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Εισαγωγή

Οι ψυχίατροι χρειάζονται δύο διακριτές ιδιότητες. Η μία
είναι ικανότητα να συλλέγουν κλινικά δεδομένα αντικει-
μενικά και με ακρίβεια, και να οργανώνουν και να επι-
κοινωνούν τα δεδομένα αυτά με συστηματικό και ισορ-
ροπημένο τρόπο. Η δεύτερη είναι η ικανότητα διαισθη-
τικής κατανόησης του κάθε ασθενούς ως άτομο. Όταν
ο ψυχίατρος εξασκεί την πρώτη ιδιότητα, στηρίζεται
στις δεξιότητες και τις γνώσεις του περί κλινικών φαινο-
μένων. Όταν εξασκεί τη δεύτερη ιδιότητα, στηρίζεται
στις γνώσεις του για την ανθρώπινη φύση και την εμ-
πειρία του με παλιότερους ασθενείς για να καταφέρει
να κατανοήσει τον ασθενή που βλέπει τώρα. Και οι δύο
ιδιότητες είναι δυνατόν να αναπτυχθούν ακούγοντας
τους ασθενείς, και μαθαίνοντας από πιο έμπειρους ψυ-
χιάτρους. Ένα εγχειρίδιο μπορεί nνα παράσχει πληρο-
φορίες και να περιγράψει τις διαδικασίες που είναι ανα-
γκαίες για να αναπτυχθεί η πρώτη ιδιότητα. Η εστίαση
του παρόντος κεφαλαίου στην πρώτη ιδιότητα δεν υπο-
δηλώνει ότι η διαισθητική κατανόηση είναι άνευ σημα-
σίας, αλλά απλά ότι δεν είναι δυνατό να διδαχθεί άμεσα
ή αποκλειστικά από ένα εγχειρίδιο.

Η επιδεξιότητα στην εξέταση των ασθενών εξαρτά-
ται από τη γνώση του πως ορίζονται τα σημεία και τα
συμπτώματα. Χωρίς μια τέτοια γνώση, ο ψυχίατρος είναι
πολύ πιθανό να ταξινομήσει λανθασμένα τα διάφορα
φαινόμενα και έτσι να κάνει ανακριβή διάγνωση. Για το
λόγο αυτό, το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τον ορισμό
των βασικών σημείων και συμπτωμάτων των ψυχιατρι-
κών διαταραχών. Αναδεικνύοντας τα σημεία και συμ-
πτώματα του ασθενούς, ο ψυχίατρος πρέπει να αποφα-
σίσει σε ποιο βαθμό τα φαινόμενα αυτά εμπίπτουν σε
ένα πρότυπο που έχει παρατηρηθεί σε άλλους ψυχιατρι-
κούς ασθενείς. Με άλλα λόγια, αποφασίζει το κατά πό-
σο τα κλινικά χαρακτηριστικά συνάδουν προς κάποιο
αναγνωρισμένο σύνδρομο. Αυτό γίνεται συνδυάζοντας
παρατηρήσεις για την παρούσα κατάσταση του ασθε-
νούς με πληροφορίες για το ιστορικό της πάθησης. Η
αξία της αναγνώρισης ενός συνδρόμου βρίσκεται στο
ότι βοηθά στην πρόβλεψη της πρόγνωσης και την επιλο-
γή αποτελεσματικής θεραπείας. Αυτό γίνεται κατευθύ-

νοντας τον ψυχίατρο προς ένα συναφές σώμα συσσω-
ρευμένης γνώσης για τα αίτια, τη θεραπεία και την έκ-
βαση σε αντίστοιχους ασθενείς. Η διάγνωση και η ταξι-
νόμηση εξετάζονται στο επόμενο κεφάλαιο, όπως και
στα κεφάλαια που πραγματεύονται τις διάφορες ψυχια-
τρικές διαταραχές. Στο Κεφάλαιο 3 αναλύεται το πώς
αναδεικνύονται και πως ερμηνεύονται τα συμπτώματα
που περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό, καθώς και το
πώς συνδυάζονται οι πληροφορίες ώστε να φθάσουμε
στη διάγνωση ενός συνδρόμου, καθώς αυτό με τη σειρά
του αποτελεί τη βάση από την οποία θα προσεγγίσουμε
την αντιμετώπιση και την πρόγνωση του ασθενούς.

