
1. ΑΠΟΦΕΤΚΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΡΑΧΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ 

Δυςχζρεια ςτισ κοινωνικζσ ςχζςεισ, φόβοσ για αρνθτικι εκτίμθςθ και κριτικι και δειλία που 
οφείλεται ςε υπερβολικι ευαιςκθςία για απόρριψθ. Αποτζλεςμα ο κοινωνικά απομονωμζνοσ 
τρόποσ ηωισ.  

Τα άτομα ζχουν αυτοπεποίκθςθ και αυτοεκτίμθςθ περιοριςμζνεσ.  

Αποφεφγουν κοινωνικζσ ι επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ που απαιτοφν ςθμαντικζσ 
διαπροςωπικζσ ςχζςεισ.  

Κατάκλιψθ, άγχοσ και κυμόσ για τον εαυτό τουσ εξαιτίασ τθσ αποτυχίασ τουσ να αναπτφξουν 
κοινωνικζσ ςχζςεισ.  

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

Ατομικι και ομαδικι ψυχαναλυτικι ψυχοκεραπεία κακϊσ και κεραπεία ςυμπεριφοράσ. 

 

2. ΔΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΡΑΧΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ 

Κφριο χαρακτθριςτικό τθσ διαταραχισ αυτισ θ ςε υπερβολικό βακμό εξωτερίκευςθ του 
ςυναιςκιματοσ και θ ανάγκθ του ατόμου να προκαλεί με τθ ςυμπεριφορά του τθν προςοχι 
και το ενδιαφζρον των άλλων.  

Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των ατόμων αυτϊν είναι θ γριγορθ εναλλαγι και θ επιπόλαιθ, 
ρθχι, απρόςφορθ ι με αίςκθμα υπερβολισ ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων. Υπερβάλλουν τα 
γεγονότα και αντιδροφν δυςανάλογα προσ αυτά. Εφκολα ξεςποφν ςε κλάματα ι κυμό. Τρόποσ 
ομιλίασ ιδιαίτερα εκφραςτικόσ και ςαγθνευτικόσ. Επικυμοφν τουσ ευγενικοφσ τρόπουσ και τθν 
διαςκζδαςθ, εφκολα όμωσ νιϊκουν ανία ςτθ ςυνθκιςμζνθ ρουτίνα. 

Στισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ εμφανίηονται γοθτευτικά και δθμιουργοφν εφκολα φιλίεσ που 
είναι όμωσ ρθχζσ. Όταν δθμιουργιςουν κάποια ςχζςθ τα άτομα γίνονται εγωκεντρικά, 
απαιτθτικά ι εξαρτθμζνα, με ζντονθ ανάγκθ για επιβεβαίωςθ ι χειραγϊγθςθ με απειλζσ 
αυτοκτονίασ ι διάφορεσ άλλεσ εκδραματίςεισ. Συχνά όμωσ ο ςκοπόσ τουσ όταν δθμιουργοφν 
ςχζςεισ με το άλλο φφλο είναι θ ικανοποίθςθ βακφτερων ψυχολογικϊν αναγκϊν φροντίδασ 
και προςταςίασ. Οριςμζνοι τείνουν ςε ςεξουαλικι υπερδραςτθριότθτα ενϊ άλλοι είναι 
ανϊριμοι θ ςεξουαλικά ψυχροί. 

Η απϊκθςθ είναι ο αμυντικόσ μθχανιςμόσ που κυριαρχεί ςτα άτομα με αυτι τθ διαταραχι. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Ψυχαναλυτικά προςανατολιςμζνθ ψυχοκεραπεία ατομικι ι ομαδικι. Θα πρζπει να επιτευχκεί 
μια αλλαγι όλου του τρόπου ηωισ και αλλαγι του τρόπου επικοινωνίασ με τον οποίο ο 
αςκενισ εκφράηει τισ ψυχολογικζσ του ανάγκεσ. 

