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       Ευχαριστούµε τον κο Μπακιρτζόγλου για την όµορφη ιστορία που µας 

αφηγήθηκε. Ευχαριστούµε πολύ κι όλους εσάς που µας τιµάτε σήµερα µε την 

παρουσία σας.  

Η δική µου εισήγηση, όπως προκύπτει και από τον τίτλο, αφορά µια 

περιγραφή των φιλοξενούµενων του Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α. Όσοι από εσάς εργάζεστε στο Θ. 

έχετε ήδη µια εικόνα για το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πως σκέφτονται, πως 

συµπεριφέρονται και πως αλληλεπιδρούν µαζί σας αλλά και µεταξύ τους. Ο στόχος 

µου δεν είναι να σας µιλήσω για αυτό που ήδη γνωρίζετε καλά. Είναι το να 

µπορέσουµε µαζί να καταλάβουµε καλύτερα τους περιθαλπόµενους του Θ., να 

διασαφηνίσουµε τυχόν σηµεία που µας παραξενεύουν ή µας δυσκολεύουν, και µε 

βάση αυτά να προσαρµόσουµε και τη δική µας στάση απέναντι τους, ώστε η 

συνύπαρξη µας να γίνει όσο το δυνατόν πιο αρµονική και αµοιβαία ικανοποιητική. 

 Οι άνθρωποι που φτάνουν στο θεραπευτήριο, συνήθως έχουν βιώσει κάποιο 

ατύχηµα ή κάποιο σοβαρό πρόβληµα υγείας, εµφανίζουν κάποια µορφή αναπηρίας 

και αναζητούν σε εµάς την κατάλληλη περίθαλψη, ώστε να αποκατασταθεί η υγεία 

τους και να µπορέσουν να επιστρέψουν στην οικογένεια τους και την προηγούµενη 

ζωή τους. Για κάποια µερίδα ασθενών αυτό γίνεται µε επιτυχία, πράγµα πολύ 

ικανοποιητικό για όλους µας. Για κάποιους άλλους όµως ο στόχος δεν επιτυγχάνεται. 

Η οικογένεια δεν είναι δεκτική στην επιστροφή του περιθαλπόµενου ή η 

προηγούµενη ζωή είναι δύσκολη και συχνά ταραχώδης και τότε η δια βίου παραµονή 

στο Θ. αποτελεί τη µοναδική επιλογή. ∆εν λείπουν βέβαια και οι περιπτώσεις 

περιθαλπόµενων που εισήχθησαν για µόνιµη παραµονή εξ αρχής. Αυτή η οµάδα 

ασθενών, οι χρόνιοι ασθενείς, θα µας απασχολήσει κυρίως στη σηµερινή 

παρουσίαση. 
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 ∆εν ξεχνάµε ότι καθένας από τους περιθαλπόµενους έχει µια ξεχωριστή 

ιστορία και µια διαφορετική προσωπικότητα. Ωστόσο θα µπορούσαµε ίσως να 

εντοπίσουµε κάποια κοινά χαρακτηριστικά που µας επιτρέπουν να τους δούµε 

συνολικά, ως οµάδα.  

 Κοινά στοιχεία µπορούµε να βρούµε στην προσωπική ιστορία των χρόνιων 

ασθενών, τα οποία ένας κλινικός οφείλει να τα λάβει υπόψη. Συχνά συναντάµε 

έντονες και ασταθείς διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ κάποιες φορές υπάρχει ιστορικό 

κακοποίησης προς ή από τους ερωτικούς συντρόφους. Άλλοτε δεν υπάρχει µια 

σταθερή επαγγελµατική πορεία, αλλά συχνές αλλαγές στην εργασιακή απασχόληση, 

δυσκολίες στη διαχείριση των οικονοµικών ή ακόµα και πτώχευση. Στο Θ. 

συναντάµε ακόµα ανθρώπους µε καριέρα στον καλλιτεχνικό χώρο ή τον αθλητισµό, 

οικονοµικούς µετανάστες αλλά και κοσµοπολίτες, ενώ, δεν είναι λίγες οι φορές που 

αναφέρονται συγκρούσεις µε το νόµο, φυλακίσεις, χρήση ουσιών, και γενικά 

ριψοκίνδυνες και εριστικές συµπεριφορές. Εύλογα αναρωτιέται κανείς αν αυτές οι 

ιδιαιτερότητες που παρατηρούµε στην ιστορία των χρονιών ασθενών είναι τυχαίες. 

