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ΟΙ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΓΧΩΔΗΣ – ΦΟΒΙΚΟΣ  
 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα άτομα που παρουσιάζουν διαταραχές αυτής της 

κατηγορίας αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την 

δυνατότητα να εκφράζουν ελεύθερα και να στηρίζουν με 

δυναμισμό τις απόψεις τους, καθώς και προβλήματα με την 

αυτοεκτίμησή τους. Αισθάνονται άσχημα ακόμα και με τις πιο 

διακριτικές εκφράσεις επιθετικότητας ή αρνητικών συναισθημάτων 

απέναντι στο πρόσωπό τους. Η κοινωνική απομόνωση, 

συναισθήματα ότι το άτομο είναι ανίκανο και ανάξιο και η 

υπερευαισθησία στην κριτική των άλλων είναι κοινά 

χαρακτηριστικά των τριών διαταραχών. Ωστόσο,  διαφέρει κατά 

πολύ ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται σε κάθε διαταραχή.(6) 
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 ΑΠΟΦΕΥΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει ασθενείς, που 

εμφανίζουν έντονα στοιχεία κοινωνικής αναστολής, δηλαδή 

ασθενείς αποσυρμένους από τις κοινωνικές σχέσεις. Οι 

συμπεριφορές αυτές, που οδηγούν το άτομο στην κοινωνική 

απομόνωση, είναι σταθερές στο πέρασμα του χρόνου. Συνήθως 

συνοδεύονται από έντονα συναισθήματα άγχους, όταν τα άτομα 

αυτά βρεθούν εκτεθειμένα μέσα σε μια διαπροσωπική σχέση.  Ο 

ασθενής διακατέχεται από αισθήματα αναξιότητας, ανεπάρκειας, 

ντροπής και υπερευαισθησίας στην αρνητική κριτική των 

άλλων.(15)  

 

• Επιδημιολογία 
Ο επιπολασμός στον γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με το DSM-

IV, κυμαίνεται από 0,5%-1% (6, 14). Φαίνεται ότι απαντάται πιο 

συχνά στους άνδρες από ότι στις γυναίκες, καθώς η αναλογία 

ανδρών προς γυναικών είναι 3:2.  

Η Αποφευκτική Διαταραχή Προσωπικότητας αποτελεί περίπου 

το 10% του συνόλου των Διαταραχών Προσωπικότητας. Επίσης, 

σε ότι αφορά στα άτομα που υποφέρουν από κάποια ψυχική νόσο, 

αλλά δεν νοσηλεύονται σε κάποιο ψυχιατρικό νοσοκομείο, 10% 

από αυτούς έχουν διαγνωστεί ότι πάσχουν από αυτή την 

διαταραχή.(6) 
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• Αιτιοπαθογένεια  
Οι μελέτες προσανατολίζονται περισσότερο προς την 

ενίσχυσης της άποψης ότι στις συμπεριφορές αποφυγής και στις 

αντιδράσεις ντροπής συμβάλλουν και γενετικοί-ιδιοσυγκρασιακοί 

παράγοντες.(15)  

Η ψυχαναλυτική προσέγγιση, σε ότι αφορά στους 

ψυχολογικούς μηχανισμούς, εστιάζει στην ψυχοδυναμική συνάφεια 

της διαταραχής αυτής με τη Φοβική Νεύρωση. Επιπλέον, 

αναφέρεται στην ενεργοποίηση αμυντικών μηχανισμών, όπως η 

απώθηση και η μετάθεση, καθώς και στην παλινδρόμηση στη 

ναρκισσιστική σχέση με το αντικείμενο.(15) 

`Η γνωσιακή–συμπεριφοριστική προσέγγιση αναφέρεται σε 

ένα μαθησιακό πρότυπο συμπεριφοράς, το οποίο έχει 

διαμορφωθεί βάσει της έμφασης του ατόμου σε μια πραγματική ή 

φαντασιωσική τραυματική εμπειρία. Ως επακόλουθο, παρατηρείται 

η μειωμένη συμμετοχή και η έλλειψη αισθήματος ικανοποίησης 

από άλλες ευχάριστες εμπειρίες.(15) 

 

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

Προσωπικότητας θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 4 από τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά σύμφωνα με το DSM IV:  

1. Αποφυγή δραστηριοτήτων και επαφών με τρίτους: Οι 

πάσχοντες από αυτή τη διαταραχή θα αποφύγουν 

επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες προϋποθέτουν 

διαπροσωπικές επαφές σε εκτεταμένο βαθμό, κυρίως από το 

φόβο ότι θα υποστούν κριτική και τελικά θα απορριφθούν 

από τους άλλους.(10,15) Συχνά έλκονται από και 

εμπλέκονται σε επαγγελματικές δραστηριότητες που τους 
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επιτρέπουν να δουλεύουν απομονωμένοι. Με αυτό τον 

τρόπο, οι ζωές τους, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

περιορίζονται σε τέτοιο βαθμό, που τα άτομα 

απομονώνονται στην προσπάθειά τους να αποφύγουν την 

φοβογόνο – αγχογόνο κριτική. Ακόμα, δραστηριότητές τους 

βρίσκονται εν γένει σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από αυτό 

που οι ικανότητές τους προδιαγράφουν.(6) 

2. Αποφυγή σχέσεων: Οι ασθενείς αυτοί δείχνουν απροθυμία 

και διστακτικότητα στο να εμπλακούν με άλλους ανθρώπους 

και να δημιουργήσουν σχέσεις μαζί τους, εκτός και αν είναι 

σίγουροι ότι θα είναι αρεστοί σε αυτούς.(5,10,15) Στις 

κοινωνικές τους συναναστροφές είναι συνήθως απόμακροι 

και συνεσταλμένοι. Η αιτία εντοπίζεται στον υπερβολικό τους 

φόβο ότι θα πουν ή θα κάνουν κάτι ανόητο και θα 

ντροπιαστούν, θα κοκκινίσουν ή με όποιο τρόπο θα γίνει 

εμφανής η αμηχανία και το άγχος τους.(5) Έτσι 

συναναστρέφονται με πολύ λίγους ανθρώπους, στην ουσία 

με αυτούς που δεν αποτελούν απειλή για τον ασθενή, που 

δεν αισθάνεται ο ασθενής ότι είναι πιθανό να στραφούν 

εναντίον του, να ασκήσουν κριτική ή να τον απορρίψουν.(6)  

3. Συγκρατημένος μέσα στη σχέση: Ο ασθενής, που πάσχει 

από αυτή τη διαταραχή θα θέσει όρια και θα περιορίσει σε 

μεγάλο βαθμό και τις στενές διαπροσωπικές του σχέσεις, και 

πάλι από το φόβο ότι θα γελοιοποιηθεί, εκτεθεί ή ντροπιαστεί 

στα μάτια του συντρόφου του. (10,15) 

4. Φόβος κριτικής ή απόρριψης: Οι πάσχοντες από τη 

διαταραχή δείχνουν ακόμα μια υπερενασχόληση και 

υπερευαισθησία στο ενδεχόμενο άσκησης κριτικής προς το 

πρόσωπό τους ή απόρριψής τους σε κοινωνικές 
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καταστάσεις.(5,10,15) Ένας από τους φόβους που συχνά 

εκφράζουν είναι ότι αν τους ασκηθεί κριτική θα ξεσπάσουν 

σε κλάματα ή θα αντιδράσουν με κάποιον άλλον εξίσου 

εξευτελιστικό, όπως οι ίδιοι θεωρούν, τρόπο. Ο φόβος τους 

αυτός τους κρατά σε μια συνεχή επαγρύπνηση και δείχνουν 

ιδιαίτερη ευαισθησία σε ότι αφορά λέξεις ή και πράξεις των 

άλλων, που οι ίδιοι οι ασθενείς θεωρούν ότι υποδηλώνουν 

αρνητική άποψη για τους ίδιους. Στην πραγματικότητα όμως 

τα περιστατικά που περιγράφουν και τους δίνουν αυτές τις 

διαστάσεις της απόρριψης από τους άλλους δεν είναι τίποτα 

παραπάνω από συμπτώσεις ή άσχετα γεγονότα, που η 

σημασία τους υπερεκτιμάται ή διαστρεβλώνεται.(6)  

5. Συναισθήματα ανεπάρκειας: Πολλές φορές η τάση των 

ασθενών να περιορίζουν και να αποκλείουν τον εαυτό τους 

από τη συμμετοχή σε καινούριες κοινωνικές δραστηριότητες 

έχει να κάνει και με αισθήματα ανικανότητας και 

ανεπάρκειας.(10,15) Οι ασθενείς αυτοί χαρακτηρίζονται από 

έναν ιδιαίτερο, βαθύ και περίπλοκο τρόπο σκέψης. 

Συγκεκριμένα, μπαίνουν συχνά στη διαδικασία να 

αναθεωρούν και να επανεξετάζουν την συμπεριφορά τους. 

