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 ΣΑΘΔΡΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΧΣΔΡΗΘΧΛ ΔΚΠΔΗΡΗΧΛ 
ΘΑΗ ΤΚΠΔΡΗΦΟΡΧΛ ΠΟΤ ΑΠΟΘΙΗΛΟΤΛ 
ΖΚΑΛΣΗΘΑ ΑΠΟ ΣΟ ΑΛΑΚΔΛΟΚΔΛΟ 

 Α. ηελ γλσζηηθή ιεηηνπξγία

 Β. ην πεδίν ησλ ζπλαηζζεκάησλ

 Γ. ηελ δηαπξνζσπηθή ζπλαιιαγή

 Γ. Σνλ έιεγρν ησλ παξνξκήζεσλ

To πξόηππν απηό είλαη κόληκν, δύζθακπην θαη 
εκπνδίδεη ηελ πξνζαξκνγή θαη ιεηηνπξγηθόηεηα 
ηνπ αηόκνπ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΡΟΧΠΗΘΟΣΖΣΑ



Δηαηαξαρέο Πξνζσπηθόηεηαο

• Αθξαίεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο, βαζεηά 

ξηδσκέλεο, δπζαξκνληθέο, 

δπζπξνζαξκνζηηθέο θαη αλειαζηηθέο 

• Αθνξνύλ ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αηόκνπ 

• Αλάγνληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ραξαθηήξα 

θαη είλαη αλεμάξηεηεο από ηελ λνεκαηηθή θαη 

ςπρηθή απαξηίσζε ηνπ αηόκνπ 



• Πεξηιακβάλνπλ πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο 

πεξηνρέο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ( εγξήγνξζε, 

ζπλαηζζεκαηηθόηεηα, παξνξκήζεηο, ζθέςε 

θαη αληηιεπηηθόηεηα, ηξόπν ηνπ ζρεηίδεζζαη 

κε ηνπο άιινπο) 

• Επηκέλνπλ ζηνλ ρξόλν ρσξίο αμηνζεκείσηεο 

κεηαβνιέο θαη ζπλδπάδνληαη ζρεδόλ πάληνηε 

κε ζεκαληηθή δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθήο, 

επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο. 

Δηαηαξαρέο Πξνζσπηθόηεηαο



•Εκθαλίδνληαη θαηά ην ηέινο ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο θαη ηελ αξρή ηεο 

εθεβείαο θαη δηαξθνύλ γηα ην 

ππόινηπν ηεο δσήο. 

•Επνκέλσο ε δηάγλσζε δελ ηίζεηαη 

πξηλ ηελ ειηθία ησλ 18 εηώλ.

Δηαηαξαρέο Πξνζσπηθόηεηαο



• Η δηαηαξρή πξνζσπηθόηεηαο πξέπεη λα 

δηαρσξίδεηαη από ηελ ςπρηαηξηθή 

ζπκπησκαηνινγία

• Δίλαη απαξαίηεηε ε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ (traits) ηεο δηαηαξαγκέλεο 

πξνζσπηθόηεηαο θαη ησλ ζπκπησκάησλ θαη 

ζεκείσλ ηεο ςπρηθήο λόζνπ 

ΓΙΑΣΑΡΑΧΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ.
Γηάγλσζε



Δπηδεκηνινγία. 

• Σηνπο ςπρηαηξηθνύο πιεζπζκνύο ηα 

πνζνζηά είλαη άλσ ηνπ 40%, πξάγκα πνπ 

δείρλεη ηνλ ςπρνπαζνγόλν ραξαθηήξα 

ηνπο. 

• Μεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ θάλνπλ απόπεηξα 

απηνθηνλίαο παξαηεξνύληαη κεγάια 

πνζνζηά δηαηαξαρώλ πξνζσπηθόηεηαο. 

• Η αληηθνηλσληθή ΔΠ θζάλεη ζην 40% ησλ 

θπιαθηζκέλσλ.
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Δπηδεκηνινγία

10-15% ζην Γεληθό πιεζπζκό

20-30% ζηνπο πξνζεξρόκελνπο ζηα Φπρ. 
Δμσηεξηθά Ηαηξεία 

Αηηηνπαζνγέλεηα

ΠΟΙΤΠΑΡΑΓΟΛΣΗΘΖ



• Απνπζία επαξθνύο κεηξηθήο θξνληίδαο 

• Σνβαξή ςπρνπαζνινγία ζηελ νηθνγέλεηα

• Κιεξνλνκηθνί παξάγνληεο 

• Πεξηβαιινληηθνί, πνιηηηζηηθνί θαη 

θνηλσληθνί παξαγόληεο

Αηηηνπαζνγέλεηα. 