 Όσον αφορά την εικόνα των περιθαλπόµενων κατά την παραµονή τους στο 

θεραπευτήριο, όσοι εργάζεστε σε αυτό, την γνωρίζετε πολύ καλά. Η συναναστροφή 

µαζί τους αναδεικνύει κάποιο έλλειµµα τους στον τοµέα των αντικειµενοτρόπων 

σχέσεων. Η αλληλεπίδραση µεταξύ τους, αλλά και µε το προσωπικό συχνά είναι 

έντονη και δεν λείπουν οι συγκρούσεις. Η επικοινωνία µαζί τους ενίοτε µοιάζει 

δυσχερής, υπάρχει δυσκαµψία και αστάθεια, ενώ η απαιτητικότητα που συχνά 

επιδεικνύουν µπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Και το σηµαντικότερο όλων: οι ίδιοι 

ασθενείς µας υποφέρουν, παρόλο που συνήθως δεν είναι σε θέση να αναλάβουν την 

προσωπική τους ευθύνη για αυτές τις δυσκολίες.  

Οι άνθρωποι αυτοί, στο µέτρο που η πάθηση τους δεν έχει επηρεάσει την 

εγκεφαλική τους λειτουργία, συχνά έχουν ένα ικανοποιητικό νοητικό επίπεδο και 

συνήθως δεν έχουν κάποια σαφώς περιγεγραµµένη ψυχιατρική διαταραχή. Κι όµως, 

στη συναναστροφή µαζί τους, ακόµα και ο µη ειδικός, µπορεί να διακρίνει 

συγκεκριµένες ψυχικές δυσκολίες που δυσκολεύουν τη συνδιαλλαγή. 

Όλα τα παραπάνω φαίνεται να σχετίζονται µε τις λεγόµενες «νευρώσεις 

χαρακτήρα» ή διαταραχές προσωπικότητας που κάποιοι από τους χρόνιους ασθενείς 

παρουσιάζουν. 

 Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται για να περιγράψουµε τις περιπτώσεις εκείνες 

που οι ψυχικές δυσκολίες «δεν εκφράζονται µε τη µορφή σαφώς αποµονώσιµων 
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συµπτωµάτων αλλά µε γνωρίσµατα του χαρακτήρα, µε τρόπους συµπεριφοράς ή 

ακόµα µε µια παθολογική οργάνωση του συνόλου της προσωπικότητας».  Σύµφωνα 

µε την ψυχιατρική ταξινόµηση, οι διαταραχές προσωπικότητας είναι «σταθερά και 

µακράς διάρκειας πρότυπα αντίληψης, συσχέτισης, και σκέψης για το περιβάλλον και 

τον εαυτό, τα οποία εκδηλώνονται σε ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών και προσωπικών 

καταστάσεων, είναι δύσκαµπτα και δυσπροσαρµοστικά και προκαλούν είτε 

υποκειµενική ενόχληση, είτε σηµαντική έκπτωση της προσαρµοστικής λειτουργίας». 

 Τι σηµαίνει όµως αυτό µε απλά λόγια; Καταρχήν οι ∆.Π. αφορούν µία χρόνια 

κατάσταση που διαµορφώνεται στην παιδική ηλικία του ατόµου και το ακολουθεί σε 

όλη του τη ζωή. Αφορούν κάθε πλευρά της ζωής του, και συγκεκριµένα τη 

συγκρότηση του εαυτού, τους µηχανισµούς άµυνας του Εγώ, τη λειτουργία της 

σκέψης, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τα συναισθήµατα και τη διαχείριση τους. Τα 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας είναι δύσκαµπτα, που σηµαίνει ότι δεν είναι εύκολο 

να αλλάξουν, αλλά και δυσπροσαρµοστικά που σηµαίνει ότι δηµιουργούν 

προβλήµατα στο άτοµο καθώς έρχονται σε ρήξη µε τις κοινωνικές συµβάσεις, ή το 

«πρωτόκολλο» όπως χαρακτηριστικά το ονοµάζει ένας περιθαλπόµενος µας. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά συνήθως προκαλούν ενόχληση στους άλλους και αυτό 