Καθώς μεγάλο μέρος του παρόντος κεφαλαίου συ-
νίσταται σε ορισμούς και περιγραφές σημείων και συμ-
πτωμάτων, μπορεί να είναι λιγότερο εύκολο να διαβα-
στεί απ’ ότι τα επόμενα κεφάλαια. Προτείνουμε στον
αναγνώστη να προσεγγίσει το κεφάλαιο αυτό σε δύο
στάδια. Θα πρέπει να γίνει μία πρώτη ανάγνωση στις ει-
σαγωγικές ενότητες και μία γενική κατανόηση των συ-
χνότερα παρατηρούμενων φαινομένων. Η δεύτερη ανά-
γνωση θα πρέπει να εστιάζει στις λεπτομέρειες του ορι-
σμού και τα λιγότερα συχνά συμπτώματα και σημεία,
και είναι καλύτερο να γίνει σε συνδυασμό με την κλινική
συνέντευξη ενός ασθενούς που εμφανίζει τέτοια ση-
μεία και συμπτώματα.

Γενικά θέματα

Πριν περιγραφούν μεμονωμένα τα διάφορα φαινόμενα,
θα εξεταστούν κάποια γενικά θέματα σε σχέση με τις
μεθόδους μελέτης των σημείων και συμπτωμάτων και
τους όρους που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή
τους.

Ψυχοπαθολογία
Η μελέτη των παθολογικών καταστάσεων του νου είναι
γνωστή ως ψυχοπαθολογία. Ο όρος εμπεριέχει δύο
διακριτές προσεγγίσεις στο θέμα – περιγραφική και
πειραματική. Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται σχεδόν απο-
κλειστικά με την πρώτη^ η δεύτερη εισάγεται εδώ αλλά
εξετάζεται σε επόμενα κεφάλαια.
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Περιγραφική ψυχοπαθολογία
Περιγραφική ψυχοπαθολογία είναι η αντικειμενική περι-
γραφή παθολογικών καταστάσεων του νου, αποφεύ-
γοντας, μέχρι εκεί που είναι δυνατό, προσχημ;τισμένες
ιδέες ή θεωρίες και περιορίζοντας την περιγραφή σε
συνειδητές εμπειρίες και παρατηρήσιμες συμπεριφο-
ρές. Ενίοτε αποκαλείται φαινομενολογία ή φαινομενο-
λογική ψυχοπαθολογία, αν και οι όροι αυτοί στην πραγ-
ματικότητα δεν είναι απολύτως συνώνυμοι, ενώ ο όρος
φαινομενολογία έχει και περαιτέρω σημασίες (Berrios,
1992). Παρομοίως, η περιγραφική ψυχοπαθολογία είναι
περισσότερο από μία απλή συμπτωματολογία (Stangh-
ellini και Broome, 2014).

Στόχος της περιγραφικής ψυχοπαθολογίας είναι η
αποσαφήνιση των βασικών ιδιοτήτων νοσηρών ψυχικών
εμπειριών και η κατανόηση της εμπειρίας νόσου του
κάθε ασθενούς. Έτσι, προϋποθέτει την ικανότητα έκλυ-
σης, αναγνώρισης και ερμηνείας των συμπτωμάτων των
ψυχιατρικών διαταραχών, και ως τέτοια αποτελεί βασι-
κό σημείο της κλινικής πράξης^ πράγματι, έχει περιγρα-
φεί, ως «η βασική επαγγελματική δεξιότητα του ψυχιά-
τρου».

Ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της περιγραφικής
ψυχοπαθολογίας ήταν ο Γερμανός ψυχίατρος και φιλό-
σοφος Karl Jaspers. Το κλασικό του έργο, Allgemeine
Psychopathologie (Γενική  Ψυχοπαθολογία), πρωτοδη-
μοσιεύτηκε το 1913 και εξακολουθεί να παράσχει την
πληρέστερη ανάλυση του αντικειμένου, ενώ η έβδομη
έκδοσή του διατίθεται και μεταφρασμένη στην Αγγλική
(Jaspers, 1963). Μια συντομότερη εισαγωγή μπορεί να
βρεθεί σε άλλα έργα του Jaspers (1968) ,αλλά και του
Oyebode  (2014) παρέχοντας ένα ιδιαίτερα ευανάγνω-
στο σύγχρονο κείμενο για την περιγραφική ψυχοπαθο-
λογία.