Έτσι, στοχεύουν στο να εντοπίσουν σημάδια ανικανότητας 

και ανεπάρκειας ή να επιβεβαιώσουν το πόσο ανάρμοστη 

και αδέξια είναι η συμπεριφορά τους. Βέβαια, το ίδιο κάνουν 

και για την συμπεριφορά των άλλων απέναντί τους, στην 

προσπάθειά τους να εντοπίσουν σημάδια εχθρικής 

διάθεσης.(6) 

6. Εικόνα εαυτού κατώτερη, μη ελκυστική: Τα άτομα αυτά 

βλέπουν τον εαυτό τους αδέξιο κοινωνικά, μη ελκυστικό σε 

διαπροσωπικό επίπεδο και κατώτερο από τους υπόλοιπους 
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εν γένει.(5,10,15) Στην περίπτωση, μάλιστα, που κάποιος 

εκφράσει θετική άποψη για αυτούς, έχουν την τάση να 

αμφισβητούν την ειλικρίνεια του ατόμου αυτού.(5) 

7. Δεν αναλαμβάνει ευθύνες ή πρωτοβουλίες: Οι πάσχοντες 

από τη διαταραχή αυτή είναι ασυνήθιστα διστακτικοί στο να 

ρισκάρουν να εμπλακούν σε νέες δραστηριότητες, να 

αναλάβουν ευθύνες ή να πάρουν πρωτοβουλίες. Βασική 

αιτία αποτελεί ο φόβος τους ότι δεν θα τα καταφέρουν και θα 

εξευτελιστούν.(10,15) Έτσι, συχνά θα υπερβάλλουν σε ότι 

αφορά στους κινδύνους και το ρίσκο ή στη δυσκολία κάποιας 

δραστηριότητας, που θα μπορούσαν να αναλάβουν, η οποία 

δεν συμπεριλαμβάνεται στην καθημερινή τους ρουτίνα.(5) 

Τα άτομα, που πάσχουν από Αποφευκτική Διαταραχή 

Προσωπικότητας, χαρακτηρίζονται από την τάση τους να 

αποφεύγουν σχέσεις και δραστηριότητες.(15) Το κεντρικό στοιχείο 

της διαταραχής αυτής είναι η εκτεταμένη αίσθηση του ασθενούς ότι 

δεν αξίζει τίποτα και η υπερευαισθησία του αναφορικά με την 

πραγματική ή φανταστική απόρριψη, η οποία εκδηλώνεται σαν 

κοινωνική αναστολή.(6) Η συμπεριφορά αυτή έχει τη βάση της σε 

αισθήματα ντροπής και κατωτερότητας που κατακλύζουν το άτομο 

όταν έρχεται σε επαφή με άλλους, καθώς και σε φανταστικά 

σενάρια ότι οι άλλοι θα τους επικρίνουν και θα τους 

απορρίψουν.(15)  

Συχνά οι ασθενείς αυτοί κατακλύζονται από συναισθήματα τα 

οποία προσπαθούν να καταπιέσουν. Όλα αυτά τα στοιχεία 

οδηγούν συχνά το άτομο σε ένα διαταραγμένο και 

αποδιοργανωμένο τρόπο σκέψης. Η εικόνα που δίνουν στους 

άλλους είναι ότι είναι άτομα αγχώδη και καταπιεσμένα και ότι 

βρίσκονται συνεχώς σε ένταση και υπό πίεση. Μάλιστα, είναι 
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πιθανό οι ασθενείς να προκαλούν στους άλλους, με την 

συμπεριφορά τους, εκείνα τα συναισθήματα που φοβούνται οι ίδιοι 

τόσο πολύ μήπως αντιμετωπίσουν.(6) Τις περισσότερες φορές 

επιλέγουν ως ερωτικούς συντρόφους ή ως φίλους ανθρώπους που 

θεωρούν ότι για κάποιο λόγο είναι κατώτεροι από τους ίδιους, γιατί 

έτσι η αυτοεκτίμησή τους ενισχύεται.  

Όλες αυτές οι συμπεριφορές αποφυγής των κοινωνικών 

επαφών και δραστηριοτήτων οδηγούν το άτομο στην απομόνωση. 

Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τρόπος άμυνας-προστασίας του 

εαυτού τους από το άγχος της ενδεχόμενης αρνητικής κριτικής ή 

τελικά και απόρριψης από τους άλλους.(15)  

 

• Διαφορική Διάγνωση  
Η διαφοροδιάγνωση θα πρέπει να γίνει από τις εξής 

διαταραχές: 

1. Διαταραχή Πανικού με Αγοραφοβία: Σε αυτή την περίπτωση 

η αποφευκτική συμπεριφορά αρχίζει μετά από τις κρίσεις 

πανικού. Αντίθετα, στην Αποφευκτική Διαταραχή 

Προσωπικότητας η συμπτωματολογία είναι σταθερή στο 

χρόνο και αρχίζει σε μικρότερη ηλικία (συνήθως πρώιμη 

ενήλικη ζωή).(15)  

2. Σχιζοειδής Διαταραχή Προσωπικότητας: Οι άνθρωποι που 

πάσχουν από Σχιζοειδή Διαταραχή της Προσωπικότητας, 

όπως ακριβώς και οι πάσχοντες από Αποφευκτική 

Διαταραχή Προσωπικότητας, είναι μοναχικά άτομα που 

αποφεύγουν τις ανθρώπινες συναναστροφές. Όμως, 

διαφοροποιούνται ως προς το γεγονός ότι οι ασθενείς με 

Σχιζοειδή Διαταραχή της Προσωπικότητας είναι 

απομονωμένοι και απόμακροι γιατί δεν επιθυμούν ή δεν 
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ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν σχέσεις. Στη δεύτερη 

περίπτωση, αντιθέτως, οι ασθενείς αναζητούν την 

επικοινωνία και την προσκόλληση σε άλλους, αλλά 

αποφεύγουν να δημιουργήσουν σχέσεις μπροστά στο φόβο 

της κριτικής και της απόρριψης 

3. Εξαρτητική Διαταραχή Προσωπικότητας: Και στις 2 

περιπτώσεις υπάρχει ο φόβος απόρριψης, όμως στην 

Αποφευκτική Διαταραχή Προσωπικότητας συνοδεύεται από 

αισθήματα ανεπάρκειας και υπερευαισθησίας στην κριτική 

των άλλων.(6,13,15)  

Το DSM IV όμως συστήνει στους ειδικούς προσοχή κατά τη 

διάγνωση της διαταραχής αυτής όταν πρόκειται για άτομα που 

προέρχονται από κοινωνίες ή πολιτισμικές ομάδες, όπου 

υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες από το άτομο  να μην έχει πίστη 

στον εαυτό του και στις δυνάμεις του, και να είναι ντροπαλός. 

Επίσης προσοχή πρέπει να δοθεί και  στις διαγνώσεις που 

πιθανόν να δοθούν σε μετανάστες. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να 

εμφανίζουν επιφανειακά τα συμπτώματα αλλά ουσιαστικά απλά να 

περνούν μια διαδικασία προσαρμογής στη νέα πολιτισμική τους 

πραγματικότητα. Δεν θα πρέπει επίσης να παρερμηνεύονται αυτές 

οι συμπεριφορές, και να θεωρείται ότι το άτομο πάσχει από 

Αποφευκτική Διαταραχή, όταν παρατηρούνται σε παιδιά και 

εφήβους. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα άτομα είναι φυσικό και 

αναμενόμενο να συμπεριφέρονται κάποιες φορές ντροπαλά και 

συνεσταλμένα λόγω ηλικίας.(6)  
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• Συνοσηρότητα  
Η Αποφευκτική Διαταραχή Προσωπικότητας είναι από τις 

Διαταραχές Προσωπικότητας που αναπτύσσουν πολύ συχνά 

συμπτωματολογία του Άξονα Ι (του DSM IV), δηλαδή Αγχώδεις 

Διαταραχές, Φοβίες και Συναισθηματικές Διαταραχές.(6,10,15) 

Άλλωστε τα διαγνωστικά κριτήρια είναι παρόμοια με τα κριτήρια 

της Κοινωνικής Φοβίας και για αυτό οι δύο διαταραχές είναι στενά 

συνδεδεμένες.(9) Όταν η διαταραχή συνυπάρχει με Αγχώδεις 

Διαταραχές η απομόνωση και η παραίτηση του ασθενούς μπορεί 

να πάρει μεγάλες διαστάσεις.(6) 

Η διαταραχή έχει συνδεθεί επίσης και με την 

Μεταιχμιακή/Μεθοριακή Διαταραχή της Προσωπικότητας.(6,12)  

Οι ασθενείς αυτοί είναι πιθανόν να παρουσιάσουν και 

Διαταραχές του Συναισθήματος, όπως Κατάθλιψη, αλλά και 

παράπονα για σωματικούς πόνους.(6,10) 

 

• Πορεία – Πρόγνωση  
Η διαταραχή ξεκινά νωρίς στην ενήλικη ζωή του ατόμου και 

είναι έκδηλη σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς του. Τα 

συμπτώματα της διαταραχής τείνουν όμως να εξασθενούν καθώς 

το άτομο μεγαλώνει.(10)  

 

• Θεραπεία  
Σε ότι αφορά στη φαρμακοθεραπεία, πολλοί ασθενείς 

ανταποκρίνονται θετικά στην χορήγηση ελασσόνων ηρεμιστικών 

(αγχολυτικών), αλλά και αντικαταθλιπτικών φαρμάκων και 

ειδικότερα σε αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης. Η φαρμακευτική 

θεραπεία έχει θέση όταν το άγχος είναι έντονο, ενώ κρίνεται 

απαραίτητη σε περιπτώσεις που είναι αναγκαίο για τον ασθενή να 
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ξεπεράσει αρχικά τα αισθήματα έντονου κοινωνικού άγχους, τα 

οποία επηρεάζουν αρνητικά και περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις 

καθημερινές του δραστηριότητες (π.χ. την ικανότητά του να 

εργαστεί, να συναναστραφεί με συναδέλφους, να παρουσιάσει τη 

δουλειά του σε κοινό κ.α.).(10,15)  

Γενικευμένα αγχώδη συναισθήματα, καθώς και ειδικότερα 

συναισθήματα κοινωνικής φοβίας μπορούν να μειωθούν, να 

καταπιεστούν ή και να εξαφανιστούν μέσω φαρμακευτικής 

παρέμβασης. Συχνά οι ασθενείς αυτοί αδυνατούν να κατανοήσουν 

το μέγεθος, την έκταση και τη φύση της ασθένειάς τους και 

αναζητούν θεραπεία για μια συγκεκριμένη Αγχώδη Διαταραχή, για 

Κοινωνική Φοβία, ή για μια Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή, η 

οποία μπορεί όντως να συνυπάρχει με την Αποφευκτική 

Διαταραχή της Προσωπικότητας.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο θεραπευτής πρέπει να 

παρακολουθεί στενά τη δοσολογία των φαρμάκων γιατί τα άτομα 

αυτά τείνουν να αναπτύσσουν εξάρτηση από τη φαρμακευτική 

αγωγή. Αυτό οφείλεται στο ότι νιώθουν ότι τα φάρμακα τους 

βοηθούν να ελέγξουν και να περιορίσουν τα συναισθήματα 

άγχους. Όμως, τα προβλήματα ανασφαλειών και τα αισθήματα 

ανικανότητας είναι πιθανό να απαιτούν μια θεραπευτική 

προσέγγιση περισσότερο βασισμένη στην κατανόηση.(10)    