συµβαίνει για ευνόητους λόγους. Όσον αφορά την υποκειµενική ενόχληση, αυτή 

συνήθως προκύπτει από τη διαπροσωπική συναλλαγή, καθώς οι άνθρωποι µε 

διαταραχή προσωπικότητας νιώθουν αδικηµένοι από τον κοινωνικό περίγυρο, 

παραπονιούνται ότι οι άλλοι δεν τους κατανοούν ή τους εκµεταλλεύονται, βιώνουν 

τους κοινωνικούς θεσµούς ως καταπιεστικούς ή απλά αταίριαστους µε τη δική τους 

θεώρηση των πραγµάτων και ίσως περιστασιακά να νιώθουν αλλόκοτοι ή αταίριαστοι 

µε το κοινωνικό σύνολο.  

 Ας δούµε όµως πιο αναλυτικά όλα τα παραπάνω.  

Εικόνα εαυτού. 

 Σύµφωνα µε την ψυχοδυναµική θεωρία, στους πρώτους µήνες της ζωής, η 

αναπαράσταση του καλού αντικειµένου παραµένει ξεχωριστή από την αναπαράσταση 

του κακού αντικειµένου. Η µαµά που ταΐζει και φροντίζει είναι η καλή µαµά και σ’ 

αυτή εναποθέτει το βρέφος την αγάπη του, ενώ η µαµά που καθυστερεί τη φροντίδα 

είναι η κακή µαµά, και σ’ αυτή εναποθέτει το µίσος και την επιθετικότητα. Το καλό 

κοµµάτι αποτελεί τη βάση για τη συγκρότηση του Εγώ, καθώς είναι αυτό που 

καθησυχάζει το βρέφος και του δίνει τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει τις «επιθέσεις» 

του κακού κοµµατιού, οι οποίες προκαλούν τεράστιο διωκτικό άγχος. Σε ένα επόµενο 
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επίπεδο τόσο το καλό όσο και το κακό αντικείµενο γίνονται κοµµάτια του εαυτού και 

βιώνονται ως µία ενότητα. Εδώ φαίνεται να βρίσκεται η βάση της δυσκολίας των 

ατόµων µε διαταραχή της προσωπικότητας. 

Είτε λόγω µιας ιδιοσυστατικής έλλειψης ανοχής στη µαταίωση, είτε λόγω 

υπερβολικών απογοητεύσεων από την πραγµατικότητα (υπερβολικά µαταιωτική 

µητέρα), η απαρτίωση δεν επιτυγχάνεται. Παρατηρείται εποµένως µία σύγχυση 

ταυτότητας, όπου απουσιάζει µία ενοποιηµένη αντίληψη εαυτού και µια σταθερή 

αντίληψη των άλλων σε σχέση µε τον εαυτό, που εκδηλώνεται µε έλλειψη ανοχής στο 

άγχος και τη µαταίωση.  

Βλέπουµε λοιπόν στους ασθενείς µας, πως κάθε επιπρόσθετο άγχος αλλά και 

η αναβολή στην ικανοποίησης µιας επιθυµίας, τους προκαλεί παλινδρόµηση και 

αποδιοργάνωση της συµπεριφοράς, που εκδηλώνεται µε έλλειψη ελέγχου των 

παρορµήσεων και µε δυσκολίες στο να χειριστούν την επιθετικότητα τους. Αυτός 

είναι και ο λόγος που ενίοτε παραβαίνουν τους κανονισµούς του θεραπευτηρίου, και 

συχνά συγκρούονται µεταξύ τους αλλά και µε το προσωπικό.  

Όσες φορές για παράδειγµα, λόγω άλλων υποχρεώσεων ή κάποιας αργίας, 

κάποιος από εµάς τυγχάνει να λείψει από τις προγραµµατισµένες συναντήσεις µας,  

κάποιοι από τους περιθαλπόµενους δυσκολεύονται να το διαχειριστούν. Άλλοι 

επιτίθενται σε επίπεδο φαντασίωσης, λέγοντας «ίσως να του συνέβη κάποιο ατύχηµα 

ή να αυτοκτόνησε κάποιος ασθενής και έπρεπε να λείψει». Άλλοι επιτίθενται άµεσα, 

λέγοντας «µας κοροϊδεύετε, πάτε αλλού που παίρνετε περισσότερα». 

