
 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόλογος 

 

 
Tα ζητήματα που προκαλεί η προσωπικότητα αποτελούσαν πάντα, σε μεγάλο βαθμό, 
την καρδιά της ψυχοθεραπείας. Η προσωπικότητα συνιστά μια διαγνωστική περιοχή  
όπου τα όρια «φυσιολογικού» και «παθολογικού» είναι ασαφή και ο θεραπευτής βρί- 
σκεται συχνά αντιμέτωπος με θεματολογίες και συμπεριφορές μπροστά στις οποίες  
στέκει αμήχανος. Εκεί το μέτρο της ‘παθολογίας’ ορίζεται με βάση τη λειτουργικότητα  
στους ορισμένους ρόλους, κυρίως αυτούς που έχουν να κάνουν με διαπροσωπικές σχέ- 
σεις. Η επίσημη συμπτωματολογία που συνοδεύει τη ‘διαταραχή’ της προσωπικότητας 
είναι από τη μία παροδική, δίνοντας έμφαση στον παράγοντα της ευαλωτότητας (την 
ευκολία με την οποία γλιστράει κανείς στην ‘επίσημη’ ψυχοπαθολογία και τη δυσκολία 
με την οποία ανακάμπτει), και από την άλλη σημαδεμένη από κάποια μορφή χρονι- 
ότητας (π.χ. χρόνιες διαπροσωπικές δυσκολίες, χρόνια δυσφορία). Και πάλι όμως το  
τελικό προϊόν αντιστέκεται στην αποσαφήνιση: Τι αποτελεί πρωτογενή διαταραχή και  
τι αντιρροπιστική στρέβλωση της συμπεριφοράς στην προσπάθεια που κάνει το ίδιο το  
άτομο να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Τα συμπεριφορικά μοτίβα και η γνωσιακή θε- 
ματολογία που μπορεί να εκδηλώσει ένας άνθρωπος στην προσπάθειά του να ανταπο- 
κριθεί στις ανάγκες και τις επιταγές τόσο της ανάπτυξης όσο και της ενήλικης ζωής του 
είναι πολλά. Πώς να ταξινομήσεις την προσωπικότητα; Μια αληθινή προσωπικότητα 
δεν ακολουθεί ποτέ την καθαρή τυπολογία των διαγνωστικών ταξινομήσεων, σε κάποιο 
μέτρο είναι πάντα διαστασιακή. Από την άλλη μεριά, ο κάθε άνθρωπος κινείται μέσα  
σε ένα ρεπερτόριο συμπεριφορών με τρόπο που κάποιες συμπεριφορές να αποκλείο- 
νται τελείως: έτσι, στο πλαίσιο αυτού του περιορισμένου ρεπερτορίου συμπεριφορών 
η προσωπικότητα είναι, κατά κάποιον τρόπο, πάντα κατηγορική. Όλες οι ταξινομήσεις  
που έχουν γίνει ώς τώρα διαφέρουν ως προς την οπτική γωνία ανάλογα με τον στόχο 
που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν: έτσι το DSM και η τυπολογία της θεωρίας σχημά- 
των βρίσκονται στους αντίποδες, τα χαρακτηριστικά που εστιάζει ο Eysenck και εκείνα 
που ενδιαφέρουν τον Millon επίσης, και το ίδιο ισχύει για τη διαφορά της θεώρησης 
του Kelly από αυτήν του Beck, κ.λπ. 

9 



Γιατί να ασχοληθούμε με κάτι που δύσκολα ορίζεται και ακόμα πιο δύσκολα αλλά- 
ζει; Για πολλά χρόνια οι προσπάθειες των σχολών ψυχολογίας ήταν διαμετρικά αντίθε- 
τες. Η ψυχανάλυση είχε πάντοτε το αυτί εστιασμένο στην προσωπικότητα, αγνοώντας  
συχνά την οξύτητα του συμπτώματος και την ανάγκη αντιμετώπισής του. Ο συμπερι- 
φορισμός και η πρώιμη γνωσιακή θεραπεία προσπάθησαν να παρακάμψουν το ζήτη- 
μα, κοίταζαν (και μετρούσαν) το σύμπτωμα ή τις δυσλειτουργικές σκέψεις. Ούτε αυτό 
λειτούργησε καλά. Εκεί όπου υπήρχε ‘διαταραχή’ στην προσωπικότητα το θεραπευ- 
τικό αποτέλεσμα ήταν λειψό, περιορισμένο, ασταθές, βεβιασμένο, γιατί η συνεργασία  
έπασχε, οι δυσκολίες στη θεραπευτική σχέση (αλλά και στις άλλες, εκτός θεραπείας) 
εκτροχίαζαν τη θεραπεία. Η διαταραχή της προσωπικότητας, σε κλινικό ή υποκλινικό 
βαθμό, πάντα έχει να κάνει με έναν βαθμό δυσκαμψίας που μετατρέπει τις σχέσεις σε  
‘αρένα’, τις κάνει δύσκολες, ακόμη και εκείνες με δηλωμένη θεραπευτική πρόθεση. 

Η προσωπικότητα είναι το υπόστρωμα που κάνει την αντιμετώπιση των ψυχολο- 
γικών προβλημάτων δυσκολότερη ή ευκολότερη. Το πόσο θα καταφέρει ο θεραπευτής 
να χειριστεί την προσωπικότητα του θεραπευόμενου ή και να διευκολύνει την ανάπτυ- 
ξη και τον απεγκλωβισμό της από τους δυσλειτουργικούς της τρόπους, θα καθορίσει  
την αποτελεσματικότητα αλλά και τη σταθερότητα του αποτελέσματος της θεραπεί- 
ας. Ακολούθησε μια σειρά από προσεγγίσεις στον γνωσιακό-συμπεριφορικό χώρο οι 
οποίες αφορούν περισσότερους θεραπευόμενους, με καλύτερα αποτελέσματα στους 
«δύσκολους» πελάτες. Αυτό που προέκυψε περιγράφεται και αναλύεται με σαφήνεια 
και ικανότητα στον τόμο που κρατάτε στα χέρια σας. 
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