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Περίληψη

Ταυτότητα είναι η συνειδητή αίσθηση του εαυτού, την
οποία αναπτύσσει το άτομο μέσω της κοινωνικής αλλη-
λεπίδρασης. Ο Erikson περιγράφει την ταυτότητα ως
υποκειμενική αίσθηση και ως παρατηρήσιμη ποιότητα
της προσωπικής ομοιότητας και συνοχής, η οποία ται-
ριάζει με μια ορισμένη αντίληψη της ομοιότητας και συ-
νοχής μιας κοινής παγκόσμιας εικόνας. Η κρίση
ταυτότητας εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εφηβείας,
όταν οι έφηβοι παλεύουν μεταξύ συναισθημάτων ταυτό-
τητας και σύγχυσης ρόλων .

Η αποσυνδετική διαταραχή της ταυτότητας , αναφέ-
ρεται στην ύπαρξη μέσα στο άτομο διαφορετικών,
συχνά αντιφατικών, προσωπικοτήτων, οι οποίες ανα-
λαμβάνουν τον έλεγχο εναλλάξ και μπορεί να είναι ενή-
μερες ή όχι της ύπαρξης άλλων προσωπικοτήτων.
Διαταραχές Προσωπικότητας, όπως η οριακή και η οι-
στριονική , οι οποίες συσχετίζονται θετικά με την επιθε-
τικότητα, μπορεί να εμφανίσουν αποσυνδετικά
συμπτώματα.

Μια άλλη κατηγορία διαταραχής ταυτότητας είναι η
διαταραχή ταυτότητας φύλου. Με τον όρο Διαταραχές
της Ταυτότητας Φύλου νοούνται όλες οι καταστάσεις στις
οποίες το ανατομικό φύλο ενός ατόμου διαφοροποιείται
από την αίσθηση του φύλου και τον ρόλο του φύλου.  Η
παραπάνω διαταραχή δεν σχετίζεται άμεσα με την επι-
θετικότητα όμως πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι
άτομα που είναι αμφιλεγόμενα ως προς τη δική τους
ταυτότητα αντιλαμβάνονται την ομοφυλοφιλία ως απειλή
και αντιδρούν με βία  και επιθετικότητα όταν έρχονται
αντιμέτωποι με τη διαφορετικότητα η οποία τους προ-
καλεί μεγάλο ποσοστό άγχους (Simoni & Walters 2001).
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Εισαγωγή

Η "ταυτότητα" είναι ένας γενικός όρος που συμπερι-
λαμβάνει χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν και διαφο-
ροποιούν ή  ταξινομούν το άτομο σε ομάδες ή
υποομάδες.

Σημαντική συνεισφορά στην σημασία της έννοιας
της ταυτότητας στην ανάπτυξη των ενηλίκων είχε ο Erik
Erikson (1902-1994). Ο Erikson πρότεινε μια θεωρία της
διαμόρφωσης της ταυτότητας στην παιδική και εφηβική
ηλικία που, ενώ βασίζεται στη φροϋδική άποψη της ανά-
πτυξης, επέκτεινε τις ιδέες του Φρόιντ μέσα από την
αναγνώριση του ρόλου που η ταυτότητα διαδραματίζει
σε όλη την ενήλικη ζωή του ατόμου (Erikson, 1963).
Κατά τον Erikson οι άνθρωποι αναπτύσσονται μέσω
οκτώ σταδίων στη διάρκεια της ζωής τους, με την μετά-
βαση από το ένα στάδιο στο άλλο να γίνεται, μέσα από
την επίλυση ορισμένων κρίσεων. Αναγνώρισε την ταυ-
τότητα ως ένα κρίσιμο ζήτημα που αντιμετωπίζουν κυ-
ρίως οι έφηβοι. Εισήγαγε τους όρους «κρίση
ταυτότητας» και «σύγχυση ρόλων» για να εξηγήσει τη
σχέση μεταξύ της παιδικής ηλικίας και της ενηλικίωσης,
που πρέπει να επιλυθεί από ένα άτομο, προκειμένου να
προσδιοριστεί ο ρόλος και ο σκοπός του στη ζωή και,
τελικά, η ταυτότητά του ως ενήλικας (Erikson , 1963)..
Κατά τον Pervin (1984) ο Έρικσον συνέβαλε σημαντικά
στη θεωρία της προσωπικότητας με τρεις τρόπους: δί-
νοντας έμφαση στις ψυχοκοινωνικές πλευρές της προ-
σωπικότητας, μέσω της επέκτασης των σταδίων της
ανάπτυξης ώστε να περιλαμβάνει ολόκληρο τον κύκλο
ζωής του ατόμου και αναγνωρίζοντας ότι τόσο το παρελ-
θόν και το μέλλον έχουν σημαντικό αντίκτυπο για το πώς
οι άνθρωποι κατασκευάζουν την ταυτότητά τους σε δια-
φορετικές χρονικές στιγμές της ζωής τους.

Οι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι Vander Zanden and
Pace (1984), εφάρμοσαν τις ιδέες του Erikson σχετικά
με τον προσδιορισμό της ταυτότητας ως «… την αί-
σθηση του ατόμου ότι έχει μια θέση στον κόσμο, την έν-
νοια που αποδίδει το άτομο στον εαυτό του όπως αυτή
αποτυπώνεται στις απαντήσεις των ερωτήσεων: Ποιος
είμαι και ποιος πρόκειται να γίνω …». Ο Atchley
,R.(1989) επίσης βασίστηκε στην θεωρία του Erikson,
όταν πρότεινε ότι η ταυτότητα είναι «…ένα σύνολο χαρα-
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κτηριστικών που διαφοροποιεί τον εαυτό από τους άλ-
λους και επιμένει με το πέρασμα του χρόνου. Η ταυτό-
τητα μπορεί να είναι επίσης ένας στόχος μέσω του
οποίου το άτομο προσπαθεί να αντιληφθεί τον εαυτό του
ως τρυφερό, ικανό και καλό».