Σε ότι αφορά στις Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις, τα 

τελευταία χρόνια εφαρμόζεται συχνά η Γνωσιακή–

Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία, η οποία εστιάζει στην 

εκπαίδευση στην απόκτηση παρρησίας (assertiveness 

training).(15)   

Χρήσιμη έχει αποδειχθεί και η Ψυχαναλυτικού Τύπου 

Ψυχοθεραπεία καθώς συνδυάζει τόσο την υποστηρικτική όσο και 
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την εκφραστική-ερμηνευτική διάσταση, οι οποίες για τους 

πάσχοντες από Αποφευκτική Διαταραχή Προσωπικότητας είναι 

απαραίτητες για την ομαλή ψυχοθεραπευτική εξέλιξη.(15) 

Η Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία στοχεύει στο να διδάξει 

στον ασθενή να αντιδρά με λιγότερο φόβο σε καταστάσεις κατά τις 

μέχρι πρότινος ένιωθε να απορρίπτεται ή που ελάμβανε ως 

εμπειρίες τραυματικές.(15) 

Επίσης, οι ασθενείς βρίσκουν συχνά τη θεραπεία ομάδας 

ιδιαίτερα βοηθητική και ενημερωτική. Οι ομάδες υποστήριξης 

βοηθούν το άτομο να ανακαλύψει τις βαθύτερες αιτίες και τη φύση 

της συμπεριφοράς του. Παράλληλα, προσφέρουν και ένα 

περιβάλλον στο οποίο το άτομο θα βρει κατανόηση, και θα 

αισθανθεί άνετα να συζητήσει τις κοινωνικές του ανασφάλειες και 

να εξασκηθεί πάνω στην διαπροσωπική έκφραση συναισθημάτων 

και ιδεών. Ακόμα, θα κατορθώσει να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή 

του στο να πλησιάζει τους άλλους και να αναπτύσσει 

διαπροσωπικές σχέσεις και έξω από την ομάδα.(10) 

Η διαταραχή αυτή είναι η μόνη από τις Διαταραχές της 

Προσωπικότητας που είναι δυστονική (ασύμφωνη) προς το Εγώ. 

Οι ασθενείς αυτοί αισθάνονται πόνο, λύπη, υποφέρουν και 

αγωνιούν να δουν τις καταστάσεις να αλλάζουν, και ουσιαστικά 

κατηγορούν τον εαυτό τους για οποιαδήποτε δυσκολία συναντούν. 

Τα έκδηλα συναισθήματα άγχους, λύπης και πόνου, καθώς και ο 

φόβος των ασθενών μπορεί να εκδηλωθούν και σαν αδυναμία να 

κάνουν τα απαραίτητα βήματα για να φθάσουν μέχρι το σημείο να 

ζητήσουν ψυχοθεραπευτική βοήθεια.(6) 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς αδυνατούν συχνά να 

κατανοήσουν το είδος και την έκταση της ασθένειάς τους και 

αναζητούν θεραπεία για μια συγκεκριμένη ή γενικευμένη Αγχώδη 
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Διαταραχή, η οποία μπορεί πράγματι να συνυπάρχει με την 

Αποφευκτική Διαταραχή της Προσωπικότητας. Ο θεραπευτής είναι 

σημαντικό να διακρίνει ότι ο ασθενής δεν είναι ντροπαλός μόνο 

εξαιτίας της ανικανότητάς του να ελέγξει και να περιορίσει το άγχος 

του, αλλά υπάρχει και μια πιο εκτεταμένη και ουσιαστική διαταραχή 

που περιλαμβάνει τόσο συναισθήματα ανασφάλειας όσο και 

συναισθήματα χαμηλού αυτοσεβασμού, αυτοεκτίμησης και 

ακαταλληλότητας.  

Εξαιρετικά χρήσιμες στη θεραπεία έχουν αποδειχθεί οι τεχνικές 

εκπαίδευσης κοινωνικών δεξιοτήτων, συστηματικής 

απευαισθητοποίησης, η ιεραρχία των φοβογόνων κοινωνικών 

καταστάσεων και η έκθεση στην πραγματικότητα. Είναι όμως 

εξαιρετικά εποικοδομητικό να συμπεριλάβει ο ψυχοθεραπευτής 

στην διαδικασία της θεραπείας και συζητήσεις για τις 

υπολανθάνουσες ανασφάλειες και τους φόβους σχετικά με την 

ελκυστικότητα, την απόρριψη και την οικειότητα.(10)  

Όσον αφορά στη σχέση τους με το θεραπευτή τους είναι 

φανερό ότι οι ασθενείς χρειάζονται βοήθεια και μάλιστα θεωρούν 

ότι βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, που η βοήθεια των άλλων 

είναι απαραίτητη. Ωστόσο, όπως και σε κάθε άλλη σχέση τους, 

κυριαρχεί η έλλειψη εμπιστοσύνης και ο φόβος της απόρριψης και 

της κριτικής. Δεδομένου του χαμηλού επιπέδου ανοχής της 

κριτικής, μια κουβέντα ή ένα σχόλιο, που κάποιο φυσιολογικό 

άτομο θα εισέπραττε ως εποικοδομητικό ή συμβουλή, το άτομο, 

που πάσχει από Αποφευκτική Διαταραχής της Προσωπικότητας 

θα το εκλάβει ως ιδιαίτερα σκληρό, τιμωρητικό και τρομερά 

απορριπτικό. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο ο ψυχοθεραπευτής 

θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή του. Αυτός ο φόβος της 

απόρριψης μπορεί να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα όπως 
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στα χρονιά όρια, που περιορίζουν την επαφή με τον ασθενή και 

αναγκάζουν το θεραπευτή να επικεντρώνεται στα κεντρικά σημεία 

της συνεδρίας. Οι θεραπευτές θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί 

για τυχόν παρερμήνευση της βιασύνης ως ένδειξης εχθρικών 

αισθημάτων απέναντι στο πρόσωπό τους.(6)  
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 ΕΞΑΡΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

 Οι πάσχοντες από Εξαρτητική Διαταραχή Προσωπικότητας 

χαρακτηρίζονται ως άτομα που εκδηλώνουν μια εξαρτημένη και 

υποτακτική συμπεριφορά. Αυτό οδηγεί τους σημαντικούς άλλους 

να αναλαμβάνουν κάθε ευθύνη για τις περισσότερες πλευρές της 

ζωής του ασθενούς. Ο τελευταίος κατακλύζεται από αισθήματα 

δυσφορίας και ανημπόριας κάθε φορά που μένει μόνος του, έστω 

και αν αυτό συμβαίνει για μικρές χρονικές περιόδους.  

 Ο Freud είχε περιγράψει παλαιότερα μια διάσταση της 

προσωπικότητας με βασικά χαρακτηριστικά την ανάγκη του 

ατόμου να είναι απόλυτα εξαρτημένο από άλλους, την 

παθητικότητα, την απαισιοδοξία, τον πεσιμισμό, την έλλειψη 

εμπιστοσύνης στις ικανότητές του και τις σεξουαλικές φοβίες. 

Πρόκειται για μια διάσταση που παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με 

την Εξαρτητική Διαταραχή Προσωπικότητας, έτσι όπως αυτή 

περιγράφεται από τα σύγχρονα διαγνωστικά συστήματα.(15) 

  

• Επιδημιολογία 
Ο επιπολασμός της Εξαρτητικής Διαταραχής της 

Προσωπικότητας υπολογίζεται σε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο από 

1,5%, και πιο συγκεκριμένα στις περισσότερες επιδημιολογικές 

έρευνες κυμαίνεται μεταξύ 1,6% - 6,7%. Η διαταραχή αυτή 

απαντάται συχνότερα στις γυναίκες από ότι στους άνδρες, και αυτό 

πιθανότατα οφείλεται στις διαφορετικές διεργασίες και εμπειρίες 

κοινωνικοποίησης ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια.(4,14,15) Οι 

αιτίες εμφάνισης της διαταραχής μπορεί να διαφέρουν ανάμεσα σε 

άνδρες και γυναίκες.(5) Επίσης, είναι μια διαταραχή που απαντάται 

συχνότερα σε άτομα που έχουν ιστορικό χρόνιας σωματικής νόσου 
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κατά την παιδική ηλικία.(15) Γενικότερα, η Εξαρτητική Διαταραχή 

Προσωπικότητας θεωρείται από τις πιο συχνές διαγνώσεις 

ψυχικών διαταραχών.(5)  

 

• Αιτιοπαθογένεια 
Σε ότι αφορά στην αιτιοπαθογένεια της Εξαρτητικής 

Διαταραχής της Προσωπικότητας υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί 

να υπάρχει συμμετοχή γενετικών παραγόντων. Επίσης, έχει 

διατυπωθεί η άποψη ότι ο περιορισμός του παιδιού στο να 

αναπτύξει την δική του ανεξάρτητη και αυτόνομη συμπεριφορά και 

στο να παίρνει πρωτοβουλίες είναι στοιχεία που μπορούν να 

συμβάλλουν στην εμφάνιση της διαταραχής αυτής.  