Τν ζέκα είλαη o βαζκόο αιιεινδηαπινθήο 

απηώλ ησλ παξαγόλησλ θαη πνηνί από 

απηνύο αζθνύλ ηζρπξόηεξε από ηνπο άιινπο 

επίδξαζε. 

Έρνπλ Δλνρνπνηεζεί: 



Γελεηηθνί παξάγνληεο
Αλεπηζύκεηεο εκπεηξίεο 

θαηά ηελ παηδηθή 

ειηθία

Γηαηαξαρή ηεο  

ξύζκηζεο ηνπ 

πλαηζζήκαηνο

Παξνξκεηηθόηεηα

Γπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο, π.ρ:

Βιαπηηθέο, απηνηξαπκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, 

Απηνθηνληθόηεηα, 

Ψπρνθνηλσληθέο ζπγθξνύζεηο θαη 

ειιείκκαηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο

Lieb et al 2004



Υαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο(traits)

 Απηνλνκία / εμάξηεζε

 Δμσζηξέθεηα / 
ελδνζηξέθεηα

 Λεπξσηηζκόο

 Φπρσηηζκόο

 Γεθηηθόηεηα

 Παξνξκεηηθόηεηα

 Απηνεθηίκεζε

 Απηνθξηηηθή

 Θεηηθόηεηα / 
δηεθδηθεηηθόηεηα

 Δππξνζεγνξόηεηα

 Θέληξν ειέγρνπ κηαο 
θαηάζηαζεο



• Ο ζπλδπαζκόο ΔΠ θαη ςπρνπαζνινγίαο είλαη 

ζπρλόο ζηελ θιηληθή πξάμε. 

• Είλαη κάιηζηα δπλαηόλ ζε έλαλ αζζελή λα 

ππάξρεη ζπλλνζεξόηεηα όρη κόλν ζην 

επίπεδν ηεο ςπρνπαζνινγίαο αιιά θαη ησλ 

δηαηαξαρώλ πξνζσπηθόηεηαο.      

Πξνζσπηθόηεηα θαη ςπρνπαζνινγία.
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 ΟΚΑΓΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΧΛ (καηά DSM)

 ΟΚΑΓΑ Α, Β,Γ

 Α: Παξαλνεηδήο, ρηδνεηδήο, ρηδνηππηθή

 B: Ηζηξηνληθή, Κεζνξηαθή, Λαξθηζζηζηηθή, 
Αληηθνηλσληθή

 Γ:Απνθεπθηηθή, Ηδενςπραλαγθαζηηθή, 
Δμαξηεηηθή



Ομάδες Διαηαραχών 
Προζωπικόηηηας

 Οκάδα Α

 Οκάδα Β 

 Οκάδα Γ

 Παξάμελε, εθθεληξηθή ζπκπεξηθνξά

 Παξαλντθή, ζρηδνεηδήο, ζρηδόηππε ΓΠ

 Γξακαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή 
ζπκπεξηθνξά, Αληηθνηλσληθή, 
κεζνξηαθή, Ηζηξηνληθή, λαξθηζζηζηηθή 
ΓΠ

 αγρώδεο θνβηθή ζπκπεξηθνξά

 Απνθεπθηηθή, εμαξηεηηθή, 
Ηδενςπραλαγθαζηηθή ΓΠ
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 Παξαλνεηδήο ΓΠ

Θαρππνςία, έιιεηςε εκπηζηνζύλεο, 
επαηζζεζία ζηελ θξηηηθή

Θύξηνο κεραληζκόο άκπλαο είλαη ε ΠΡΟΒΟΙΖ



Παξαλνεηδήο πξνζσπηθόηεηα

• Θεσξεί ηνλ εαπηό ηνπ σο 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθό. 

• Δύζθνινο ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο 

• Δελ ζπγρσξεί παξεθηξνπέο 

πνπ αθνξνύλ ην πξόζσπν 

ηνπ 

• Εξκελεύεη ηηο πξάμεηο ησλ 

άιισλ, σο εζθεκκέλα 

κεησηηθέο ή απεηιεηηθέο. 



Σχιζοειδής προζωπικόηηηα.