Ο Erikson (1950, 1968) περιγράφει την ταυτότητα ως
υποκειμενική αίσθηση και ως παρατηρήσιμη ποιότητα
της προσωπικής ομοιότητας και συνοχής, η οποία ται-
ριάζει με μια ορισμένη αντίληψη της ομοιότητας και συ-
νοχής μιας κοινής παγκόσμιας εικόνας. Στον έφηβο,
(που διανύει μία περίοδο πολύ σημαντική στην διαμόρ-
φωση της ταυτότητας του), προκύπτει μια μοναδική ενο-
ποίηση αυτού που δίνεται αμετάκλητα -δηλαδή ο
σωματότυπος και η ιδιοσυγκρασία, η χαρισματικότητα
και η ευπάθεια, τα παιδικά πρότυπα και τα επίκτητα ιδα-
νικά- με τις ανοικτές επιλογές που του παρέχονται σε
διαθέσιμους ρόλους, τις επαγγελματικές δυνατότητες, τα
επιτεύγματά του, τις συναντήσεις με μέντορες, τις φιλίες
του και τις πρώτες σεξουαλικές συγκρούσεις. Αδιαμφι-
σβήτητα, βασικό προσδιοριστικό στοιχείο ταυτότητας
είναι το φύλο . 

Μια σύνθετη μορφή ταυτότητας είναι απαραίτητη για
να διευκολυνθεί η ευεξία στη ζωή. Πολλές έρευνες
έχουν δείξει ότι η ανάπτυξη μίας σύνθετης ταυτότη-
τας διευκολύνει την ευεξία και προλαμβάνει την εξω-
τερίκευση συμπτωμάτων, τη εξωτερίκευση
προβλημάτων και τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά.

Σε πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συ-
νεργασία πολλών πανεπιστημίων της Αμερικής και ανα-
κοινώθηκε στο journal of applied developmental
psychology (2015), με βάση τη θεωρία ανάπτυξης της
ταυτότητας του Έρικσον, οι ερευνητές περιγράψανε τέσ-
σερις τύπους ταυτότητας: τον Σύνθετος, τον Διάχυτος,
τον Μέτριος και τον Ανυψωμένος.

Τα άτομα με σύνθετη ταυτότητα δεσμεύονται και δεν
εμπλέκονται σε μη παραγωγικούς συλλογισμούς σχε-
τικά με τις επιλογές ταυτότητας και τους αρέσει να εξε-
ρευνούν.

Τα άτομα με Διάχυτη ταυτότητα  έχουν χαμηλή
ταύτιση με τη δέσμευση, εξερεύνηση σε βάθος και
εύρος, και παρουσιάζουν μηρυκαστική σκέψη και
επιθετικότητα.

Τα άτομα που ανήκουν στον ανυψωμένο τύπο ταυ-
τότητας παρουσιάζουν ένα προφίλ μη τυπικής μορφής,
που δεν σχετίζεται με τη θεωρία ανάπτυξης της ταυτό-
τητας του Έρικσον. Από την μια μεριά εμφανίζουν ανα-
γνώριση της δέσμευσης, εξερεύνηση σε εύρος και σε
βάθος, ωστόσο, στην αρχή κυρίως της δημιουργίας της
ταυτότητας έχουν μεγάλη πιθανότητα «να χαθούν» μέσα
σε μη παραγωγικούς συλλογισμούς έτσι ώστε να δυσκο-
λευτούν στο να πραγματοποιήσουν τη δέσμευση σε
σχέση με τη ταυτότητα τους.

Η μετρίου τύπου ταυτότητα χαρακτηρίζει άτομα που
βρίσκονται στο ενδιάμεσο των παραπάνω τριών τύπων.

Η κρίση ταυτότητας εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της
εφηβείας, όταν οι έφηβοι παλεύουν μεταξύ συναισθημά-
των ταυτότητας και σύγχυσης ρόλων. Ο James Marcia
έχει επεκτείνει την αρχική θεωρία του Erikson. Σύμφωνα
με τον Marcia, η ισορροπία μεταξύ της ταυτότητας και
της σύγχυσης βρίσκεται στην ανάληψη μιας δέσμευσης
για μια ταυτότητα.

Ο Marcia ανέπτυξε τέσσερις διαφορετικές θέσεις
ταυτότητας που προκύπτουν από την ανάλυση τριών
διαφορετικών παραγόντων: α) του επαγγελματικού
ρόλου, β) των πεποιθήσεων και αξιών και γ) της σεξουα-
λικότητας. 

Χρησιμοποιώντας την θεωρία του Erikson ως βάση
ο James Marcia υποστηρίζει ότι το είδος της ταυτότητας,
το οποίο τελικά διαμορφώνει το άτομο εξαρτάται από την
παρουσία ή απουσία δύο χαρακτηριστικών, της δέσμευ-
σης και της κρίσης-αναζήτησης. Η κρίση αποτελεί την
περίοδο στην δημιουργία της ταυτότητας  κατά την
οποία ο έφηβος διερευνά εναλλακτικούς τρόπους δρά-
σης και παίρνει σχετικές αποφάσεις. Η δέσμευση είναι
η ψυχολογική επένδυση  σε μια πορεία δράσης ή σε μια
ιδεολογία.