Πειραματική ψυχοπαθολογία
Η προσέγγιση αυτή προσπαθεί να εξηγήσει παθολογικά
ψυχικά φαινόμενα, καθώς και να τα περιγράψει. Μία
από τις πρώτες τέτοιες προσπάθειες ήταν η ψυχοδυνα-
μική ψυχοπαθολογία, που προήλθε από τις ψυχαναλυτι-
κές έρευνες του Freud (βλέπε σελ. 91). Εξηγεί τα αίτια
των παθολογικών ψυχικών συμβαμάτων με όρους ψυχι-
κών διεργασιών, των οποίων ο ασθενής δεν είναι ενήμε-
ρος (δηλαδή είναι «ασυνείδητες»). Παραδείγματος χά-
ριν, ο Freud ερμήνευε το διωκτικό παραλήρημα ως
στοιχείο στο συνειδητό νου, δραστηριοτήτων στον ασυ-
νείδητο νου, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών απώ-
θησης και προβολής (βλέπε σελ. 277).

Ακολούθως, η πειραματική ψυχοπαθολογία εστίασε
σε εμπειρικά μετρήσιμες και επιβεβαιώσιμες συνειδη-
τές ψυχολογικές διεργασίες, χρησιμοποιώντας πειρα-
ματικές μεθόδους όπως η γνωσιακή και συμπεριφορική
ψυχολογία και η λειτουργική απεικόνιση του εγκεφά-
λου. Παραδείγματος χάριν, υπάρχουν γνωστικές θεω-
ρίες για την προέλευση του παραληρήματος, των κρί-
σεων πανικού και της κατάθλιψης. Αν και η πειραματική
ψυχοπαθολογία ασχολείται με τα αίτια των συμπτωμά-
των, συνήθως διεξάγεται στη βάση συνδρόμων, μέρος
των οποίων αποτελούν τα εξεταζόμενα συμπτώματα.

Έτσι, τα ευρήματά της συζητώνται στο κεφάλαιο που
καλύπτει την εκάστοτε διαταραχή.

Όροι και έννοιες που χρησιμοποιούνται στην
περιγραφική ψυχοπαθολογία

Συμπτώματα και σημεία
Στη γενική ιατρική υπάρχει ένας σαφής ορισμός, και
ένας σαφής διαχωρισμός, για το τι είναι σημείο και τι
σύμπτωμα. Στην ψυχιατρική, η κατάσταση είναι διαφο-
ρετική. Υπάρχουν λίγα «σημεία» με την αυστηρά ιατρι-
κή έννοια του όρου (πέραν των κινητικών διαταραχών
στην κατατονική σχιζοφρένεια ή των φυσικών εκδηλώ-
σεων της νευρογενούς ανορεξίας), με τις περισσότε-
ρες διαγνωστικές πληροφορίες να προέρχονται από το
ιστορικό και παρατηρήσεις για την εμφάνιση και τη
συμπεριφορά του ασθενούς. Η χρήση της λέξης «ση-
μείο» στην ψυχιατρική είναι λοιπόν λιγότερο σαφής,
οπότε μπορεί να έχει δύο διαφορετικές χρήσεις. Πρώ-
τον, μπορεί να αναφέρεται σε ένα χαρακτηριστικό που
σημειώθηκε από τον παρατηρητή και όχι σε κάτι το
οποίο εκστόμισε ο ασθενής (δηλαδή ένας ασθενής που
φαίνεται να απαντά σε μία ψευδαίσθηση). Δεύτερον,
μπορεί να αναφέρεται σε μία ομάδα συμπτωμάτων που
ο παρατηρητής ερμηνεύει συνολικά ως σημείο μίας
συγκεκριμένης διαταραχής. Στην πράξη, οι όροι «ση-
μεία και συμπτώματα» συχνά χρησιμοποιούνται με τον
ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείται ο όρος «συμπτώματα»
(όπως κάνουμε στο κεφάλαιο αυτό) για να περιγράψει
συλλογικά τα φαινόμενα των ψυχιατρικών διαταραχών,
χωρίς να γίνεται μία σαφής διάκριση ανάμεσα στις δύο
λέξεις.