Η ψυχαναλυτική θεωρία αναζητώντας τα αίτια εκδήλωσης της 

Εξαρτητικής Διαταραχής Προσωπικότητας εστιάζει σε καθηλώσεις 

ή παλινδρόμηση στο στοματικό στάδιο της ψυχοσεξουαλικής 

ανάπτυξης. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να εμφανιστεί σαν 

αποτέλεσμα της αποτυχίας επίλυσης της Οιδιποδειακής 

σύγκρουσης. Βέβαια, από τη στιγμή που αναφέρονται υψηλότερα 

ποσοστά εμφάνισης σε γυναίκες, ως αίτιο παρουσιάζεται 

αντίστοιχα το συνδρόμο της Ηλέκτρας.(15)  

Δεν θα πρέπει να υποβαθμίζεται όμως και ο ρόλος 

κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων στην εκδήλωση της 

διαταραχής, όπως για παράδειγμα,                    η έμφαση που 

δίνεται από κάποιες κοινωνίες, στην εξάρτηση του παιδιού από 

τους γονείς του.(15)  
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• Κλινική Εικόνα – Διάγνωση  
Για να δοθεί η διάγνωση της Εξαρτητικής Διαταραχής 

Προσωπικότητας θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 5 από τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά σύμφωνα με το DSM IV:  

1. Ανάγκη να αναλαμβάνουν οι άλλοι την ευθύνη σημαντικών 

πλευρών της ζωής του ασθενούς: Τα άτομα αυτά χρειάζονται 

άλλους για να αναλάβουν την ευθύνη της λήψης των 

σημαντικότερων αποφάσεων της ζωής τους.(10,15) 

Συνήθως, επιτρέπουν στους συντρόφους τους τελείως 

παθητικά να αποφασίζουν για το που θα μείνουν, τι 

επάγγελμα θα εξασκήσουν, ακόμα και για το με ποιους θα 

πρέπει να είναι φιλικοί και ποιους όχι. (5,6,7) 

2. Δυσκολία στη λήψη αποφάσεων: Οι ασθενείς 

αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στη λήψη καθημερινών 

αποφάσεων ελλείψει της καθοδήγησης, επιβεβαίωσης και 

συμπαράστασης των σημαντικών άλλων.(10,15) Έτσι, 

βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση συμπαράστασης και 

επιβεβαίωσης για επιλογές που αφορούν όλες τις πτυχές της 

ζωής τους ακόμα και για τις πιο απλές αποφάσεις.(6)  

3. Δυσκολία στην έκφραση διαφωνίας: Εμφανίζεται σημαντική 

δυσκολία στην έκφραση διαφωνίας προς τους άλλους ή στην 

προβολή απαιτήσεων, κυρίως εξαιτίας του φόβου ότι θα 

χαθεί η αποδοχή και η υποστήριξη.(5,15) Αυτή βέβαια η 

στάση έχει σαν αποτέλεσμα να καταπιέζουν τον εαυτό τους 

και να υποβαθμίζουν τη σημασία των δικών τους αναγκών 

μέσα στα πλαίσια της απεγνωσμένης προσπάθειάς τους να 

βεβαιωθούν ότι δεν θα διαλύσουν τις προστατευτικές σχέσεις 

που έχουν ήδη δημιουργήσει.(5) Στο κριτήριο αυτό δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι αντικειμενικοί φόβοι της ενδεχόμενης 
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τιμωρίας ή ποινής, που θα επακολουθούσε μια τέτοια 

πράξη.(10)   

4. Δυσκολία στο να ξεκινήσει ή να κάνει πράγματα μόνος του: 

τα άτομα που εμφανίζουν αυτή τη διαταραχή έχουν 

σημαντική δυσκολία στο να φέρουν σε πέρας κάποια 

εργασία μόνοι τους.(10,15) Αυτό συμβαίνει κυρίως εξαιτίας 

της έλλειψης αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης στην κρίση 

τους και τις ικανότητές τους και όχι λόγω έλλειψης κινήτρων 

ή ενέργειας να δραστηριοποιηθούν.(10) Μάλιστα 

παρουσιάζονται εξαιρετικά παθητικοί σε τέτοιες διαδικασίες 

καθώς φοβούνται ότι η ενεργός εμπλοκή τους σε 

οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να γεννήσει προσδοκίες 

στους σημαντικούς άλλους ότι οι ασθενείς μπορούν να 

αρχίσουν να φροντίζουν τον εαυτό τους.(6)  

5. Προβαίνει ακόμα και σε υπερβολές προκειμένου να 

εξασφαλίσει την φροντίδα και την υποστήριξη των άλλων: Το 

άτομο, που πάσχει από Εξαρτητική Διαταραχή 

Προσωπικότητας, μπορεί να φθάσει σε ακραία σημεία 

προκειμένου να κερδίσει την υποστήριξη και την φροντίδα 

των άλλων. Για παράδειγμα, μπορεί να προθυμοποιηθεί να 

προβεί ακόμα και σε πράξεις που του είναι δυσάρεστες ή να 

συμφωνήσει με τους άλλους ακόμα και όταν γνωρίζει ότι 

κάνουν λάθος.(5,7,10,15) Επίσης, συχνά χαρακτηρίζονται ως 

ευγενείς, γενναιόδωροι και άνθρωποι που εκδηλώνουν 

ανοικτά το ενδιαφέρον τους για τους άλλους. Τέτοιου είδους 

συμπεριφορές υποτακτικότητας και εξάρτησης, 

υποδηλώνουν την υπερβολική ανάγκη του ατόμου να 

υπάρχει κάποιος στη ζωή του, που να τον φροντίζει. Βέβαια, 

όλες αυτές οι συμπεριφορές τους στερούν την δυνατότητα να 
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εκφράσουν οποιοδήποτε άλλο συναίσθημα που θα 

μπορούσε ενδεχομένως να απειλήσει την εξαρτημένη 

προσκόλλησή τους.(6)    

6. Αίσθημα στενοχώριας ή έλλειψης βοήθειας όταν μένει μόνος 

του: ο ασθενής αισθάνεται άσχημα και αβοήθητος όταν 

βρεθεί μόνος του Αυτό οφείλεται στους υπερβολικους 

φόβους του ότι είναι ανίκανος να φροντίσει τον εαυτό του, 

στη χαμηλή αυτοεκτίμησή του, την έλλειψη αυτοπεποίθησης, 

την αυστηρή αυτοκριτική και την αυτοϋποτίμηση. 

(5,6,7,10,15) Στις περιπτώσεις, που βρίσκονται μόνοι τους, 

θα επιδείξουν μια έντονη ενασχόληση με φόβους αναφορικά 

με το ότι οι άλλοι τους εγκατέλειψαν και θα πρέπει να 

φροντίσουν μόνοι τους τον εαυτό τους.(5)  

7. Τελειώνοντας μια στενή σχέση αναζητά επίμονα μιαν άλλη, 

που θα του προσφέρει φροντίδα και υποστήριξη: Το άτομο 

που πάσχει από αυτή τη διαταραχή αναζητά εσπευσμένα μια 

άλλη σχέση ως πηγή φροντίδας και υποστήριξης όταν η 

μέχρι πρότινος σχέση του λάβει τέλος.(5,6,10,15) 

8. Υπέρμετρη ενασχόληση με μη ρεαλιστικούς φόβους 

εγκατάλειψης: Ο ασθενής ασχολείται σε υπερβολικό βαθμό 

με φόβους που αναπτύσσει σχετικά με το ότι θα τον 

εγκαταλείψουν και θα χρειαστεί να φροντίσει μόνος του τον 

εαυτό του.(6,10,15) Η καταγωγή του παράλογου αυτού 

φόβου είναι το αίσθημα ανικανότητας να φροντίσει μόνος τον 

εαυτό του και η έντονη ανάγκη για την παρουσία κάποιου 

που να μπορέσει να τον στηρίξει. Είναι δε πολύ πιθανό η 

απειλή ότι μπορεί να χαθεί το άτομο αυτό να οδηγήσει σε 

σοβαρή κρίση.(6) 
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Τα άτομα με Εξαρτητική Διαταραχή Προσωπικότητας είναι 

συνήθως παθητικά. Χαρακτηρίζονται από μια εκτεταμένη και 

υπερβολική ανάγκη να υπάρχει κάποιος άλλος που να τους 

φροντίζει (γονείς, σύζυγος, σύντροφος κ.α.). Πρόκειται για άτομα 

με μεγάλη δυσκολία στη λήψη αποφάσεων για διάφορα θέματα της 

καθημερινής τους ζωής. Επιπλέον, διαθέτουν φόβους ενδεχόμενου 

αποχωρισμού, που αρχίζουν στην πρώιμη ενήλικη ζωή τους και 

οδηγούν σε υποχωρητικότητα και ολοκληρωτική παράδοση του 

εαυτού τους, καθώς και σε συμπεριφορές που υποδηλώνουν 

έντονη συναισθηματική εξάρτηση.(10,15)  

Πολιτισμικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις προσδοκίες που 

αναπτύσσονται στην κοινωνία με βάση το φύλο και τις προσδοκίες 

για διαφορετικότητα των ατόμων είναι στοιχεία που πρέπει να 

συνυπολογίζονται στην διαδικασία της διάγνωσης.(6) Η ένδειξη 

σεβασμού, ευγένειας και παθητικότητας είναι στοιχεία της 

συμπεριφοράς των ατόμων, τα οποία παρουσιάζονται σε 

διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες με διαφορετική ένταση και σε 

διαφορετική  έκταση από κοινωνία σε κοινωνία. Είναι εξαιρετικά 

σημαντικό να μπορεί ο θεραπευτής να διαχωρίσει την Διαταραχή 

της Προσωπικότητας από την διαφορετικότητα της 

προσωπικότητας ενός ατόμου, που κατά πάσα πιθανότητα 

αντανακλά τους διαφορετικούς κανόνες και νόμους της κοινωνίας 

από την οποία προέρχεται. Η διάγνωση προϋποθέτει ότι η 

συμπεριφορά εξάρτησης είναι δυσπροσαρμοστική, και καταλήγει 

σε κλινικά σημαντική δυσλειτουργία ή σε έντονα συναισθήματα 

πόνου και  λύπης.(10)  

Οι θεραπευτές, που κάνουν την διάγνωση, θα πρέπει να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικοί στις περιπτώσεις που το άτομο υποφέρει 

από κάποιο σημαντικό πρόβλημα υγείας. Η υπερβολική εξάρτηση 
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των ατόμων αυτών από άλλους είναι κοινό χαρακτηριστικό. Για να 

δοθεί η διάγνωση σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η εξάρτηση του ασθενούς ξεπερνά τα όρια 

του αναμενόμενου, δεδομένης της κατάστασης της υγείας του, και 

η συμπεριφορά αυτή της εξάρτησης θα πρέπει να έχει ξεκινήσει 

από νωρίς στην ενήλικη ζωή του ατόμου και να είναι έκδηλη σε 

διαφορετικές καταστάσεις και σε όλες τις πτυχές της ζωής του.(6) 

Υπερβολική εξάρτηση συνήθως παρατηρείται σε άτομα που 

πάσχουν από ασθένειες που τα εξασθενούν σε τέτοιο βαθμό, που 

να μην μπορούν να αυτοσυντηρηθεούν. Τέτοιες ασθένειες μπορεί 

να είναι η Αγοραφοβία, η Σχιζοφρένεια, η Νοητική Υστέρηση, 

σοβαροί εκτεταμένοι τραυματισμοί και η άνοια. Όμως, η διάγνωση 

της Εξαρτητικής Διαταραχής της Προσωπικότητας προϋποθέτει 

την παρουσία συμπτωμάτων στο τέλος της παιδικής ηλικίας ή την 

αρχή της εφηβείας.(10) 
  

• Διαφορική Διάγνωση  
Η διαφοροδιάγνωση θα πρέπει να γίνει από τις εξής διαταραχές: 

1. Μεθοριακή Διαταραχή Προσωπικότητας. 