Ο Marcia πρότεινε τέσσερις κατηγορίες εφηβικής
ταυτότητας

1. Κατακτημένη ταυτότητα: ο έφηβος με αυτή τη
μορφή ταυτότητας έχει με επιτυχία διερευνήσει και σκε-
φτεί λεπτομερώς ποιος είναι και τι θέλει να κάνει. Έπειτα
από μια περίοδο κρίσης, κατά την οποία μελέτησε με
ποικίλες εκδοχές, δεσμεύεται σε μια συγκεκριμένη ταυ-
τότητα. Ο έφηβος που έχει επιτύχει αυτή τη μορφή ταυ-
τότητας, τείνει να είναι ψυχολογικά υγιέστερος και να
εμφανίζει υψηλότερα κίνητρα επιτυχίας και υψηλότερου
επιπέδου ηθικό συλλογισμό, σε σύγκριση με τον έφηβο
οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας.

2. Δοτή ταυτότητα: η περίπτωση αυτή αφορά εφή-
βους, που έχουν δεσμευθεί σε μια συγκεκριμένη ταυτό-
τητα, αλλά αυτό έγινε χωρίς  να περάσουν από μια
περίοδο κρίσης, στην οποία να διερεύνησαν εναλλακτι-
κές επιλογές. Αντίθετα, αποδέχθηκαν τις αποφάσεις τον
άλλων σχετικά με το τι είναι σωστό για τους ίδιους. Αν-
τιπροσωπευτικός έφηβος αυτής της κατηγορίας είναι ο
γιος, ο οποίος μπαίνει στην οικογενειακή επιχείρηση,
διότι αυτό αναμένουν οι άλλοι από τον ίδιο ή η κόρη, η
οποία αποφασίζει να γίνει γιατρός, επειδή η μητέρα της
είναι γιατρός. Αν και τα άτομα στην κατηγορία αυτή δεν
είναι απαραιτήτως δυστυχισμένα, χαρακτηρίζονται από
αυτό που περιγράφεται ως «άκαμπτο σθένος»: είναι
άτομα ευτυχισμένα και ικανοποιημένα από τον εαυτό
τους και, παρόλα αυτά έχουν έντονη ανάγκη για κοινω-
νική αποδοχή και συνήθως είναι αυταρχικά. 

3. Μορατόριουμ Ταυτότητας: Παρόλο που ο έφηβος
αυτής της κατηγορίας έχει διερευνήσει εναλλακτικές ταυ-
τότητες σε κάποιο βαθμό, δεν έχει ακόμα δεσμευτεί. Ως
εκ τούτου, σύμφωνα με τον Marcia, παρουσιάζει υψηλά
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επίπεδα άγχους και βιώνει ψυχολογική σύγκρουση. Από
το άλλο μέρος, είναι συχνά άτομο γεμάτο ζωή, ελκυστικό
και επιζητεί στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Τελικά ο
έφηβος αυτός καταλήγει σε μία ταυτότητα αλλά ύστερα
από πολύ προσπάθεια.

4. Σύγχυση Ταυτότητας: Οι έφηβοι αυτής της κατη-
γορίας ούτε διερευνούν εναλλακτικές λύσεις ούτε δε-
σμεύονται στην εξέταση συγκεκριμένης ταυτότητας.
Συνήθως είναι ασταθείς και κινούνται από τη μία επιλογή
στην επόμενη. Αν και μπορεί να φαίνονται ανέμελοι, η
απουσία δέσμευσης μειώνει την ικανότητά τους να δια-
μορφώσουν στενές σχέσεις. Στην πραγματικότητα τα
άτομα αυτά είναι κοινωνικώς απομονωμένα και πιθανό-
τητα να εκδηλώσουν επιθετική συμπεριφορά είναι με-
γάλη.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι έφηβοι δεν προ-
σκολλώνται απαραίτητα και μόνιμα σε μία από τις τέσ-
σερις κατηγορίες ταυτότητας. Μάλιστα ορισμένοι
κινούνται μπρος-πίσω από το μορατόριουμ στην κατα-
κτημένη ταυτότητα, σε ότι έχει αποκληθεί «κύκλος Μ-Α-
Μ-Α» (Moratorium-identity Achievement-Moratorium-
identity Achievement). Στην περίπτωση ορισμένων ατό-
μων, η διαμόρφωση της ταυτότητας μπορεί να ολοκλη-
ρωθεί μετά την εφηβεία. Ωστόσο, για τα περισσότερα
άτομα η ταυτότητα διαμορφώνεται περί το τέλος της δεύ-
τερης και την αρχή και την αρχή της τρίτης δεκαετίας της
ζωής.

Επιθετικότητα

Η ανθρώπινη επιθετικότητα και βία είναι ένα ευρέως
διαδεδομένο φαινόμενο. 

Αναφορά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεί-
χνει ότι 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι περίπου πεθαίνουν
ανά έτος είτε από αυτο- ή από ετερο-κατευθυνόμενη επι-
θετικότητα. Υπάρχει επιθετικότητα η οποία αφορά την
επιβίωση και είναι εξελικτικά σημαντική και χρήσιμη
αλλά στην εργασία αυτή η επιθετικότητα αυτή δεν μελε-
τάται. Στην παρούσα εργασία ως επιθετικότητα αναφέ-
ρεται η συμπεριφορά μέσα στα πλαίσια μίας κοινωνίας
η οποία υπερβαίνει τα αναμενόνα και δημιουργεί προ-
βλήματα . Οι επιθετικές συμπεριφορές στο γενικό πλη-
θυσμό κορυφώνονται στην ύστερη εφηβεία και την
πρώιμη ενήλικη ζωή, τυπικά μεταξύ των ηλικιών 15 έως
25, ενώ η επιθετική συμπεριφορά των ψυχιατρικών
ασθενών δείχνει να κορυφώνεται σε ελαφρώς μεγαλύ-
τερη ηλικία. Η επιθετικότητα είναι μια πολυπαραγοντικής
αιτιολογίας συμπεριφορά για την οποία ενοχοποιούνται
διάφοροι παράγοντες.