• Δελ κπνξνύλ λα δόζνπλ ή λα πάξνπλ 

αγάπε

• Φαληαζησζηθή, ελδνζθνπηθή ελαζρόιεζε

• Μνλαρηθόηεηα 

• Πεξηνξηζκέλεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

• Αδηαθνξία πξνο ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο

• Σπλαηζζεκαηηθή ςπρξόηεηα 

• Αδηαθνξία γηα ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο 



• Αδπλακία έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ 

ηξπθεξόηεηαο, αγάπεο, νξγήο, κίζνπο 

• Αδηαθνξία ζηελ θξηηηθή ή ηνλ έπαηλν

• Αθακςία 

• Αζπλήζηζηνη, παξάμελνη ηξόπνη επηθνηλσλίαο 

• Με ηνλ ρξόλν έλα πνζνζηό απηώλ ησλ 

αηόκσλ ζα αλαπηύμεη ζρηδνθξέλεηα.    

Σχιζοειδής προζωπικόηηηα



ρηδνηππηθή πξνζσπηθόηεηα 

• Έρεη ζηνηρεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο ρσξίο ηα 

ζεκειηώδε ςπρσζηθά ζπκπηώκαηα

• Θεηηθά θαη αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (ζε 

αληηζηνηρία κε ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

ζπκπηώκαηα) 

• Θεσξείηαη σο παξαιιαγή ή πξόδξνκνο θάζε 

ηεο ζρηδνθξέλεηαο ή νηη ιεηηνπξγεί σο 

αλάρσκα γηα ηελ αλαραίηηζε ηεο εηζβνιήο 

ζρηδνθξεληθώλ ζπκπησκάησλ



ρηδνηππηθή πξνζσπηθόηεηα

• Ιδηνξξπζκίεο, εθθεληξηθόηεηεο παξαμεληέο ζηε 

ζθέςε, ηελ εληίιεςε, ηελ νκηιία, ηελ εκθάληζε 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

• Σπλαηζζεκαηηθή ςπρξόηεηα θαη απόζηαζε, 

θνηλσληθή απόζπξζε, παξάμελεο 

καγηθνζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο 

• Φαηλόκελα απνπξνζσπνίεζεο ή/θαη 

απνπξαγκαηνπνίεζεο



ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΡΟΧΠΗΘΟΣΖΣΑ

 ΑΛΣΗΘΟΛΧΛΗΘΖ ΓΠ

Παξαβάζεηο ηνπ λόκνπ θαη ησλ θαλόλσλ

Αλεπζπλόηεηα

Έιιεηςε ζπλαηζζεκάησλ γηα ηνπο άιινπο

Δθινγίθεπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο (θηαίλε 
όινη νη άιινη). Έιιεηςε ελνρώλ

Δπαγγεικαηηθή-ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα



• Η ζλεζηκόηεηα είλαη πςειή, ηδηαηηέξσο ζηηο λεαληθέο 

ειηθίεο θαη πξνθαιείηαη από βίαηε ζπκπεξηθνξά,  

αηπρήκαηα, απηνθηνλίεο θαη θαηάρξεζε νπζηώλ.

• Η ζπρλόηεηα ηεο είλαη κεγάιε ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

πιεζπζκνύο όπσο ζε άηνκα πξνεξρόκελα από 

δηαιπκέλεο νηθνγέλεηεο, άηνκα κε ζεμνπαιηθέο 

αλσκαιίεο, ρξήζηεο ςπρνδξαζηηθώλ νπζηώλ

• Σπρλόηεξε ζηνπο άλδξεο κέρξη θαη ζε πνζνζηό 80%.

Αληηθνηλσληθή Δηαηαξαρή Πξνζσπηθόηεηαο



 Καθνπνίεζε, παξακέιεζε ή 

εγθαηάιεηςε θαηά ηελ παηδηθή ειηθία 

είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

εκπιεθόκελνη ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα 

απηήο ηεο δηαηαξαρήο.

 Κιεξνλνκηθόηεηα, πεξηγελλεηηθνί 

ηξαπκαηηθνί παξάγνληεο, πξώηκεο 

εγθεθαιηθέο βιάβεο έρνπλ 

ελνρνπνηεζεί.

Αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθόηεηαο
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 ΚΔΘΟΡΗΑΘΖ ΓΠ (ΟΡΗΑΘΖ)

Γηαρξνληθό πξόηππν αζηάζεηαο

Παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά

Απηνθαηαζηξνθηθέο πξάμεηο

Υξόλην αίζζεκα θελνύ-αλία

Υξόληνο θόβνο εγθαηάιεηςεο



Εθζεζεκαζκέλε ξνπή παξνξκεηηθήο δξάζεο 

ρσξίο ππνινγηζκό ησλ ζπλεπεηώλ, ζε 

ζπλδπαζκό κε ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα.