Και στην Εξαρτητική αλλά και στην Μεθοριακή Διαταραχή της 

Προσωπικότητας υπάρχει ο έντονος φόβος της εγκατάλειψης. 

Ωστόσο, στην περίπτωση της Μεθοριακής Διαταραχής 

Προσωπικότητας απαντάται και συναισθηματική αστάθεια, 

παρορμητική αλλά και χειριστική συμπεριφορά έναντι πολλών 

προσώπων.(15) 

2. Ιστριονική Διαταραχή Προσωπικότητας. 

Και στην Εξαρτητική αλλά και στην Ιστριονική Διαταραχή 

Προσωπικότητας υπάρχει η ανάγκη για επιδοκιμασία, 

συμπαράσταση, προσοχή και αποδοχή. Αυτό που διαφοροποιεί 
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τις δύο διαταραχές είναι το γεγονός ότι στην περίπτωση της 

Ιστριονικής Διαταραχής Προσωπικότητας είναι παρούσα η 

υπερβολική έκφραση συναισθημάτων καθώς και η έντονη ανάγκη 

για προσωπική προβολή. Πρόκειται για άτομα αξιοπρόσεκτα, 

εγωκεντρικά, δραστήρια και με έντονη αυτοπεποίθηση. Αντίθετα, 

στην Εξαρτητική Διαταραχή της Προσωπικότητας έχουμε να 

κάνουμε με άτομα που έχουν την τάση να είναι περισσότερο 

σεμνά, που δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν τους άλλους ή να 

προβάλλουν τον εαυτό τους με οποιοδήποτε τρόπο. Πρόκειται 

επίσης για άτομα που εύκολα μπορεί κανείς να τα χειριστεί και που 

παρουσιάζουν φαινομενικά αλτρουιστικές διαθέσεις.(10,15) 

3. Αποφευκτική Διαταραχή Προσωπικότητας. 

Και στις δύο διαταραχές είναι χαρακτηριστικός ο φόβος της 

απόρριψης. Ωστόσο στην Αποφευκτική Διαταραχή 

Προσωπικότητας παρατηρούνται και αισθήματα ανεπάρκειας και 

υπερευαισθησίας στην κριτική των άλλων.(15) 

4. Αγοραφοβία. 

Στην Αγοραφοβία, όπως και στην Εξαρτητική Διαταραχή 

Προσωπικότητας, το άτομο επιθυμεί να αναλάβουν οι άλλοι τις 

ευθύνες της δικής του ζωής. Ωστόσο, αυτή η επιθυμία σχετίζεται με 

συγκεκριμένους φόβους και επιπρόσθετα το άτομο εμφανίζει 

έντονο άγχος.(15) 

 

• Συνοσηρότητα  
Συχνά συνυπάρχουν με την Εξαρτητική Διαταραχή 

Προσωπικότητας Άγχος ή και Κατάθλιψη, ενώ το άτομο μπορεί να 

αναπτύξει ακόμη και Μείζονα Κατάθλιψη μετά από χωρισμό από 

το πρόσωπο από το οποίο εξαρτάται.(15) Τα άτομα που πάσχουν 

από την διαταραχή αυτή έχουν υψηλές πιθανότητες να 
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παρουσιάσουν και Αγχώδεις Διαταραχές ή Διαταραχές του 

Συναισθήματος, Δυσθυμική Διαταραχή ακόμα και Διαταραχή 

Προσαρμογής.(6,10) Η σχέση της Εξαρτητικής Διαταραχής 

Προσωπικότητας με το Άγχος και την Κατάθλιψη αποδεικνύεται και 

μέσα από έρευνες. Σύμφωνα με αυτές, οι συγγενείς ανδρών, που 

έχουν διαγνωστεί ως πάσχοντες από Εξαρτητική Διαταραχή της 

Προσωπικότητας, παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά Κατάθλιψης, 

ενώ οι συγγενείς των γυναικών, που έχουν λάβει την διάγνωση της 

Εξαρτητικής Διαταραχής της Προσωπικότητας, παρουσιάζουν 

υψηλά ποσοστά Διαταραχής Πανικού.(5)  

Η Εξαρτητική Διαταραχή Προσωπικότητας συχνά συνυπάρχει 

και με άλλες Διαταραχές Προσωπικότητας όπως η Αποφευκτική, 

Ιστριονική, Μεταιχμιακή  και Ναρκισσιστική Διαταραχή 

Προσωπικότητας.(6,10,12,15) 

Όσον αφορά στα παιδιά που παρουσιάζουν την ασθένεια αυτή 

μπορεί να παρουσιάσουν και Διαταραχή Άγχους Αποχωρισμού ή 

χρόνιες σωματικές ασθένειες.(6) 

 

• Πορεία – Πρόγνωση  
Είναι μια διαταραχή που εκδηλώνεται νωρίς στην ενήλικη ζωή 

του ατόμου και  είναι έκδηλη σε διαφορετικές πτυχές της ζωής του. 

Τα άτομα με αυτή τη διαταραχή σαν παιδιά και σαν έφηβοι είναι 

υπερβολικά υποτακτικά. Πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν 

κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας ή στην διάρκεια της παιδικής 

ηλικίας αντιμετώπισαν Διαταραχή Άγχους Αποχωρισμού. 

Φοβούνται υπερβολικά να μην χάσουν το ενδιαφέρον, την 

φροντίδα και την υποστήριξη των άλλων και ειδικότερα του ατόμου 

στο οποίο είναι συναισθηματικά προσκολλημένοι.(10) Διατηρούν 

έντονες  αμφιβολίες για τις δυνατότητες και τις ικανότητές τους και, 
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παρότι μπορεί με μια επιδερμική ματιά να φαίνονται θετικοί 

άνθρωποι, στην ουσία είναι πεσιμιστές.(6)  

Οι ασθενείς νιώθουν αδύναμοι να μείνουν μόνοι τους, κυρίως 

γιατί τα όποια συναισθήματα αυτοαξίας έχουν πηγάζουν μέσα από 

την ύπαρξη μιας σχέσης, και δεν έχουν άλλη πηγή από όπου να 

αντλήσουν αυτοσεβασμό και αυτοεκτίμηση.(10) Για να 

ενθαρρύνουν την δημιουργία αυτού του είδους της σχέσης 

εξάρτησης χρησιμοποιούν μεθόδους όπως το να προβάλλουν τις 

αδυναμίες τους, να αποκρύπτουν τα δυνατά τους σημεία, και να 

εκμηδενίζουν τη σημασία των διαφωνιών και των συγκρούσεων, 

που μπορεί να προκύπτουν στη σχέση. Η τάση τους όμως να 

επικεντρώνουν την προσοχή τους στα θετικά σημεία της σχέσης 

τους είναι ένας τρόπος υπεκφυγής και άρνησης να αντιμετωπίσουν 

τις δυσκολίες της σχέσης αυτής Αυτό είναι πολύ πιθανό να 

οδηγήσει στην λήξη του δεσμού.  

Οι απαιτήσεις για συνεχή επιβεβαίωση και οι προσδοκίες των 

ασθενών αυτών για συμπαράσταση και φροντίδα είναι τόσο 

έντονες, που συχνά ακόμα και οι πιο ταιριαστοί σύντροφοι τους 

δεν αντέχουν και τους εγκαταλείπουν ή τους απορρίπτουν από τα 

πρώτα κιόλας στάδια της σχέσης.(6) Το άτομο μπορεί να 

αναπτύξει ακόμη και Μείζονα Κατάθλιψη μετά από χωρισμό από 

το πρόσωπο από το οποίο εξαρτάται.(15) Σε διαφορετική 

περίπτωση μετά το τέλος μιας σχέσης ο ασθενής βιάζεται τόσο να 

την αντικαταστήσει με κάποια καινούρια, που μπορεί να μην 

αφήσει στον εαυτό του καν τα περιθώρια επιλογής 

συντρόφου.(6,10)  

Εξαιτίας του υπερβολικού φόβου τους να μην μείνουν μόνοι, 

δημιουργούν σχέσεις ακόμα και με άτομα που είναι αναξιόπιστα, 

απαθή, που έχουν την τάση να εκμεταλλεύονται ή ακόμα και να 
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κακοποιούν το σύντροφό τους.(10) Είναι πολύ πιθανό να 

συμφωνήσουν σε πράγματα τα οποία είναι άκρως αντίθετα με τις 

αντιλήψεις και τα πιστεύω τους, να συμβιβαστούν και να ανεχτούν 

εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις όπως η σεξουαλική ή η σωματική 

κακοποίηση, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο να 

χάσουν το σύντροφό τους και να πρέπει να φροντίσουν τον εαυτό 

τους.(6,7) Έτσι πολλές φορές δίνουν την εντύπωση ότι είναι 

αφελείς.(6)  

Όσον αφορά στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες 

παρουσιάζουν δυσλειτουργίες κυρίως αναφορικά με 

δραστηριότητες ή πλευρές του επαγγέλματος οι οποίες 

προϋποθέτουν ότι το άτομο θα παίρνει πρωτοβουλίες και θα 

αναλαμβάνει με δική του ευθύνη να τις βγάλει σε πέρας.(10)   

Η κοινωνικολειτουργική εξέλιξη του ατόμου θα εξαρτηθεί σε 

γενικές γραμμές από την ύπαρξη σχέσεων ελεγχόμενης εξάρτησης 

και υποστήριξης, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν και θετική 

επίδραση στη ζωή του ασθενούς.(15) 

 

• Θεραπεία  
Σε ότι αφορά στη φαρμακοθεραπεία, στις περιπτώσεις που η 

Εξαρτητική Διαταραχή Προσωπικότητας συνοδεύεται από 

Αγχώδεις Διαταραχές, συνίσταται η χορήγηση ελασσόνων 

ηρεμιστικών. Στην περίπτωση συνοσηρότητας με καταθλιπτικές 

εκδηλώσεις, συνίσταται η χορήγηση αντικαταθλιπτικών.  