Ανάλογα με την προέλευσή τους, οι παράγοντες
αυτοί μπορεί να είναι: α) περιβαλλοντικοί και β) βιολογι-
κοί.

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τους 

οικογενειακούς, μεταξύ των οποίων η έκθεση στην επι-
θετικότητα κατά την παιδική και εφηβική ηλικία (σωμα-
τική κακοποίηση, λεκτικές ύβρεις χλευασμοί) όπως
επίσης και πολιτισμικούς και κοινωνικοοικονομικούς πα-
ράγοντες.

Είδη

Η επιθετικότητα μπορεί να ταξινομηθεί με βάση το
στόχο, όπως επιθετικότητα προς τον εαυτό (αυτοτραυ-
ματική συμπεριφορά), ή τους άλλους, με βάση τον
τρόπο, όπως σωματική ή λεκτική, άμεση ή έμμεση επι-
θετικότητα, με βάση το αν είναι παρορμητική ή προσχε-
διασμένη ή με βάση την αιτία, όταν οφείλεται σε
νευρολογική ή ψυχιατρική νόσο. 

Με τον όρο αυτοτραυματική συμπεριφορά περιλαμ-
βάνουμε επιθετικές συμπεριφορές στρεφόμενες κατά
του εαυτού, όπως το κτύπημα του κεφαλιού, το δάγ-
κωμα του ίδιου του ατόμου, το ξύσιμο πληγών, το βγάλ-
σιμο μαλλιών, νυχιών κ.λπ. Μπορεί, δε, να διακριθεί σε
"άμεση" και "έμμεση". Επίσης, η αυτοκαταστροφική
συμπεριφορά μπορεί να διακριθεί και σε "κοινωνική" και
"μη κοινωνική". Συμπεριφορές, όπως υπερβολική
χρήση ποτού, φαγητού ή καπνού, που θεωρούνται φυ-
σιολογικές, αποτελούν μορφές έμμεσης, αυτοκαταστρο-
φικής συμπεριφοράς. Με τον όρο επιθετικότητα προς
τους άλλους, ορίζουμε τις επιθετικές συμπεριφορές που
κατευθύνονται προς άλλα άτομα ή αντικείμενα. Τέτοιες
συμπεριφορές μπορεί να περιλαμβάνουν ξυλοδαρμό,
εξύβριση, καταστροφή ιδιωτικής και δημόσιας περιου-
σίας και άλλα.

Η πλέον χρησιμοποιούμενη όμως και ίσως η πλέον
αξιόπιστη ταξινόμηση αφορά στην προσχεδιασμένη και
την παρορμητική επιθετικότητα. Η προσχεδιασμένη επι-
θετικότητα σχετίζεται με συμπεριφορά που δεν συνδέε-
ται τυπικά με ματαίωση ή δεν αποτελεί συνήθως
απάντηση σε άμεση απειλή.

Η παρορμητική επιθετικότητα χαρακτηρίζεται από
υψηλά επίπεδα διέγερσης του αυτόνομου νευρικού συ-
στήματος, καθώς και από αρνητικά συναισθήματα όπως
θυμό ή φόβο. Η παρορμητική επιθετικότητα αναφέρεται
και ως αντιδραστική, συναισθηματική ή εχθρική επιθετι-
κότητα και θεωρείται παθολογική όταν η επιθετική από-
κριση είναι υπερβολική σε σχέση με την συναισθηματική
πρόκληση

Η επιθετικότητα και η βία μπορεί να συμβούν σε διά-
φορες κλινικές καταστάσεις, όπου όταν η ισορροπία με-
ταξύ παρορμήσεων και εσωτερικού ελέγχου καταρρέει,
η βία ξεσπά. 

Υπάρχουν κάποιες ψυχικές διαταραχές που σχετί-
ζονται περισσότερο με βίαιη συμπεριφορά όπως , Ορ-
γανικές ψυχικές διαταραχές, Τοξίκωση από ουσίες,
Ψυχωτικές διαταραχές, Επιθετικότητα προκαλούμενη 
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από κάποιο ψυχοκοινωνικό στρεσογόνο παράγοντα,
Διαταραχές της προσωπικότητας που χαρακτηρίζονται
από οργή και πλημμελή έλεγχο των παρορμήσεων κλπ.

Επιθετικότητα και διαταραχές ταυτότητας

Στο σημερινό γρήγορα μεταβαλλόμενο κόσμο, η
κρίση ταυτότητας είναι  πιο συχνή και η διάχυση ταυτό-
τητας  έχει παρατηρηθεί ερευνητικά ότι απαντάται σε
κάποιες από τις Διαταραχές Προσωπικότητας ,  όπως η
οριακή διαταραχή προσωπικότητα, η ναρκισσιστική δια-
ταραχή ,η αντικοινωνική κλπ. Στην Ψυχιατρική και μέσα
από το Διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM-5  συναντάμε δύο
κυρίως κατηγορίες που σχετίζονται με τη ν διαταραχή
Ταυτότητας:  τις Αποσυνδετικές Διαταραχές καθώς και
τις Διαταραχές Ταυτότητας Φύλου.