 Επίσης στον πληθυσµό αυτό απουσιάζει η ικανότητα για ενδοσκόπηση και 

αυτοπαρατήρηση, γεγονός που συνδέεται µε παραγνώριση εκ µέρους του ατόµου της 

παθολογικής φύσης των γνωρισµάτων του χαρακτήρα του,.  

Μηχανισµοί άµυνας του Εγώ.  

Στην περίπτωση των ατόµων µε ∆. Π.  οι κύριες άµυνες που µεταχειρίζονται 

είναι η διχοτόµηση, η διάψευση, η πρωτόγονη εξιδανίκευση, η υποτίµηση, η 

παντοδυναµία και η προβλητική ταύτιση. 

Η διχοτόµηση ή σχάση αφορά τη διαδικασία που περιγράψαµε µέσω της 

οποίας το καλό και το κακό παραµένουν χωριστά. Αυτό εκδηλώνεται τόσο στη 

συµπεριφορά, καθώς ο περιθαλπόµενος µπορεί άλλες φορές να εκδηλώνει το καλό, 

και άλλες το κακό κοµµάτι του εαυτού του, χωρίς να αντιλαµβάνεται την ασυνέπεια, 

αλλά και στη σχέση µε τους άλλους, τους οποίους άλλες φορές βιώνει ως απόλυτα 

καλούς και άλλες ως απόλυτα κακούς. Αυτός ο µηχανισµός είναι κυρίαρχος σε αυτές 
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τις διαταραχές και ενισχύεται ακόµα περισσότερο από τη διάψευση ή άρνηση, χάρη 

στην οποία ο ασθενής κατορθώνει να αγνοεί την αντίφαση στη συµπεριφορά και τη 

σκέψη του. Έτσι µπορεί να υποστηρίζει δύο διαφορετικές απόψεις για το ίδιο θέµα, 

να συµµορφώνεται επιλεκτικά στους κανονισµούς και να έχει άλλοτε καλές και 

άλλοτε συγκρουσιακές σχέσεις µε το ίδιο άτοµο χωρίς να αντιλαµβάνεται την 

ασυνέπεια. Για παράδειγµα ο Ορέστης, σε µία συνάντηση τονίζει την απόλυτη 

ανάγκη του να βλέπει τη θεραπεύτρια του όσο πιο συχνά γίνεται και απειλεί µε 

αυτοκτονία αν εκείνη σταµατήσει να τον βλέπει, κι όµως την επόµενη φορά ο ίδιος 

δεν έρχεται στο ραντεβού του.  

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρωτόγονη εξιδανίκευση και η υποτίµηση. 

Τα άτοµα µε διαταραχές προσωπικότητας τείνουν να εξιδανικεύουν κάποια πρόσωπα 

του περιβάλλοντος τους, στην περίπτωση µας άτοµα της οικογένειας τους, συν-

περιθαλπόµενους ή µέλη του προσωπικού. Έτσι µπορεί να µιλούν για ένα σπουδαίο 

πατέρα που είχε το σεβασµό ολόκληρης της κοινότητας, να εξυψώνουν ένα φίλο που 

τους φέρθηκε άψογα ή να πλέκουν το εγκώµιο της νοσηλεύτριας που τους φροντίζει 

µε αγάπη και αυταπάρνηση, καθώς τα εξιδανικευµένα αυτά πρόσωπα τους δίνουν τη 

δυνατότητα να νιώθουν σηµαντικοί οι ίδιοι ενώ παράλληλα τους προστατεύουν από 

τα αρνητικά συναισθήµατα που µόνοι τους δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν. 

Ωστόσο η εξιδανίκευση µπορεί πολύ εύκολα να ολισθήσει στην υποτίµηση όπου 

υπάρχει απαξίωση του άλλου ή ακόµα και επίθεση σ’ αυτόν, όταν δεν είναι πλέον σε 

θέση να ικανοποιεί τις ανάγκες του ασθενή.  

Συχνή σε αυτό τον πληθυσµό είναι και η αίσθηση παντοδυναµίας, χάρη στην 

οποία ο εαυτός θεωρείται επίκεντρο των αλλαγών στο περιβάλλον, και που µπορεί να 

οδηγήσει σε υπερβολικές απαιτήσεις από τα άτοµα του περιβάλλοντος ή σε χειρισµό 

τους σαν να ήταν προέκταση του εαυτού. Για παράδειγµα στο τέλος της συνεδρίας ο 

Φώτης λέει «γιατί φεύγεις; Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να κάνω σήµερα». 

