στη Σχιζότυπη Διαταραχή Προσωπικότητας είναι 

συνήθως παροδικές και όχι ιδιαίτερα επίμονες, όπως 

συμβαίνει στη Σχιζοφρένεια.(21)   

Επίσης, στη διάγνωση θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά 

υπόψη και η πολιτισμική πραγματικότητα της κοινωνίας από την 

οποία προέρχεται το άτομο, γιατί είναι δυνατό κάποιες αντιλήψεις, 

κυρίως θρησκευτικές, που είναι διαδεδομένες σε μια κοινωνία (π.χ. 

η αντίληψη ότι οι άνθρωποι διαθέτουν την 6η αίσθηση, ότι με την 
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δύναμη του πνεύματος και του μυαλού και με αυτοσυγκέντρωση 

είναι δυνατόν να θεραπευθεί το σώμα), να παρανοηθούν ως 

συμπτώματα της συγκεκριμένης διαταραχής και αυτό να οδηγήσει 

σε λανθασμένη διάγνωση.(11) 

 

• Συνοσηρότητα  
 Υπάρχουν στοιχεία από έρευνες που υποστηρίζουν ότι 

υπάρχει κάποια σχέση τουλάχιστον σε γενετικό-βιολογικό επίπεδο 

μεταξύ της Σχιζότυπης Διαταραχής Προσωπικότητας και της 

Σχιζοφρένειας. Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί έκπληξη από τη 

στιγμή που τα διαγνωστικά κριτήρια της Σχιζότυπης Διαταραχής 

Προσωπικότητας προέκυψαν από παρατηρήσεις συγγενών 

πρώτου βαθμού ατόμων που έπασχαν από Σχιζοφρένεια.(7) 

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, για τα μέλη αυτών των 

οικογενειών, τα οποία έχουν λάβει διάγνωση Σχιζότυπης 

Διαταραχής Προσωπικότητας, φαίνεται να έχουν και μια γενετική 

προδιάθεση να αναπτύξουν και οι ίδιοι Σχιζοφρένεια. Επίσης, είναι 

πιθανότερο για αυτούς να υποφέρουν από Σχιζοφρένεια παρά 

από οποιαδήποτε άλλη διαταραχή.(6)  

 Διάφορα συμπτώματα εκκεντρισμού είναι παρόντα σε αυτή 

τη διαταραχή, τα οποία μπορεί να μην είναι αρκετά σοβαρά για να 

διαγνωστεί το άτομο ως πάσχον από Σχιζοφρένεια, αλλά 

υποστηρίζεται ότι είναι προειδοποιητικά σημάδια για μια πιθανώς 

επερχόμενη εμφάνιση Σχιζοφρένειας.(6) Οι  μελέτες μας δίνουν  

ακόμα στοιχεία ότι οι ασθενείς αυτοί υποφέρουν από ανεπάρκειες 

γνωστικές και νευροψυχολογικές (16) καθώς και από εγκεφαλικές 

δυσλειτουργίες (5), οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές, που 

συναντώνται στην Σχιζοφρένια  και ειδικότερα στα αρχικά της 

στάδια.(6,7) Έτσι το μεγαλύτερο πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν οι 
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ειδικοί με τους ασθενείς αυτούς, είναι αν θα πρέπει να 

διαγνωστούν ως πάσχοντες από Σχιζοφρένεια ή ως άτομα, που 

υποφέρουν από Σχιζότυπη Διαταραχή Προσωπικότητας, καθώς τα 

συχνά ψυχωτικά συμπτώματα όπως παραισθήσεις και 

παραληρητικές ιδέες μπορούν να οδηγήσουν σε διάγνωση 

Ψυχώσεων, Σχιζοφρενικόμορφης Διαταραχής, Σχιζοφρένειας, και 

Παραληρητικής Διαταραχής. (11) 