Η ηθαλόηεηα κειινληηθνύ ζρεδηαζκνύ είλαη 

πεξηνξηζκέλε 

Οη εθξήμεηο νξγήο ζπρλά νδεγνύλ ζε 

βηαηνπξαγίεο θαη «ζπκπεξηθνξηθέο εθξήμεηο» 

νη νπνίεο εύθνια ππξνδνηνύληαη όηαλ ηα άηνκα 

απηά θξηηηθάξνληαη ή εκπνδίδνληαη από άιινπο.

Μεζνξηαθή Πξνζσπηθόηεηα 



Αλαθέξνληαη δύν ππνθαηεγνξίεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ σο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηελ 

παξνξκεηηθόηεηα θαη ηελ έιιεηςε 

απηνειέγρνπ: 

Παξνξκεηηθόο Τύπνο: Σπλαηζζεκαηηθή 

αζηάζεηα θαη έιιεηςε ειέγρνπ παξνξκήζεσλ. 

Εθξήμεηο βίαο ή απεηιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηδηαηηέξσο σο απάληεζε ηεο θξηηηθήο από 

άιινπο. 

Μεζνξηαθή Πξνζσπηθόηεηα



Οξηαθόο Τύπνο: Η ηάζε εκπινθήο ζε έληνλεο 
θαη αζηαζείο ζρέζεηο πξνθαιεί επαλεηιεκκέλεο 
ζπλαηζζεκαηηθέο θξίζεηο ζπλδεόκελεο κε 
αθξαίεο πξνζπάζεηεο απνθπγήο ηεο 
εγθαηάιεηςεο θαη ζεηξά απεηιώλ ή πξάμεσλ 
απηνηξαπκαηηζκνύ (αλ θαη απηά δπλαηόλ λα 
ζπκβνύλ ρσξίο θαλεξνύο ππξνδόηεο). 
Σπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα. Χξόληα αηζζήκαηα 
θελνύ.

Αζαθείο ή δηαηαξαγκέλεο: ε εηθόλα ηνπ 
εαπηνύ, νη πξνηηκήζεηο (θαη νη ζεμνπαιηθέο), νη 
ζηόρνη.

Μεζνξηαθή Πξνζσπηθόηεηα 
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 ΗΣΡΗΟΛΗΘΖ ΓΠ (Τζηεξηθή)

Δπηθαλεηαθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο

Δθδξακαηηζε

Αζηαζείο ζρέζεηο- Απνπιαλεηηθέο 
ζπκπεξηθνξέο

ρέζε κε ην θύιν????



• Εληνλε επηζπκία λα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο 

πξνζνρήο δπζθνξία όηαλ δελ ην θαηαθέξλεη. 

• Ο ηξόπνο νκηιίαο είλαη εληππσζηαθόο αιιά 

γεληθόινγνο θαη όρη αθξηβήο. 

• Θεσξεί ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο πνιύ 

πεξηζζόηεξν ζηελέο από όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

είλαη θαη ηείλεη λα πξνζθνιιάηαη ζε απηέο. 

• Ιδέεο απηνθηνλίαο νηαλ εθθξάδνληαη δελ  πξέπεη λα 

ππνηηκώληαη.

Δραμαηική, Θεαηρική, Ιζηριονική

(Histrionic Personality).



Καηαλαγθαζηηθή ή Ψπραλαγθαζηηθή 

• Σπρλόηεξε ζηνπο άλδξεο ζε 

αλαινγία 2:1 

• Σρνιαζηηθόηεηα, αλάγθε γηα 

βεβαηόηεηα, εγγπήζεηο, θαη 

απόιπηε ηειεηόηεηα 

• Λεπηνινγία, ππεξαπαζρόιεζε 

κε ιεπηνκέξεηεο

• Σπζηεκαηηθόηεηα, ηάμε θαη 

πεηζαξρία, κεζνδηθόηεηα



• Τα ςπραλαγθαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά δελ 

είλαη απαξαηηήησο 

παζνινγηθά. 

• Μέρξηο ελόο ζεκείνπ 

απνηεινύλ ζεηηθνύο 

παξάγνληεο 

πξνζαξκνγήο θαη 

ιεηηνπξγηθόηεηαο.  

Καηαλαγθαζηηθή ή Ψπραλαγθαζηηθή 