Eπιθετικότητα στις διαταραχές προσωπικότητας 

Όλες οι διαταραχές προσωπικότητας που συσχετί-
ζονται με την επιθετικότητα έχουν ως κοινό χαρακτηρι-
στικό αυτό που ο O. Kernberg ονομάζει διάχυση
ταυτότητας. Πρόκειται για την έλλειψη μιας απαρτιωµέ-
νης αίσθησης του εαυτού (αναπαράσταση εαυτού) και
μιας απαρτιωµένης αίσθησης των σημαντικών άλλων
(αναπαράσταση αντικειμένων). Αυτό σημαίνει ότι το
άτομο δεν µπορεί πραγματικά  να αποφασίζει σε βάθος
τι ζητά από τη ζωή  ούτε να καταλαβαίνει τους άλλους
σε βάθος στο μέτρο κατά το οποίο δυσκολεύεται να ενώ-
νει σε µια τις διαφορετικές (αντίθετες) πλευρές των
άλλων. Τα άτομα αυτά διέπονται από πρωτόγονες συγ-
κινήσεις : παρορµητισµός , πρωτόγονα ενορµητικά κύ-
ματα. Χωλαίνει αυτό που ο Kernberg ονομάζει δύναμη
του Εγώ ( Ego strength). Υπάρχει δυσκολία στις στενές
αντικειµενοτρόπες σχέσεις και στην εργασία. ∆ύο βασι-
κοί τύποι ∆ιαταραχών Προσωπικότητας:

Η ναρκισσιστική προσωπικότητα ή ναρκισσι-
στική διαταραχή προσωπικότητας: Άτομα µε ασυνή-
θιστη ιδέα μεγαλείου, εγωκεντρισμό, ανάγκη να τους
θαυμάζουν. Αν δεν γίνονται αντικείμενα απόλυτου θαυ-
μασμού, η αυτοπεποίθησή τους εκπίπτει εντελώς. φθο-
νούν τους άλλους συνειδητά και ασυνείδητα. Τείνουν να
είναι άκρως εκμεταλλευτικοί και να υποτιμούν αυτά που
οι άλλοι έχουν εξαιτίας του φθόνου τους. Αισθάνονται
πάντα «άδειοι». Συχνά δεν µμαθαίνουν από τα βιώματά
λόγω της αυτοεξιδανίκευσης και παραμένουν επιφανει-
ακοί. Πρόκειται για µια παιδόµορφη ιδέα «μεγαλείου». 

Η παρανοειδής προσωπικότητα: Πρόκειται για
άτομα που αισθάνονται μεγάλη επιθετικότητα τα οποία
όμως αποδίδουν πάντα στους άλλους την επιθετικότητά
τους. Είναι καχύποπτοι , «άγρυπνοι». γεμάτοι «δικαιο-
λογημένη» αγανάκτηση και αίσθημα ότι έχουν πάντα
δίκιο. Έχουν ένα είδος υπερτιμημένης αξίας εαυτού
αλλά όχι το ίδιο µε εκείνο του «νάρκισσου» ο οποίος θε-

ωρεί πως είναι ο «μέγιστος». Εδώ πρόκειται για το με-
γαλείο κάποιου που πιστεύει ότι είναι ο µόνος που είναι
λογικός , σωστός και δίκαιος σε έναν κόσμο άδικο και
επιθετικό. Αυτά τα άτομα είναι «κολλημένα» στην οπτική
ενός κόσμου ο οποίος, όπως τον βλέπουν οι ίδιοι, είναι
αδήριτα διωκτικός, ένας παρανοϊκός κόσμος. Και στις
δύο διαταραχές προσωπικότητας υπάρχει καθήλωση
στη σχιζοπαρανοειδή θέση (M. Klein). Ο Kernberg πε-
ριγράφει κάποιες ακραίες περιπτώσεις στις οποίες είναι
μαζί, σε έναν τύπο, η σοβαρή διαταραχή της ναρκισσι-
στικής προσωπικότητας µε την σοβαρή διαταραχή της
παρανοειδούς. Πρόκειται για το σύνδρομο του κακοή-
θους ναρκισσισμού : εξαιρετικά ασταθή άτομα στα οποία
υπάρχουν ιδέες μεγαλείου και «νάρκισσου» μαζί µε την
επιείκεια εαυτού. Έχουν ανάγκη να τα θαυμάζουν και
διέπονται συγχρόνως και από την επιθετικότητα του πα-
ρανοειδούς ατόμου. Αισθάνονται ότι η επιθετικότητα
τους τούς προσδίδει αληθινή αξία και δύναμη. Προκύ-
πτει εκσεσηµασµένη επιθετικότητα, καχυποψία, μεγα-
λείο, φθόνος, όλα μαζί.

Σύνδρομο κακοήθους ναρκισσισμού(ψυχοπά-
θεια): συνυπάρχουν η ναρκισσιστική προσωπικότητα
μαζί µε ισχυρά παρανοειδή γνωρίσματα και αντικοινω-
νική συμπεριφορά. Εκδηλώνουν ωμή βία στα πλαίσια
της αποτυχίας τους στην εξέλιξη της υπερεγωτικής λει-
τουργίας.

Oριακή διαταραχή προσωπικότητας: Υπενθυμί-
ζεται ότι ως προσωπικότητα εννοούμε τον σταθερό
τρόπο και τύπο αντίληψης και τις σκέψεις και σχέσεις
που έχουμε για το περιβάλλον και τον εαυτό μας, όπως
αυτές εκδηλώνονται σε προσωπικό και κοινωνικό επί-
πεδο.

Το άτομο με οριακή διαταραχή προσωπικότητας έχει
μικρή ανοχή στη ματαίωση, παρουσιάζει δυσκολία στη
διαχείριση του θυμού, εκρήξεις οργής και εμπλοκή σε
καυγάδες, το άτομο με αυτή τη διαταραχή συχνά έχει
παρορμητική και δυνητικά αυτοκαταστροφική συμπερι-
φορά όπως επανειλημμένοι αυτοτραυματισμοί, ξόδεμα
χρημάτων, σεξ, απερίσκεπτη οδήγηση, επεισόδια βου-
λιμίας, κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ η οποία συχνά
οδηγεί σε αποσυνδετικά επεισόδια. Επίσης, το άτομο
παρουσιάζει ένα διάχυτο και σταθερό πρότυπο
αστάθειας σχετικά με την εικόνα του εαυτού (διατα-
ραχή της ταυτότητας).