 Παρά τα δεδομένα για τη στενή σχέση μεταξύ της 

Σχιζότυπης Διαταραχής Προσωπικότητας και της Σχιζοφρένειας, 

υπάρχουν και μελετητές που υποστηρίζουν ότι ο αριθμός των 

ατόμων που πάσχουν από Σχιζότυπη Διαταραχή Προσωπικότητας 

και τελικά εμφανίζουν Σχιζοφρένεια, είναι μικρός. Μάλιστα 

ισχυρίζονται ότι σε μεγαλύτερο ποσοστό αυτοί οι ασθενείς 

εμφανίζουν Οξεία Καταθλιπτική Διαταραχή.(7) Τα δεδομένα των 

ερευνών δείχνουν ότι υψηλά ποσοστά Σχιζότυπης Διαταραχής 

Προσωπικότητας έχουν βρεθεί και σε συγγενείς ατόμων που 

πάσχουν από Κατάθλιψη, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι η 

συγκεκριμένη διαταραχή δεν έχει συνδεθεί μόνο με τη 

Σχιζοφρένεια αλλά και με άλλες διαταραχές.(18) Άλλωστε, πολλοί 

από τους ασθενείς που πάσχουν από Σχιζότυπη Διαταραχή 

Προσωπικότητας είχαν διαγνωστεί στο παρελθόν με Μείζονα 

Κατάθλιψη ή βιώνουν ταυτόχρονα με τη διαταραχή και Μείζον 

Καταθλιπτικό επεισόδιο.(11)  

 Αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι η Σχιζότυπη Διαταραχή 

Προσωπικότητας δεν παρουσιάζεται αποκλειστικά και μόνο όταν 

υπάρχει Σχιζοφρένεια ή κάποια Διαταραχή του Συναισθήματος με 

ψυχωσικά συμπτώματα ή κάποια Ψυχωσική Διαταραχή.(7) Αυτό 

είναι ένα γεγονός που συνιστά διαγνωστική δυσκολία, καθώς η 

διάγνωση της διαταραχής περιπλέκεται από την παρεμβολή 

 34



συμπτωμάτων και άλλων διαταραχών. Ο Morey (1988) ανακάλυψε 

ότι άτομα που διαγνώστηκαν με Σχιζότυπη Διαταραχή της 

Προσωπικότητας ταυτόχρονα πληρούσαν τα κριτήρια  για τη 

διάγνωση και άλλων διαταραχών με τα εξής  ποσοστά : 

• 33% των περιπτώσεων και για Μεταιχμιακή Διαταραχή 

της Προσωπικότητας   

• 33% των περιπτώσεων και για Ναρκισσιστική 

Διαταραχή της Προσωπικότητας 

• 59% των περιπτώσεων και για Αποφευκτική Διαταραχή 

της Προσωπικότητας 

• 59% των περιπτώσεων και για Παρανοειδή Διαταραχή 

της Προσωπικότητας 

• 44% των περιπτώσεων και για Σχιζοειδή Διαταραχή 

της Προσωπικότητας 

Τα ποσοστά αυτά είναι ανησυχητικά αν θέλουμε να θεωρούμε 

ότι η Σχιζότυπη Διαταραχή της Προσωπικότητας μια ευδιάκριτη, 

ξεχωριστή διαγνωστική οντότητα.(6)   

 

• Πορεία – Πρόγνωση 
 Τα συμπτώματα της Σχιζότυπης Διαταραχής 

Προσωπικότητας εμφανίζονται από την πρώιμη ενήλικη ζωή του 

ατόμου και για να διαγνωστεί η διαταραχή αυτή είναι απαραίτητο 

να πληρείται η προϋπόθεση ότι τα συμπτώματα είναι παρόντα σε 

όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ατόμου.(11,21) Η 

συμπτωματολογία των ατόμων με Σχιζότυπη Διαταραχή 

Προσωπικότητας, κατά κανόνα, παραμένει σταθερή στην 

προοπτική του χρόνου.(21) Οι ασθενείς σαν παιδιά είναι πολύ 

πιθανό να είναι απομονωμένοι, ίσως γιατί για τους συνομηλίκους 
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τους ήταν πολύ περίεργοι. Έτσι, αποτελούν συχνά το αντικείμενο 

για πειράγματα ή και για αποξένωση από την υπόλοιπη ομάδα. 