Υποκειμενικό και αντικειμενικό
Στη γενική ιατρική, οι όροι υποκειμενικό και αντικειμενι-
κό χρησιμοποιούνται ως αντιστοιχίες των συμπτωμάτων
και σημείων αντίστοιχα, με τον όρο «αντικειμενικό» να
ορίζεται ως κάτι το οποίο παρατηρείται άμεσα από τον
γιατρό (π.χ. μηνιγγισμός, ίκτερος) – ακόμα και αν, με
την αυστηρή έννοια, πρόκειται για μία υποκειμενική κρί-
ση από μέρους του γι’ αυτό που παρατήρησε.

Στην ψυχιατρική, οι όροι έχουν ευρέως παρόμοιο
νόημα με εκείνο στην γενική ιατρική, αν και έχουν αμ-
βλυνθεί σαφώς οι διαφορές ανάμεσα στους δύο όρους,
έτσι όπως  συνέβη και για τους όρους συμπτώματα και
σημεία. Ο όρος «αντικειμενικό» αναφέρεται σε χαρα-
κτηριστικά που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης (δηλαδή η εμφάνιση και συμπεριφορά του
ασθενούς). Ο όρος χρησιμοποιείται γενικά όταν ο ψυ-
χίατρος θέλει να συγκρίνει κάτι με την περιγραφή που
δίνει ο ασθενής για το σύμπτωμα. Παραδείγματος χά-
ριν, στην αξιολόγηση της κατάθλιψης, οι αιτιάσεις περί
κακής διάθεσης και θλίψης είναι υποκειμενικά στοιχεία,
ενώ η παρατήρηση της φτωχής βλεμματικής επαφής,
της ψυχοκινητικής επιβράδυνσης και του κλάματος εί-
ναι αντικειμενικά. Εάν υπάρχουν και τα δύο, ο ψυχία-
τρος μπορεί να σημειώσει «υποκειμενικά και αντικειμε-
νικά στοιχεία κατάθλιψης», με τον συνδυασμό των δύο
να συνιστά ισχυρότερη απόδειξη απ’ ότι το καθένα μό-
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νο του. Όμως, αν η συμπεριφορά και ο τρόπος του
ασθενούς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης φαίνεται
εντελώς φυσιολογικός, ο ψυχίατρος καταγράφει «χωρίς
αντικειμενικά στοιχεία κατάθλιψης», παρά τις υποκειμε-
νικές αιτιάσεις. Τότε έγκειται στον ψυχίατρο να διερευ-
νήσεις τους λόγους αυτής της διάστασης και να απο-
φασίσει ποια θα πρέπει να είναι τα διαγνωστικά του
συμπεράσματα. Κατά κανόνα, αποδίδουμε μεγαλύτερο
βάρος στα αντικειμενικά σημεία. Έτσι, μπορεί να δια-
γνώσει μία καταθλιπτική διαταραχή εάν υπάρχουν
επαρκή στοιχεία γι’ αυτό, ακόμα και αν ο ασθενής αρ-
νείται την υποκειμενική εμπειρία της αίσθησης θλίψης.
Αντίστοιχα, ο ψυχίατρος μπορεί να αμφισβητήσει τη
σημασία των αιτιάσεων περί κακής διάθεσης, όσο έντο-
νες και να είναι, αν δεν υπάρχουν αντικειμενικά στοι-
χεία που να συνοδεύουν τη διάγνωση.

Μορφή και περιεχόμενο
Όταν περιγράφουμε ψυχιατρικά συμπτώματα, είναι
χρήσιμο να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ μορφής και πε-
ριεχομένου, μια διάκριση που εξηγείται καλύτερα με
ένα παράδειγμα. Αν ο ασθενής λέει ότι, όταν είναι μό-
νος ακούει φωνές που τον αποκαλούν ομοφυλόφιλο, η
μορφή της εμπειρίας είναι μία ακουστική ψευδαίσθηση
(βλέπε παρακάτω), ενώ το περιεχόμενο είναι η δήλωση
ότι είναι ομοφυλόφιλος. Ένας άλλος ασθενής μπορεί
να ακούει φωνές που του λένε ότι πρόκειται να τον
σκοτώσουν. Και πάλι η μορφή είναι μία ακουστική ψευ-
δαίσθηση, το περιεχόμενο όμως είναι διαφορετικό. Κά-
ποιος τρίτος ασθενής μπορεί να εμφανίζει επανειλημ-
μένες παρεισφρητικές σκέψεις ότι είναι ομοφυλόφιλος,
συνειδητοποιεί όμως ότι αυτές δεν είναι αληθινές. Εδώ
το περιεχόμενο είναι το ίδιο όπως του πρώτου παρα-
δείγματος, η μορφή όμως είναι διαφορετική.