Αποσυνδετική (διασχιστική) διαταραχή ταυτότητας

Οι αποσυνδετικές διαταραχές, έχουν ως κύριο σύμ-
πτωμα τον διαχωρισμό (ή «αποσύνδεση») μίας από τις
λειτουργίες της συνείδησης, της μνήμης, της ταυτότητας
και της αντίληψης του περιβάλλοντος. Με τον όρο «απο-
σύνδεση» εννοούμε τον μηχανισμό άμυνας απέναντι σε
έντονα ψυχικά τραύματα ο οποίος βοηθά τον ασθενή να
αποστασιοποιηθεί από το στρεσογόνο γεγονός την ώρα
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που αυτό συμβαίνει, αλλά και να καθυστερήσει την ψυ-
χική του επεξεργασία. Στις αποσυνδετικές διαταραχές
ανήκουν, η αποσυνδετική αμνησία, η αποσυνδετική δια-
ταραχή ταυτότητας και η αποσυνδετική φυγή.

Η αποσυνδετική φυγή είναι μια σπάνια διαταραχή
που χαρακτηρίζεται από αιφνίδια και απροσδόκητη
φυγή από τον συνήθη χώρο του υποκειμένου. Σε αυτό
το διάστημα δεν υπάρχει μνήμη του παρελθόντος και
συνήθως δημιουργείται και μια νέα ταυτότητα.

Η αποσυνδετική διαταραχή της ταυτότητας, η οποία
αποκαλούνταν διαταραχή πολλαπλών προσωπικοτή-
των πριν από το 1994, αναφέρεται στην ύπαρξη μέσα
στο άτομο διαφορετικών, συχνά αντιφατικών, προσω-
πικοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνουν τον έλεγχο εναλλάξ
και μπορεί να είναι ενήμερες ή όχι της ύπαρξης άλλων
προσωπικοτήτων. Ο αριθμός των διαφορετικών προ-
σωπικοτήτων, κάθε μία από τις οποίες χαρακτηρίζεται
ως «εναλλακτική-alter», μπορεί να είναι από δύο έως
και εκατοντάδες.

Η εναλλακτική προσωπικότητα του ατόμου που πά-
σχει από τη διαταραχή αυτή είναι συνήθως αντιφατική
της άλλης. Έτσι, είναι συχνό την ντροπαλή και διστα-
κτική προσωπικότητα να διαδέχεται μια απελευθερω-
μένη και τολμηρή. Η διαφοροποίηση των
προσωπικοτήτων αυτών δεν περιορίζεται μόνο στη συμ-
περιφορά αλλά και στη μνήμη. Χαρακτηριστικό φαινό-
μενο της διαταραχής είναι τα κενά μνήμης του
πάσχοντος, τα οποία συμβαίνουν όταν εναλλάσσεται η
μία προσωπικότητα της άλλης. Έτσι, είναι πιθανό το ένα
«alter» να αγνοεί γεγονότα που συνέβησαν σε ένα άλλο
«alter».

Η εμφάνιση των συμπτωμάτων της διαταραχής
αυτής, που γίνεται εμφανής κυρίως στην εφηβεία, συμ-
βαίνει απότομα, συνήθως όταν το άτομο βρεθεί σε αγ-
χώδεις καταστάσεις, καταστάσεις ψυχοκοινωνικού
στρες, οπότε και ανακύπτει ένας εναλλακτικός, πλαστός
εαυτός, προτιμότερος να τις αντιμετωπίσει. Οι προσω-
πικότητες, μπορεί να μην αντιλαμβάνονται η μία την
ύπαρξη της άλλης ή και να συγκρούονται, να πασχίζουν
για τον έλεγχο, να προκαλούν ψευδαισθήσεις και να
ακούγονται σαν «φωνές» που δίνουν εντολές.

Οι προσωπικότητες αυτές δίδουν διαφορετικά ονό-
ματα στον εαυτό τους, μαζί με τα διαφορετικά χαρακτη-
ριστικά (αντίληψη, συμπεριφορά, μνήμη), και μπορούν
ακόμα να αναφέρουν διαφορετικό φύλο, καταγωγή ή
ηλικία (η οποία είναι συνήθως μικρότερη της πραγματι-
κής).

Ως συνέπεια της ψυχικής διάσχισης, ο ασθενής
υποφέρει συχνά από κατάθλιψη, αυτοκτονικότητα,
παρορμητική βία, δυσκολίες στον ύπνο, άγχος, δια-
προσωπικές δυσκολίες και καταχρήσεις.