Αναφορικά με τα ηρεμιστικά προτείνεται η χορήγηση 

φαρμάκων με μικρή ή και καθόλου εξαρτησιογόνο δράση, όπως η 

βουσπιρόνη.(15) Σε ότι αφορά όμως σε αυτή καθεαυτή τη 

συμπτωματολογία της Εξαρτητικής Διαταραχής Προσωπικότητας, 
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μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο που να βοηθά τη 

θεραπεία με την έννοια της καταστολής των συμπτωμάτων.(10) 

Οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, ατομικές ή ομαδικές, 

ψυχαναλυτικής ή συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης, αποδεικνύονται 

σε πολλές περιπτώσεις αποτελεσματικές καθώς συμβάλλουν στο 

να αποκτήσει το άτομο αυτοπεποίθηση, ενισχύουν την 

αυτοεκτίμησή του και το καθοδηγούν προς ένα περισσότερο 

αυτοδύναμο και ανεξάρτητο τρόπο λειτουργίας.(15) 

Οι Γνωστικές–Συμπεριφοριστικές τεχνικές ψυχοθεραπείας είναι 

χρήσιμες στην αντιμετώπιση των συναισθημάτων της 

ανικανότητας, της ανημπόριας και της ακαταλληλότητας.(10) 

Επίσης, η εκπαίδευση στις  κοινωνικές τους  δεξιότητες, στην 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων της καθημερινότητάς τους, 

όπως και στην ικανότητά τους για τη λήψη πρωτοβουλιών είναι 

ακόμα κάποια στοιχεία, που μπορούν να βοηθήσουν στη 

θεραπεία.(10)  

Σημαντική επίσης μπορεί να είναι και η επίδραση της 

ψυχοθεραπευτικής ομάδας, καθώς μια υποστηρικτική ομάδα 

μπορεί να βοηθήσει το άτομο να διασκορπίσει τα συναισθήματα 

εξάρτησης σε πολλά πρόσωπα, αντί για ένα πρόσωπο, που 

επικεντρωνόταν ως τώρα.(10) Επίσης η ψυχοθεραπευτική ομάδα 

μπορεί να βοηθήσει στην ανάδραση και επανατροφοδότηση όσον 

αφορά στα θέματα της συμπεριφοράς του ατόμου, και να 

χρησιμεύσει και στο να προσφέρει παραδείγματα προς μίμηση ή 

και εξάσκηση στην απόκτηση αυτονομίας και της ικανότητας να 

παίρνει πρωτοβουλίες.(10)    

Σαν ασθενείς τα άτομα αυτά έχουν την τάση να υπακούουν, να 

συμφωνούν σε ότι τους ζητηθεί, χωρίς να φέρνουν αντιρρήσεις ή 

να δημιουργούν προβλήματα, και να είναι ευγνώμονες στον 
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θεραπευτή τους πολλές φορές σε σημείο υπερβολής. Ένα 

σημαντικό σημείο στη θεραπεία αυτών των ασθενών είναι να μην 

επιτρέψει ο θεραπευτής να εξελιχθεί η σχέση του με τον ασθενή σε 

κάτι ποιο σημαντικό από το λόγο για τον οποίο αρχικά 

δημιουργήθηκε, δηλαδή τη θεραπεία. Συχνά οι ασθενείς βρίσκουν 

ότι η θεραπευτική σχέση ικανοποιεί πολλές από τις επιθυμίες τους 

και τις ανάγκες τους όπως υποστήριξη, κατανόηση και ενδιαφέρον, 

και έτσι, αντί να επικεντρώνονται στο να πάψουν να εξαρτώνται σε 

τέτοιο βαθμό από τους άλλους και να στηρίζονται στον εαυτό τους, 

φροντίζουν να αναπτύξουν αυτή τη σχέση εξάρτησης με τον 

θεραπευτή τους.(10)  

Οι θεραπευτές θα πρέπει να είναι πάντα σε εγρήγορση με 

αυτούς τους ασθενείς, κυρίως γιατί οι συναισθηματικές αντιδράσεις 

του θεραπευτή στον ασθενή μπορεί να οδηγήσουν στο να 

δημιουργηθεί μια τέτοια σχέση εξάρτησης από την πλευρά του 

ασθενούς.(6) Είναι πολλές φορές σημαντικό στη θεραπεία να 

διερευνηθεί τόσο η πηγή όσο και η έκταση της ανάγκης αυτής για 

φροντίδα και υποστήριξη. Συχνά οι ασθενείς αυτοί έχουν ιστορικό 

με σχέσεις απορριπτικές, σχέσεις εκμετάλλευσης ακόμα και 

σχέσεις με έντονο το στοιχείο της κακοποίησης. Αυτές οι εμπειρίες 

τους έχουν συμβάλλει στα συναισθήματα που βιώνουν αργότερα 

και υποδηλώνουν ανασφάλεια καθώς και την πεποίθηση ότι είναι 

ανίκανοι.(10)  
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 ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Ο ασθενής, που διαγιγνώσκεται ως πάσχων από 

Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή Προσωπικότητας παρουσιάζει σε 

σταθερή και μακρόχρονη βάση: μια έντονη ενασχόληση με την 

τάξη, τις λεπτομέρειες και τα «πρέπει», μια τάση προς τελειοθηρία, 

η οποία οδηγεί στην αναποφασιστικότητα και την αμφιβολία, αλλά 

και χαρακτηριστική δυσκαμψία και «έλεγχο» των συναισθημάτων, 

πεισματική και επικριτική στάση.(15)  

 

• Επιδημιολογία 
Ο επιπολασμός της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής 

Προσωπικότητας υπολογίζεται στο 1,5% του γενικού 

πληθυσμού.(6,11,15) Η διαταραχή είναι πιο συχνή στους άνδρες 

(σε αναλογία 2:1).(6,15) 

Σε ότι αφορά στα άτομα που πάσχουν από κάποια ψυχική 

διαταραχή, το ποσοστό που εμφανίζει Ιδεοψυχαναγκαστική 

Διαταραχή της Προσωπικότητας κυμαίνεται από 3%-10%.(6) 

 

• Αιτιοπαθογένεια  
Αναφορικά με τη συμμετοχή γενετικών προδιαθεσικών 

παραγόντων στην αιτιοπαθογένεια της Ιδεοψυχαναγκαστικής 

Διαταραχής Προσωπικότητας, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις αλλά 

φαίνεται να είναι σαφέστερες στην περίπτωση της 

Ιδεοψυχαναγκστικής Νεύρωσης.(15) 

Η ψυχαναλυτική προσέγγιση εστιάζει στη συμβολή αμυντικών 

μηχανισμών όπως η μόνωση, ο σχηματισμός εξ’ αντιδράσεως και 

η ακύρωση στη διαμόρφωση της ψυχικής δομής του 
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ιδεοψυχαναγκαστικού ασθενούς. Οι τρεις αυτοί αμυντικοί 

μηχανισμοί αποσκοπούν στην εξουδετέρωση του ενοχικού άγχους 

που κατακλύζει τον ασθενή εξαιτίας των έντονων επιθετικών ή 

σαδιστικών ενορμήσεών του.(15) 

 

• Κλινική Εικόνα - Διάγνωση 
Για να δοθεί η διάγνωση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής 

Προσωπικότητας θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 4 από τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά σύμφωνα με το DSM IV:  

1. Υπέρμετρη ενασχόληση με κανόνες και λεπτομέρειες: Οι 

ασθενείς, που εμφανίζουν την Ιδεοψυχαναγκαστική 

Διαταραχή Προσωπικότητας, ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό 

με λεπτομέρειες, κανόνες, λίστες, προγράμματα, την τάξη, 

την οργάνωση και μάλιστα σε σημείο που, στην προσπάθειά 

τους να έχουν τα πάντα σε τάξη και να ασκούν έλεγχο, 

χάνεται η ουσία της ίδιας της δραστηριότητας.(5,6,7,10,15) 

2. Τελειοθηρία: Τα άτομα αυτά επιδεικνύουν τελειομανία η 

οποία παρεμβάλλεται και παρεμποδίζει την ολοκλήρωση 

μιας δραστηριότητας. Το άτομο είναι ανίκανο να 

ολοκληρώσει μια εργασία και αποδεικνύεται 

αναποτελεσματικό εξαιτίας των υπερβολικά αυστηρών 

μέτρων που θέτει και της ανικανότητάς του να φθάσει σε 

αυτό το επίπεδο ή εξαιτίας της σημασίας που δίνει στις 

διαδικαστικές λεπτομέρειες. (5,6,7,10,15) Ακόμα και οι πιο 

απλές εργασίες καταλήγουν να είναι ένα βάρος για τον 

ασθενή καθώς εγκλωβίζεται στις λεπτομέρειες.(8) 

3. Αφοσίωση στην εργασία και στην παραγωγικότητα: Το 

άτομο, που πάσχει από αυτή τη διαταραχή, είναι υπερβολικά 

αφοσιωμένο στη δουλειά και στην παραγωγικότητα και αυτό 
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έχει σαν αποτέλεσμα να αποκλείει από το καθημερινό του 

πρόγραμμα τα χόμπι και τις κοινωνικές 

συναναστροφές.(5,6,7,10,15)  

4. Υπέρ το δέον ηθικολογία: Ο ασθενής είναι υπερβολικά 

ευσυνείδητος, προσεκτικός, λεπτομερής, διεξοδικός και 

άκαμπτος σε ότι αφορά στα θέματα ηθικής και αξιών.(10,15) 

Σε αυτό το κριτήριο δεν συμπεριλαμβάνονται οι πολιτισμικές 

αρχές και αξίες της κοινωνίας από την οποία προέρχεται το 

άτομο ή της θρησκείας την οποία ασπάζεται. (10) 

5. Επιζητεί οι άλλοι να συμμερίζονται τις αξίες του: Ο πάσχων 

από Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή Προσωπικότητας, είναι 

εξαιρετικά διστακτικός στο να αναθέσει κάποια εργασία ή 

δραστηριότητα σε κάποιον άλλον, εκτός και αν αυτός 

υποκύψει να ακολουθήσει τον τρόπο που θα του υποδειχθεί 

ή αν είναι απολύτως σίγουρος ο ασθενής  ότι θα 

λειτουργήσει με τον ίδιο τελειοθηρικό τρόπο που θα 

λειτουργούσε και ο ίδιος.(6,10,15)  