Τέλος δύο συνήθεις µηχανισµοί άµυνας µε τους οποίους ερχόµαστε 

αντιµέτωποι όταν προσεγγίζουµε αυτόν τον πληθυσµό είναι η προβολή και η 

προβλητική ταύτιση. Προβολή είναι η λειτουργία µέσω της οποίας το άτοµο εκβάλλει 

από τον εαυτό και εντοπίζει στους άλλους, ιδιότητες, συναισθήµατα, σκέψεις ή 

επιθυµίες που δεν αντέχει στον ίδιο. Για παράδειγµα ο θεραπευόµενος που είναι 

θυµωµένος µε τον ψυχολόγο, ρωτάει «γιατί είστε θυµωµένος σήµερα;». Η 

προβλητική ταύτιση είναι η λειτουργία µε την οποία το άτοµο προβάλλει το 

ανυπόφορο συναίσθηµα στον άλλο, συνεχίζει όµως να βρίσκεται σε επαφή µε το 
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συναίσθηµα αυτό, και ασυνείδητα οδηγεί και τον άλλο να βιώσει πράγµατι το 

προβαλλόµενο συναίσθηµα. Πρόκειται για την περίπτωση που ο θυµωµένος ασθενής 

θεωρεί ότι εµείς είµαστε θυµωµένοι µαζί του και µε κάποιο ανεξήγητο τρόπο 

κατορθώνει όντως να µας θυµώσει. Η συχνή χρήση αυτού του µηχανισµού µπορεί να 

οδηγήσει τον ασθενή σε σύγχυση ανάµεσα στον εαυτό και τον άλλο.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα σύγχυσης είναι η συνοµιλία µε έναν ασθενή 

όπου ενώ διηγείται τις περιπέτειες της ζωής του και την αδικία που βίωσε από τους 

άλλους, κι ενώ εγώ παραµένω σιωπηλή, λέει «δίκιο έχεις κι εσύ κοπέλα µου αλλά κι 

εγώ που να το βρω;» Σαν να µην ήταν σαφές ποιος από τους δυο µας είχε βιώσει την 

αδικία και έπρεπε να βρει το δίκιο του.  

Αντίθετα  στις διαταραχές της προσωπικότητα είναι λιγότερο συχνές οι 

διεργασίες της µετουσίωσης, της ικανότητα δηλαδή του ατόµου να διοχετεύει την 

ψυχική ενέργεια σε κοινωνικά καταξιωµένα αντικείµενα, καλλιτεχνική 

δραστηριότητα και διανοητικές αναζητήσεις, και να λαµβάνει ευχαρίστηση από αυτά. 

Ακόµα κι όταν υπάρχει καλλιτεχνική δηµιουργία, όπως στην περίπτωση που θα 

παρουσιαστεί στη συνέχεια, αυτή δεν αρκεί από µόνη της για να επιφέρει 

ευχαρίστηση στο άτοµο, αλλά υπάρχει µεγάλη ανάγκη για αναγνώριση της από 

κάποιον τρίτο.  

Λειτουργία της σκέψης  

 Η λειτουργία της σκέψης συνήθως δεν παρουσιάζει δυσκολίες. Αντίθετα 

υπάρχει νοητική διαύγεια και καλή συλλογιστική ικανότητα, γεγονός που δίνει την 

εντύπωση ότι ο ασθενής απολαµβάνει ψυχική υγεία, µε αποτέλεσµα πολλές φορές οι 

προαναφερθείσες εκδηλώσεις στη συµπεριφορά να µας ξαφνιάζουν.  

Ένα στοιχείο της σκέψης που µπορεί να παρατηρήσουµε είναι ότι στις ∆.Π. το 

άτοµο χάνει την ικανότητα να κατανοεί τα µεταφορικά στοιχεία του λόγου και γενικά 

της συµβολικής τάξης. Οι ασθενείς µας αντιλαµβάνονται το λόγο κυριολεκτικά, ως 

εάν λέξη και πράγµα να ήταν ταυτόσηµα. Φαίνεται να υπάρχει µια δυσκολία στην 

αποµάκρυνση από το εδώ και τώρα, στην αφηρηµένη σκέψη και στη συµβολική 

αναπαράσταση της πραγµατικότητας, µε αποτέλεσµα συγκεκριµένες φράσεις να είναι 

σε θέση να προκαλέσουν συναισθηµατική έκρηξη. Για παράδειγµα η Χριστίνα που 

συνοµιλεί µε τη διπλανή της δέχεται ένα καλοπροαίρετο σχόλιο του τύπου «κάνετε 

πηγαδάκι;». Η αντίδραση της είναι ιδιαίτερα επιθετική καθώς η λέξη «πηγαδάκι» της 

φέρνει στο µυαλό συνοµωσίες και «κλίκες» που θεωρεί ότι υπάρχουν στο Θ. 