Η δυσπιστία σχετικά με την ύπαρξη της αποσυνδε-
τικής διαταραχής ταυτότητας, καθώς και η μη αντικειμε-
νική τεκμηρίωση ότι αυτή προκαλείται από κακοποίηση

θέτουν υπό αίρεση την ύπαρξη της. Αυτό ισχύει ακόμα
περισσότερο στην περίπτωση της διαταραχής σε δολο-
φόνους, εξαιτίας του γεγονότος ότι ορισμένοι ύποπτοι
υποκρίνονται. Σε πρόσφατο  άρθρο (Objective Docu-
mentation of Child Abuse and Dissociation in 12 Mur-
derers With Dissociative Identity Disorder,2012)
παρουσιάζεται αντικειμενική εξακρίβωση τόσο των απο-
συνδετικών συμπτωμάτων όσο και της σοβαρής κακο-
ποίησης κατά την παιδική ηλικία σε μια σειρά από
ενήλικους δολοφόνους με αποσυνδετική διαταραχή ταυ-
τότητας. Η μελέτη αυτή συνίσταται σε μια ανασκόπηση
των κλινικών αρχείων έντεκα ανδρών και μίας γυναίκας
με αποσυνδετική διαταραχή ταυτότητας, που είχαν δια-
πράξει φόνο. Τα συμπτώματα της αποσυνδετικής δια-
ταραχής ταυτότητας στην παιδική ηλικία και την ενήλικη
ζωή επιβεβαιώθηκαν ανεξάρτητα και από διάφορες
πηγές και στις 12 περιπτώσεις. Αντικειμενικές ενδείξεις
σοβαρής κακοποίησης υπήρχαν σε 11 περιπτώσεις.
Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι δώδεκα δολοφόνοι της με-
λέτης είχαν ολική ή μερική αμνησία σχετικά με την κα-
κοποίηση που βίωσαν ως παιδιά. Η μελέτη αυτή
αποδεικνύει   την σύνδεση μεταξύ της πρώιμης σοβα-
ρής κακοποίησης και της αποσυνδετικής διαταραχής
ταυτότητας. Περαιτέρω, τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι
η διαταραχή μπορεί να διακριθεί από την προσποίηση
και από άλλες διαταραχές. Η μελέτη δείχνει ότι είναι δυ-
νατό, με μεγάλη προσπάθεια, να αποκτηθούν αντικειμε-
νικές ενδείξεις τόσο των συμπτωμάτων της
αποσυνδετικής διαταραχής ταυτότητας όσο και της κα-
κοποίησης που την προκαλεί.

Διαταραχές ταυτότητας φύλου

Με τον όρο Διαταραχές της Ταυτότητας Φύλου νο-
ούνται όλες οι καταστάσεις στις οποίες το ανατομικό
φύλο ενός ατόμου διαφοροποιείται από την αίσθηση του
φύλου και τον ρόλο του φύλου. Ξεχωριστές διαταραχές
μέσα σε αυτή τη διαγνωστική ενότητα είναι η Διαταραχή
της Ταυτότητας Φύλου σε παιδιά, η Διαταραχή της Ταυ-
τότητας Φύλου σε Εφήβους και Ενήλικες και η Διατα-
ραχή της Ταυτότητας Φύλου μη προσδιοριζόμενη
αλλιώς.

Ταυτότητα του φύλου ονομάζεται το ιδιαίτερο συναί-
σθημα που αποκτά ένα παιδί όταν συνειδητοποιεί σε
ποιο φύλο ανήκει.

Ταυτότητα φύλου είναι η ιδιωτική έκφραση το ρόλου
του φύλου και ρόλος του φύλου είναι η δημόσια έκ-
φραση της ταυτότητας του φύλου. Η ταυτότητα και ο
ρόλος του φύλου είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος
και συγκροτούν την ολότητα "ταυτότητα και ρόλος του
φύλου".

Ταυτότητα φύλου είναι η σταθερή επίμονη και συνο-
λική έκφραση της ατομικότητας σαν άνδρας, γυναίκας ή
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ανδρόγυνου, ειδικά όπως αυτή εκφράζεται στην αυτοε-
κτίμηση και τη συμπεριφορά.  Ρόλος του φύλου είναι οτι-
δήποτε κάνει ή λέει ένα άτομο για να δείξει στους άλλους
και στον εαυτό του κατά πόσο είναι άνδρας ή γυναίκα.
Εμπεριέχει την ερωτική και σεξουαλική διέγερση και αν-
τίδραση αλλά δεν περιορίζεται μόνο σ' αυτά ( J. Money,
1994).

Η ανάπτυξη της ταυτότητας και του ρόλου του
φύλου είναι πολυπαραγοντική, πολυδιάστατη και δια-
χρονική. Ξεκινάει κατά τη σύλληψη με το χρωμοσωμικό
συνδυασμό και συνεχίζει με τη φυλετική διαφοροποίηση
του σώματος και του εγκεφάλου. Ταυτόχρονα αυτές οι
βιολογικές διαδικασίες δέχονται τις επιδράσεις των κοι-
νωνικών παραγόντων και τελικά εκφράζονται ως ανάγ-
κες της προσωπικότητας στην οποία επίσης
συμμετέχουν παράγοντες που συμβάλλουν στην ανά-
πτυξη της ταυτότητας και του ρόλου του φύλου.

Για τα περισσότερα άτομα, η ταυτότητα φύλου και ο
ρόλος φύλου είναι σταθερά και μόνιμα συνυφασμένα. Οι
διαταραχές της ταυτότητας φύλου χαρακτηρίζονται από
αυτήν ακριβώς την έλλειψη σταθερότητας και συστημα-
τικότητας στην σχέση ταυτότητας και ρόλου φύλου σε
ένα άτομο.

Η ανάπτυξη της σεξουαλικής ταυτότητας είναι πολυ-
παραγοντική και διαχρονική, ξεκινάει από την ενδομή-
τρια ζωή και συνεχίζεται μετά τη γέννηση, όπως γίνεται
και με την ανάπτυξη του σώματος μας. Από τους ψυχο-
κοινωνικούς παράγοντες η κοινωνική μάθηση παίζει το
σημαντικότερο ρόλο στην εδραίωση και ενίσχυση μιας
συμπεριφοράς που καθορίζεται από βιολογικούς παρά-
γοντες. Ακόμα η δυνατότητα του ανθρώπου να ενσωμα-
τώνει τη σεξουαλικότητα μέσα στις γενικές
διαπροσωπικές σχέσεις, όπως λ.χ. στην αγάπη, που
μας δίνει συναισθηματικές αμοιβές, παίζει επίσης ένα
σημαντικό ρόλο.