6. Πεισματάρης: Τα άτομα που πάσχουν από τη διαταραχή 

αυτή πεισματικά απαιτούν τα πάντα να γίνονται όπως οι ίδιοι 

θέλουν και προσπαθούν να επιβληθούν και να ελέγξουν τους 

άλλους με τον ίδιο αυστηρό τρόπο που ελέγχουν και τον 

εαυτό τους.(5,6,15)   

7. Τάση για τσιγγουνιά: Ο ασθενής υιοθετεί μια μίζερη 

συμπεριφορά τόσο σε ότι αφορά στο πώς ξοδεύει τα 

χρήματά του για τον εαυτό του και για τους άλλους, αλλά και 

σε ότι αφορά στα συναισθήματά του. Αντιμετωπίζει τα 

χρήματα σαν κάτι που θα πρέπει να αποταμιεύεται για 

μελλοντικές καταστροφές.(5,6,10,15)  
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8. Δεν αποχωρίζεται εύκολα αντικείμενα: Το άτομο, που πάσχει 

από αυτή τη διαταραχή, έχει μια σημαντική δυσκολία να 

πετάξει άχρηστα, κατεστραμμένα αντικείμενα, ακόμα και 

αυτά που δεν έχουν καμία συναισθηματική αξία για τον 

ίδιο.(5,6,10,15)  

Ο ασθενής που πάσχει από  Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή 

Προσωπικότητας, χαρακτηρίζεται από μια «τελειομανία», που 

αφορά τον ίδιον αλλά και το άμεσο περιβάλλον του. Συνεχώς θέτει 

κανόνες στον εαυτό του και στους άλλους και απαιτεί «όλα να είναι 

στην εντέλεια». Η τάση του αυτή τον εμποδίζει να πάρει γρήγορες 

αποφάσεις, όταν κληθεί να κάνει κάτι τέτοιο, και γενικότερα 

φαίνεται να αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία στη λήψη αποφάσεων 

εξαιτίας ακριβώς του φόβου ότι θα κάνει κάποιο λάθος.(5,7,8,15)  

Ο ασθενής αδυνατεί να ξεφύγει από τους κανόνες και μένει 

εγκλωβισμένος μέσα σε αυτούς. Φοβάται την ανάληψη ευθυνών ή 

τη λήψη αποφάσεων, γιατί κάτι τέτοιο πυροδοτεί το άγχος του και 

τις ενδοψυχικές του συγκρούσεις αναφορικά με το τι είναι σωστό 

και τι όχι, τι βλάπτει τους άλλους κ.α.(15) Μια άλλη δυσκολία που 

αντιμετωπίζουν έχει να κάνει με την προσαρμογή τους σε νέες 

καταστάσεις.(5,7,8) Προτιμούν την ασφαλή ρουτίνα της 

οικογενειακής ζωής και αισθάνονται τρομερή αναστάτωση όταν 

έρχονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο αλλαγών.(8) 

Πολλές φορές η αυστηρότητα των ηθικών αρχών που υιοθετούν 

μπορεί να καταλήξει σε υπερβολική ενασχόληση με ιδέες ότι 

κάνουν λάθη και καταπατούν τις αρχές και τους κανόνες ηθικής 

τους, πράγμα που περιορίζει την απόλαυση και ευχαρίστηση 

οποιασδήποτε δραστηριότητας.(8) Ειδικά όσον αφορά στις ηθικές 

πεποιθήσεις και τα πιστεύω τους, πριν γίνει η διάγνωση και 

θεωρηθούν ως συμπτώματα της διαταραχής, ο θεραπευτής θα 
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πρέπει να βεβαιωθεί ότι δεν είναι χαρακτηριστικά της πολιτισμικής 

πραγματικότητας της κοινωνίας που ζει ή μεγάλωσε το άτομο.(6) 

Το ίδιο ισχύει και για την αφοσίωση στη δουλειά και την 

παραγωγικότητα, η οποία ποικίλει σε μεγάλο βαθμό και εξαρτάται 

από την  κουλτούρα της κάθε κοινωνίας και τις προσδοκίες που 

θέτει στα μέλη της. Για να γίνει η διάγνωση θα πρέπει η αφοσίωση 

στη δουλειά να βρίσκεται σε τέτοιο βαθμό, που να γίνεται 

δυσλειτουργική και να αποκλείει την διάθεση χρόνου για χόμπι και 

για φιλίες και κοινωνικές συναναστροφές.(10) Οι ασθενείς αυτοί 

έχουν, έτσι και αλλιώς, μεγάλες δυσκολίες στο να κατανείμουν 

σωστά το χρόνο τους ανάλογα με τις δραστηριότητές τους κυρίως 

γιατί φοβούνται ότι θα επικεντρωθούν σε λάθος 

δραστηριότητες.(5,7,8)  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η  δυσλειτουργική προσήλωση στη 

δουλειά και την παραγωγικότητα είναι γνωρίσματα που 

συναντώνται πιο συχνά στους άνδρες παρά στις γυναίκες.(5) 

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά, που απαντώνται σε αυτή τη 

διαταραχή, μπορεί όντως να είναι ιδιαίτερα βοηθητικά στο να 

ανελιχθεί επαγγελματικά ο ασθενής, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει 

την τάση να επενδύει υπερβολικά στο επάγγελμα, το οποίο γίνεται 

πολλές φορές και σκοπός της ζωής του.(15)   

Τα ίδια όμως χαρακτηριστικά αποτελούν συχνά την αιτία για 

ανύπαρκτες ή κατεστραμμένες διαπροσωπικές σχέσεις. Οι 

διαπροσωπικές τους σχέσεις χαρακτηρίζονται φτωχές και αυτό 

γιατί πεισματικά απαιτούν τα πάντα να γίνονται όπως οι ίδιοι 

θέλουν και προσπαθούν να επιβληθούν και να ελέγξουν τους 

άλλους, με τον ίδιο αυστηρό τρόπο, που ελέγχουν και τον εαυτό 

τους. (5,6) Έτσι συχνά γίνονται επικριτικοί απέναντι στους άλλους, 

«κουραστικοί» με τις εμμονές που έχουν για την καθαριότητα, την 
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τάξη, το πρόγραμμα, τα καθήκοντα και τα «πρέπει». Οι ασθενείς 

αυτοί αδυνατούν να αντλήσουν ευχαρίστηση από δραστηριότητες 

αλλά και να ευχαριστήσουν κάποιον άλλον μέσα σε μια σχέση 

καθώς προβάλλουν συνεχώς τις αξίες, την ηθική και τον 

«καθωσπρεπισμό» τους.(15)  

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι είναι υπερβολικά ευγενείς 

απέναντι στους άλλους, ακόμα και όταν δεν το υπαγορεύουν οι 

περιστάσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσει εκείνος 

«συγγνώμη» επειδή κάποιος άλλος τον έσπρωξε περνώντας στο 

δρόμο. Πρόκειται για μια ευγένεια, που μάλλον αποτελεί αμυντική 

στάση. Την στιγμή που ζητά συγγνώμη μπορεί η σκέψη του να 

κατακλύζεται από έντονα επιθετικές φαντασιώσεις. Μπορεί βέβαια 

να αντιδράσει και με έντονο θυμό σε κάποιες περιστάσεις αλλά 

είναι στιγμιαίος θυμός, ο οποίος συχνά μπορεί να ακολουθείται και 

από ενοχικά συναισθήματα για την εκδήλωσή του.(15)   

Στις ερωτικές σχέσεις τους περιγράφονται συνήθως 

ανεσταλμένοι, ντροπαλοί, συνεσταλμένοι και ισχυρογνώμονες. Οι 

ερωτικοί τους σύντροφοι εκφράζουν ως παράπονο ότι οι ασθενείς 

αυτοί ως σύντροφοι δεν είναι καθόλου εκφραστικοί με τα 

συναισθήματά τους. Ωστόσο, οι ασθενείς αυτοί είναι πολύ πιθανό 

να έχουν σταθερές σχέσεις στη ζωή τους, να αγαπούν τους 

συντρόφους τους αλλά να ασκούν υπέρμετρο έλεγχο στον εαυτό 

τους και κατ’ επέκταση και στα συναισθήματά τους, με αποτέλεσμα 

να φαντάζουν στα μάτια των συντρόφων τους ως απόμακροι και 

επιφανειακοί.(15)  

Γενικότερα οι ασθενείς αυτοί χαρακτηρίζονται ως σοβαροί, 

αυστηροί στις απόψεις τους, εσωστρεφείς, άκαμπτοι όσον αφορά 

τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων, δεν διαθέτουν χιούμορ, 

ασκούν έντονη κριτική και δεν ανέχονται την κριτική των άλλων στο 
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πρόσωπό τους, αναποφάσιστοι, ευσυνείδητοι και αμετάκλητοι 

όσον αφορά ζητήματα ηθικής.(5,6,8) 

Γενικά, οι βασικές συγκρούσεις που αντιμετωπίζουν έχουν να 

κάνουν με ζητήματα ελέγχου και οι αμυντικοί μηχανισμοί που 

χρησιμοποιούν περισσότερο είναι η ματαίωση (το άτομο 

εκδραματίζει συμβολικά με αντίθετο τρόπο κάτι μη αποδεκτό, που 

ήδη έχει γίνει ή απέναντι στο οποίο το Εγώ πρέπει να αμυνθεί) και 

η μόνωση (αποχωρισμός μιας ιδέας ή μνήμης από τη συνοδό 

συναισθηματική της επένδυση). Η χρήση των  αμυντικών 

μηχανισμών είναι μια απόπειρα να ασκήσουν έλεγχο επάνω σε 

σκέψεις και ενορμήσεις, που το άτομο αντιλαμβάνεται ότι είναι μη 

αποδεκτές, καθώς και να αποφύγουν την αίσθηση ότι ελέγχονται 

από άλλους.(6)   

 

• Διαφορική Διάγνωση  
Ο κλινικός θα πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή στη 