κι από τις οποίες νιώθει να απειλείται.  
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  Σε σπάνιες περιπτώσεις µπορεί να υπάρχει ιδιόρρυθµο λεκτικό περιεχόµενο ή 

σύγχυση στη σκέψη, δυσκολίες στον έλεγχο της πραγµατικότητας, ή σπανιότερα µια 

ροπή πως ψυχωτικές εκδηλώσεις .  

Συναίσθηµα. 

Συναισθήµατα που µοιάζουν να κυριαρχούν στα άτοµα µε ∆.Π. είναι αυτά της 

οργής και ενίοτε του φθόνου, ενώ η βίωση συνθετότερων και πιο επεξεργασµένων 

συναισθηµατικών καταστάσεων είναι περισσότερο δύσκολη. Σηµαντικές δυσκολίες 

υπάρχουν και στην έκφραση των συναισθηµάτων µε κοινωνικά αποδεκτό τρόπο, στη 

διαχείριση των συναισθηµατικών συγκρούσεων, που συχνά γίνονται πράξη, αλλά και 

στην ενσυναίσθηση, δηλαδή την ικανότητα να κατανοούν πως νιώθει ο άλλος. Για 

παράδειγµα κάποιος περιθαλπόµενος επιθυµεί να εκφράσει την ευγνωµοσύνη προς το 

θεραπευτή του επιχειρώντας να τον αγκαλιάσει και να τον φιλήσει, πράγµα που 

γνωρίζει ότι δεν επιτρέπεται. Ως συνέπεια των δυσκολιών στη διαχείριση του 

συναισθήµατος µπορεί να παρατηρήσουµε συχνές µεταπτώσεις στη διάθεση. 

∆ιαπροσωπικές σχέσεις.  

Οι δυσκολίες στις πρώιµες διαπροσωπικές σχέσεις που περιγράψαµε, 

παρεµποδίζουν τη βίωση µεταγενέστερων σχέσεων σε ένα υψηλότερο επίπεδο 

εξέλιξης και σύνθεσης. Καθώς είναι ελλιπής η ικανότητα για βίωση ενοχής και 

φροντίδας για τον άλλο, οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι συχνά σχέσεις εξάρτησης, 

υπάρχει αστάθεια και υπερβολική ένταση, αλλά και σαδιστικά και µαζοχιστικά 

στοιχεία. Αντίστοιχα διαταραγµένη είναι και η σχέση µε την κοινωνία εν γένει, καθώς 

η κοινωνική πραγµατικότητα βιώνεται ως µη ανεκτή. Παρόλο που επιφανειακά 

µπορεί να υπάρχει µία προσαρµογή, το άτοµο εσωτερικά βρίσκεται σε µια συνεχή 

σύγκρουση µε την κοινωνία, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που η σύγκρουση γίνεται 

πράξη και εκδηλώνεται παραπτωµατική συµπεριφορά.  

Τελειώνοντας θα πρέπει να υπενθυµίσουµε πως όλα τα παραπάνω αποτελούν 

γενικεύσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κλινικής ταξινόµησης. Στην 

πραγµατικότητα κάθε περιθαλπόµενος είναι ξεχωριστός, µε τη δική του προσωπική 

ιστορία και τις δικές του ανάγκες, και έτσι θα πρέπει να αντιµετωπίζεται και από 

εµάς. Παρ’ όλες τις ψυχικές δυσκολίες που εκδηλώνουν οι ασθενείς µας συχνά έχουν 

σηµειώσει σπουδαίες προσωπικές επιτυχίες, διαθέτουν σηµαντικές γνώσεις και 

δεξιότητες, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που εκδηλώνουν γνήσια συναισθήµατα 

αγάπης και ενδιαφέροντος προς όλους µας εφόσον κι εµείς τους φερθούµε µε 

αποδοχή, κατανόηση και ενσυναίσθηση.  