Σαν ενήλικοι είναι πιθανό να είναι μέλη σε περίεργες, ομάδες 

κλειστού κυκλώματος, που τα μέλη τους μοιράζονται ένα κοινό 

τρόπο σκέψης και κατανόησης, συνήθως ομάδες που ασχολούνται 

με τις υποτιθέμενες παραφυσικές δυνάμεις ατόμων. Τέτοιες 

ομάδες μπορούν να αποπροσανατολίσουν ακόμα περισσότερο το 

άτομο από την πραγματικότητα και να ενισχύσουν την πιθανότητα 

εμφάνισης ψυχώσεων και διασχιστικών διαταραχών. Τα 

συμπτώματα πάντως δεν φαίνεται να εξασθενούν με την πάροδο 

της ηλικίας, αλλά η πορεία της διαταραχής δείχνει να είναι μάλλον 

σταθερή στη διάρκεια της ζωής του ατόμου, με τα άτομα αυτά να 

απασχολούνται περιοδικά σε κάποιες εργασίες, να είναι 

αποτραβηγμένα από την κοινωνία και περιθωριοποιημένα σε όλη 

τη διάρκεια της ζωής τους.(7) Ωστόσο, σημαντικός αριθμός αυτών 

των ασθενών έχει μια μάλλον ικανοποιητική κοινωνική 

προσαρμογή (γάμο, επαγγελματική δραστηριότητα).(21)  

Ένα μικρό ποσοστό των ατόμων με Σχιζότυπη Διαταραχή 

Προσωπικότητας αναπτύσσει, αργότερα, όπως προαναφέρθηκε, 

Σχιζοφρένεια ή άλλου τύπου Ψυχωσική Διαταραχή.(21)  

 

• Θεραπεία 
Η αντιμετώπιση ατόμων με Σχιζότυπη Διαταραχή 

Προσωπικότητας διαφέρει σημαντικά από αυτή των ατόμων με 

Σχιζοειδή Διαταραχή Προσωπικότητας. Σε ότι αφορά στην 

φαρμακοθεραπεία, τα αντιψυχωσικά  φάρμακα μπορούν να 

βοηθήσουν άτομα με παρανοϊκό ιδεασμό (κυρίως στις περιόδους 

έξαρσης της συμπτωματολογίας).(21) Πιο συγκεκριμένα, μικρές 

δόσεις νευρολεπτικών φαρμάκων (θειοθιξένη) έχουν δείξει κάποια 
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αποτελεσματικότητα στην θεραπεία των συμπτωμάτων, ιδιαίτερα 

της παρέκκλισης των αντιλήψεων και του κοινωνικού άγχους.(7) 

Η ψυχοθεραπευτική βοήθεια (κυρίως ατομική, υποστηρικτικού 

τύπου) μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες του ατόμου για 

κοινωνικές σχέσεις και ακόμη την ικανότητά του στο χειρισμό και 

την επίλυση προβλημάτων.(21) Οι ψυχοθεραπευτές πρέπει να 

ακολουθήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις γνωστικές και 

συμπεριφοριστικές θεραπείες υποστήριξης. Οι ασθενείς αυτοί 

βρίσκουν αγχώδη την ανάπτυξη εγγύτητας και 

συναισθηματικότητας στη θεραπεία και παρουσιάζουν την τάση για 

παλινδρόμηση και αποπροσανατολισμό. Επίσης η ομαδική 

ψυχοθεραπεία έχει αποδειχθεί να έχει θετική επίδραση, με την 

προϋπόθεση ότι η ομάδα είναι καλά δομημένη και προσφέρει 

μεγάλη υποστήριξη στα μέλη. Η συναισθηματική ένταση και η 

οικειότητα, που αναπτύσσονται σε μη δομημένες ομάδες 

ψυχοθεραπείας, θεωρούνται αγχώδεις για τους συγκεκριμένους 

ασθενείς. Παρόλα αυτά, οι ασθενείς εκείνοι που παρουσιάζουν 

παρανοειδή συμπτώματα είναι πιθανό να παρουσιάσουν δυσκολία 

να λειτουργήσουν μέσα σε δομημένες ομάδες.(7)   
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