διαφοροδιάγνωση από την Ιδεοψυχαναγκαστική Νεύρωση. Παρότι 

οι όροι αυτοί υποδηλώνουν κάποια σχέση ανάμεσα στις δύο 

διαταραχές δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο.(5) Οι ψυχαναγκασμοί 

(επίμονες και υποτροπιάζουσες σκέψεις, ιδέες και παρορμήσεις) 

και οι καταναγκασμοί (ανεξέλεγκτη, επίμονη, επαναλαμβανόμενη 

και ανεπιθύμητη τάση για την εκτέλεση μιας πράξης) 

παρουσιάζονται και στις δύο διαταραχές.(6) Στην 

Ιδεοψυχαναγκαστική Νεύρωση όμως τα συμπτώματα αυτά 

απαντώνται σε διαφορετικό βαθμό και ένταση από ότι στην 

Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή της Προσωπικότητας και 

προκαλούν άγχος, λύπη και πόνο στον ασθενή, ο οποίος τα βιώνει 

σαν κάτι ξένο και δυστονικό προς το Εγώ.(5,6,10,15) 
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Επιπρόσθετα, στην Ιδεοψυχαναγκαστική Νεύρωση είναι 

παρούσες και συγκεκριμένες επαναλαμβανόμενες 

τελετουργίες/ιεροτελεστίες, οι οποίες αποσκοπούν στο να 

μετριάσουν ή να ελέγξουν το άγχος του ασθενούς, πράγμα που 

δεν συναντάται στους πάσχοντες από Ιδεοψυχαναγκαστική 

Διαταραχή της Προσωπικότητας.(6,10) Στην Ιδεοψυχαναγκαστική 

Διαταραχή της Προσωπικότητας τα συμπτώματα είναι 

συντονικά/σύμφωνα προς το Εγώ.(10) 

Σε ότι αφορά στο ποσοστό των ασθενών που εμφανίζουν 

Ιδεοψυχαναγκαστική Νεύρωση και Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή 

Προσωπικότητας, τα δεδομένα των ερευνών δεν συγκλίνουν. 

Κάποιοι αναφέρουν ότι ένα ποσοστό 50% των ασθενών που έχουν 

διαγνωστεί με Ιδεοψυχαναγκαστική Νεύρωση εμφανίζουν και 

Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή Προσωπικότητας.(5,10,15) Άλλοι 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή της 

Προσωπικότητας έχει διαγνωστεί μόνο στη μειονότητα των ατόμων 

που πάσχουν από Ιδεοψυχαναγκαστική Νεύρωση.(3)  

Επίσης, υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ασθενών, που έχουν διαγνωστεί με 

Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή της Προσωπικότητας, δεν 

παρουσιάζουν ταυτόχρονα και Ιδεοψυχαναγκαστική 

Νεύρωση.(6,10) Αν πάραυτα σημειωθεί παρουσία της 

συμπτωματολογίας και των δύο διαταραχών, τότε θα πρέπει να 

δοθεί διάγνωση και για τις δύο, καθώς πρόκειται για δύο 

διαφορετικές διαταραχές που διαφοροποιούνται η μια από την 

άλλη και δεν είναι απίθανο να είναι παρούσες και οι δύο.(10) 
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• Πορεία – Πρόγνωση  
Σαν παιδία οι ασθενείς αυτοί είναι πιθανό να ήταν υπεύθυνοι, 

ευσυνείδητοι, αλλά και σοβαροί, αυστηροί και περιορισμένοι. Σαν 

ενήλικοι είναι πιθανό να έχουν αξιοθαύμαστη πορεία στην 

επαγγελματική τους δραστηριότητα. Όσον αφορά στις σχέσεις τους 

με τον/την σύζυγο και τα παιδιά τους, είναι πολύ πιθανό να είναι 

τεταμένες. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να προκληθεί εξαιτίας της 

τάσης τους να είναι απόμακροι, αμέτοχοι και αυταρχικοί, εξαιτίας 

επίσης των περιορισμένων εκφράσεων και  εκδηλώσεων  

συναισθημάτων, της τάσης τους να επιβάλλουν αυτό που ορίζουν 

οι κανόνες χωρίς σεβασμό για τις επιθυμίες και τα θέλω των 

υπόλοιπων μελών της οικογένειας.(10) Γενικότερα όμως τα 

παθολογικά στοιχεία προσωπικότητας παραμένουν σταθερά στη 

διάρκεια της ζωής τους, ενώ δεν είναι σπάνια η επίτασή τους.(15) 

Όταν βρεθούν κάτω από συνθήκες έντονων ψυχοπιεστικών 

καταστάσεων, μπορεί να αναπτύξουν μια Καταθλιπτική Διαταραχή 

και, σπανιότερα, Ψυχωσικό Επεισόδιο. Η διαταραχή αυτή έχει 

σχετιστεί επίσης με την Αποφευκτική Διαταραχή της 

Προσωπικότητας καθώς και με Αγχώδεις  Διαταραχές.(5,6,10,15) 

Επειδή τα συμπτώματα της διαταραχής παρουσιάζουν πολλές 

ομοιότητες με τα στοιχεία της προσωπικότητας τύπου Α 

(ανταγωνιστικότητα, επιθετικότητα), οι ασθενείς  έχουν μεγάλες 

πιθανότητες να παρουσιάσουν καρδιακά νοσήματα. Διαταραχές 

του Συναισθήματος μπορεί να μην προκύψουν, τουλάχιστον όχι 

μέχρι να συνειδητοποιήσει το άτομο το τίμημα της αφοσίωσής του 

στην δουλειά και την παραγωγικότητα. Αυτό τις περισσότερες 

φορές συμβαίνει στη μέση ηλικία. Βέβαια πολλοί από τους 

ασθενείς αντιμετωπίζουν προβλήματα και στο επάγγελμά τους και 
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για αυτούς οι πιθανότητες εμφάνισης τέτοιων διαταραχών είναι 

μεγαλύτερες εξαιτίας του συναισθήματος της αποτυχίας.(10)  

 

• Θεραπεία  
Σπάνια οι ασθενείς αναζητούν θεραπεία για τα συμπτώματα 

της διαταραχής αυτής. Συνήθως απευθύνονται σε ψυχοθεραπευτή 

για άλλα συμπτώματα δευτερευούσης σημασίας, όπως οι σχέσεις 

με τον/την σύζυγο και τους συνεργάτες, η δυσλειτουργία της 

οικογένειας, συμπτώματα Αγχωδών Διαταραχών, ή προβλήματα 

υγείας, όπως καρδιακές παθήσεις.(10)  

Οι Γνωσιακές–Συμπεριφοριστικές Θεραπείες, που 

επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της παράλογης και 

υπερβολικής ευσυνειδησίας, της ηθικής, της τελειομανίας και της 

αφοσίωσης στη δουλειά μπορούν να αποβούν εξαιρετικά 

αποτελεσματικές και είναι πιθανό οι ασθενείς να εκτιμήσουν την 

βασισμένη στη λογική προσέγγιση αυτής της θεραπείας.(10) 

Μπορεί ακόμα να υπάρξει και ένας συνδυασμός με 

συμπεριφορικές θεραπευτικές τεχνικές όπως το παίξιμο ρόλου, η 

συστηματική απευαισθητοποίηση κ.α.(15)  

Τα άτομα αυτά μπορούν να αποδειχθούν δυσλειτουργικά 

μέσα σε ομάδες θεραπείας, κυρίως εξαιτίας της τάσης τους να 

επιβάλλουν τον δικό τους τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς στους 

άλλους και να ασκούν αυστηρή κριτική στους άλλους.(10) Παρόλα 

αυτά μπορεί κάποιοι από τους ασθενείς στην προσπάθεια τους να 

είναι πιο ευέλικτοι, πιο υπομονετικοί μπορεί να δείξουν μεγαλύτερη 

κατανόηση και να ανταποκριθούν στα συναισθήματα των άλλων 

και τελικά να αντιμετωπίσουν την ομάδα των θεραπευομένων ως 

θετική, κερδοφόρα και αξιόλογη, ιδιαίτερα όταν συνειδητοποιούν 

ότι αυτή η συμπεριφορά τους ενισχύεται και επιβραβεύεται.(10)  
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Δεν έχει αποδειχθεί ότι κάποια φαρμακευτική αγωγή μπορεί 

να έχει αποτέλεσμα στην θεραπεία της διαταραχής αυτής. Μερικοί 

ασθενείς δείχνουν δείγματα βελτίωσης μετά τη λήψη αγχολυτικών 

ή αντικαταθλιπτικών φαρμάκων αλλά το γεγονός αυτό υποδηλώνει 

την παρουσία συμπτωμάτων άλλων διαταραχών και φαίνεται να 

επηρεάζονται τα βασικά συμπτώματα της συγκεκριμένης 

διαταραχής.(10)   

Η ατομική ψυχοθεραπεία, ψυχαναλυτικού τύπου, αποτελεί 

μια από τις συχνότερα εφαρμοζόμενες θεραπείες στην 

Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή Προσωπικότητας. Ο ασθενής 

προχωρά αργά και σταδιακά σε διαδικασίες επίγνωσης αλλά και 

ψυχικής αλλαγής. Οι αντιστάσεις του, έτσι όπως αυτές εκφράζονται 

με τη χρήση αμυντικών μηχανισμών, είναι πιθανό να δυσχεράνουν 

την ψυχοθεραπευτική διεργασία.  

Ο ασθενής μπορεί να εμφανίζεται πολύ ελεγχόμενος και 

διανοητικοποιημένος και να καταβάλλει προσπάθειες να 

προβάλλει την εικόνα του «καλού παιδιού», αποκρύπτοντας 

συναισθήματα ενοχλητικά και σκέψεις επιθετικές. Πολλές άμυνές 

του είναι συντονικές προς το Εγώ και για αυτό το λόγο οι πρόωρες 

ερμηνείες μάλλον τις ενισχύουν. Ο ψυχοθεραπευτής θα πρέπει να 

επιδείξει την ικανότητά του να αντέχει τις αντιστάσεις και να τις 

χρησιμοποιεί για να τις επεξεργαστεί με τον ασθενή όταν και 

εκείνος είναι έτοιμος και αυτό φαίνεται να είναι το κλειδί για να 

προχωρήσει η ψυχοθεραπευτική διεργασία και να ελπίζει ο 

θεραπευτής σε μια θετική έκβαση.(15)   
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