Οι  διαταραχές της ταυτότητας φύλου εμφανίστηκαν
για πρώτη φορά ως ψυχοπαθολογική οντότητα στην
τρίτη έκδοσή του (DSM-III, 1980), στην κατηγορία ψυ-
χοσεξουαλικές διαταραχές. Στο DSM-III-R (1987) κατη-
γοριοποιήθηκε ως διαταραχή με έναρξη στην νηπιακή,
παιδική ή εφηβική ηλικία με την ονομασία τρανσεξουα-
λισμός (Transsexualism). Στην τέταρτη έκδοση του εγ-
χειριδίου (DSM-IV, 1994), οι διαταραχές της ταυτότητας
φύλου μαζί με τις σεξουαλικές διαταραχές αποτελούν
μια ξεχωριστή κατηγορία, ενώ παράλληλα εγκαταλεί-
φθηκε ο όρος τρανσεξουαλισμός, καθώς παραπέμπει
σε ολοκληρωμένη εγχείρηση αλλαγής φύλου εξαιτίας
της δυσφορίας για το φύλο και δεν περιλαμβάνει άτομα
με διαταραχή της ταυτότητας φύλου ή με φυλετική δυ-
σφορία που δεν επιθυμούν ή δεν έχουν ολοκληρώσει
την διαδικασία αλλαγής φύλου.

Οι διαταραχές ταυτότητας φύλου δεν έχουν συ-
σχετισθεί άμεσα με την επιθετικότητα. Μέσα από την
κλινική εμπειρία όμως έχουν παρατηρηθεί κάποιες αυτο-

καταστροφικές συμπεριφορές ως αποτέλεσμα της θλί-
ψης ,του θυμού και της ματαίωσης που προκαλείται από
τον ¨κοινωνικό  ρατσισμό¨, τις δυσκολίες στις διαπρο-
σωπικές σχέσεις ακόμη και της δυσκολίας του ιατρικού
συστήματος στην διάγνωση και θεραπεία των παρα-
πάνω διαταραχών.

Στην τρέχουσα κοινωνική και οικονομική συγκυρία η
χαλάρωση των δεσμών της οικογένειας ,των ηθικών
αξιών και των κοινωνικών δεσμών γενικότερα καθώς και
η μείωση του αισθήματος της «κοινότητας» και του
«σχετίζεσθαι»,παράγοντες που σχετίζονται με την δια-
μόρφωση ταυτότητας, παρατηρούνται κάποιες επιθετι-
κές συμπεριφορές από άτομα ή ομάδες ατόμων που
σχετίζονται με τις διαταραχές ταυτότητας φύλου.  

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι ομοφοβικές συμπεριφο-
ρές συνδέονται άμεσα με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανα-
σφαλή κοινωνική ταυτότητα καθώς και με
καταπιεσμένα ομοερωτικά συναισθήματα. Άτομα που
είναι αμφιλεγόμενα ως προς τη δική τους ταυτότητα αν-
τιλαμβάνονται την ομοφυλοφιλία ως απειλή και αντι-
δρούν με βία όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη
διαφορετικότητα η οποία τους προκαλεί μεγάλο ποσο-
στό άγχους και επιθετικότητα (Simoni & Walters 2001).  
Τύποι Ομοφοβίας:

• Προσωπική Ομοφοβία : Η άποψη  ότι οι ομοφυλό-
φιλοι είναι ανήθικοι, αμαρτωλοί, άρρωστη και κατώτεροι
από τους ετεροφυλόφιλους. Όταν παρατηρείτε αυτό το
φαινόμενο σε ομοφυλόφιλο άτομο ονομάζεται Εξωτερι-
κευμένη Ομοφοβία.  

• Διαπροσωπική Ομοφοβία : Είναι ο φόβος και το
μίσος απέναντι στους ομοφυλόφιλους που εκφράζεται
με αρνητικές συμπεριφορές και επιθετικές τάσεις.

• Ομοφοβία της Κουλτούρας : Αναφέρεται στις κοι-
νωνικές δομές και τις  άγραφες νόρμες που υποδει-
κνύουν πως το να είσαι ετεροφυλόφιλος είναι το μόνο
φυσιολογικό και αποδεκτό από το κοινωνικό σύνολο. 

• Θεσμική Ομοφοβία : Το φαινόμενο όπου η κυβέρ-
νηση, η εκκλησία ,η παιδεία καθώς και διάφορες επιχει-
ρήσεις κάνουν διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό
προσανατολισμό.

Στην Ελλάδα από πρόσφατη ερευνά αποδεικνύεται
ότι παρόλο που το 17% του δήγματος αναφέρει ότι έχει
φίλους ομοφυλόφιλους, το 84% διαφωνεί με το γάμο με-
ταξύ ομοφυλόφιλων και το 89% διαφωνεί με την υιοθε-
σία παιδιών από ζευγάρια του ίδιου φύλου
(Ευρωβαρόμετρο 2006-2008).

Αυτά τα ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα συγκριτικά
με την υπόλοιπη Ευρώπη με αποτέλεσμα η Ελλάδα να
τοποθετείτε ανάμεσα στις πιο ομοφοβικές χώρες στην
ευρωπαϊκή ένωση (Paulou,2009). Υπό αυτό το πρίσμα
(της ύπαρξης ψυχοπαθολογίας  στους δράστες) μπο-
ρούν να εξηγηθούν οι συχνά αναφερόμενες στα μέσα
μαζικής ενημέρωση επιθέσεις κατά ατόμων με άλλο
πέραν του ετεροφυλόφυλου προσανατολισμού.
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