 



3. ΝΑΡΚΙΙΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΡΑΧΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ 

Κφριο χαρακτθριςτικό γνϊριςμα τθσ διαταραχισ αυτισ είναι ζνασ διάχυτοσ τφποσ αιςκιματοσ 
μεγαλειϊδουσ ςπουδαιότθτασ (ςτθ φανταςία ι ςτθ ςυμπεριφορά), υπερευαιςκθςίασ ςτθν 
εκτίμθςθ των άλλων κακϊσ και μια ζλλειψθ ςυναιςκθματικισ προςζγγιςθσ των άλλων 
(ζλλειψθ «εμπάκειασ») 

Κφριο πρόβλθμα των ατόμων είναι θ δυςκολία τουσ να διατθριςουν μια ρεαλιςτικι αντίλθψθ 
τθσ αξίασ τουσ, ζτςι ϊςτε να ςυχνά να κινοφνται ανάμεςα ςτθν υπερεκτίμθςθ των ικανοτιτων 
τουσ και των επιτυχιϊν τουσ και ςτθν υποτίμθςθ τθσ αξίασ τουσ. 

Η αυτοεκτίμθςι τουσ είναι ιδιαίτερα ευάλωτθ. Συχνά τα άτομα υπεραπαςχολοφνται με ποια 
είναι θ εντφπωςθ που δθμιουργοφν ςτουσ άλλουσ. Κακϊσ επίςθσ προςδοκοφν από τουσ 
άλλουσ ιδιαίτερα ευνοϊκι μεταχείριςθ υπάρχει περίπτωςθ να δυςχεραίνονται οι 
διαπροςωπικζσ τουσ ςχζςεισ (ςυχνά εκμεταλλεφονται τουσ άλλουσ για να πετφχουν τουσ 
ςκοποφσ τουσ). 

Η διάγνωςθ τθσ διαταραχισ αυτισ φαίνεται να είναι πιο ςυχνι ςτουσ άνδρεσ. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

Ατομικι ι ομαδικι ψυχαναλυτικι ψυχοκεραπεία. Κφριοσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι να 
αποκτιςει ο αςκενισ μια ςτακερι εικόνα του εαυτοφ του κακϊσ αιτία τθσ διαταραχισ αυτισ 
είναι θ ζλλειψθ ενκάρρυνςθσ ι εκτίμθςθσ από μζρουσ των γονζων των επιτευγμάτων του 
ατόμου κατά τθν παιδικι θλικία.  

 

4. ΨΤΧΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΡΑΧΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ 

Η ςυμπεριφορά χαρακτθρίηεται από τελειοκθρία και ζλλειψθ ελαςτικότθτασ, περιοριςμζνθ 
ικανότθτα ζκφραςθσ κερμϊν ςυναιςκθμάτων, ζντονθ τάςθ για υπακοι και 
αναποφαςιςτικότθτα. 

Περιοριςμόσ τθσ παραγωγικότθτασ λόγω υπεραπαςχόλθςθσ με κανόνεσ και εξαντλθτικζσ 
λεπτομζρειεσ. Δεν επιτρζπουν ςτουσ άλλουσ να κάνουν οποιαδιποτε εργαςία επειδι 
πιςτεφουν ότι δεν κα τθν ολοκλθρϊςουν ςωςτά.  

Άτομα υπερβολικά ευςυνείδθτα και ακριβοδίκαια. Συχνά εκφράηουν αυςτθρι κριτικι για τον 
εαυτό τουσ και τουσ άλλουσ. Δεν εκφράηουν ςυναιςκιματα και ςπάνια εκδθλϊνουν 
καυμαςμό. Τουσ λείπει θ γενναιοδωρία, δυςκολεφονται να πετάξουν ακόμα και άχρθςτα 
αντικείμενα. Οι κακθμερινζσ τουσ ςχζςεισ ζχουν μια επιφανειακι τυπικότθτα και ςοβαρότθτα.  

Γνωρίηουν ότι υποφζρουν και επιηθτοφν κεραπεία. Επικυμοφν μεγαλφτερθ ελευκερία ςτθν 
ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων τουσ.  

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Ατομικι ψυχοκεραπεία. Σε επιλεγμζνεσ περιπτϊςεισ ομαδικι ψυχοκεραπεία και κεραπεία 
ςυμπεριφοράσ.  