Η μορφή είναι συχνά κριτικής σημασίας για τη διά-
γνωση. Από τα παραδείγματα που δώσαμε παραπάνω,
η παρουσία μιας ψευδαίσθησης υποδεικνύει (εξ ορι-
σμού) κάποια μορφή ψύχωσης, ενώ στο τρίτο παρά-
δειγμα υποδεικνύει ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Το
περιεχόμενο είναι λιγότερο χρήσιμο από πλευράς διά-
γνωσης, μπορεί όμως να είναι πολύ σημαντικό για την
αντιμετώπιση^ παραδείγματος χάριν, το περιεχόμενο
ενός παραληρήματος μπορεί να υποδηλώνει ότι ο
ασθενής θα μπορούσε να επιτεθεί σε έναν υποτιθέμενο
διώκτη του. Επίσης το περιεχόμενο, και όχι η μορφή,
απασχολεί τον ασθενή, προτεραιότητα του οποίου θα
είναι να συζητήσει το παραλήρημα και τις επεκτάσεις
του, και ο οποίος μπορεί να εκνευριστεί από ερωτήσεις
που του φαίνονται άσχετες και αφορούν στη μορφή αυ-
τής του της πεποίθησης. Ο ψυχίατρος θα πρέπει να εί-
ναι ευαίσθητος ως προς αυτή τη διαφορά στην έμφαση
ανάμεσα στα δύο μέρη.

Πρωτοπαθές και δευτεροπαθές
Σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα, οι όροι πρωτοπαθές και
δευτεροπαθές χρησιμοποιούνται συχνά, δυστυχώς
όμως με δύο διαφορετικές σημασίες. Η πρώτη σημασία
είναι η χρονική, αναφερόμενη απλά στο τι εμφανίστηκε
πρώτο. Η δεύτερη σημασία είναι αιτιολογική, οπότε

πρωτοπαθές σημαίνει «αυτό που εγείρεται άμεσα από
την παθολογική διεργασία» και δευτεροπαθές σημαίνει,
«αυτό που εγείρεται ως αντίδραση σε ένα πρωτοπαθές
σύμπτωμα». Οι δύο σημασίες συχνά συμπίπτουν, καθώς
τα συμπτώματα που εγείρονται άμεσα από την παθολο-
γική διεργασία συνήθως εμφανίζονται πρώτα. Όμως, αν
και τα επακόλουθα συμπτώματα συχνά αποτελούν αντί-
δραση στα πρώτα συμπτώματα, δεν συμβαίνει πάντα
έτσι, καθώς και αυτά μπορεί να εγείρονται επίσης άμε-
σα από την παθολογική διεργασία. Οι όροι πρωτοπαθές
και δευτεροπαθές χρησιμοποιούνται περισσότερο συ-
χνά με τη χρονική τους έννοια, καθώς η χρήση αυτή
δεν ενέχει κάποια υπόνοια περί αιτιότητας. Όμως, πολ-
λοί ασθενείς δεν μπορούν να περιγράψουν τη σειρά με
την οποία εμφανίστηκαν τα συμπτώματά τους. Σε τέτοι-
ες περιπτώσεις, όταν φαίνεται πιθανό ένα σύμπτωμα να
αποτελεί αντίδραση σε κάποιο άλλο – παραδείγματος
χάριν, το παραλήρημα ότι ακολουθείται από διώκτες
αποτελεί αντίδραση στο ότι ο ασθενής ακούει φωνές
που τον κατηγορούν – περιγράφεται ως δευτεροπαθές
(χρησιμοποιώντας τη λέξη με την αιτιολογική της έν-
νοια). Οι όροι πρωτοπαθές και δευτεροπαθές χρησιμο-
ποιούνται επίσης στην περιγραφή των συνδρόμων.

Κατανόηση και ερμηνεία
Ο Jaspers (1913) περιέγραψε δύο αντιθετικές μορφές
κατανόησης σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα. Η πρώτη,
που την απεκάλεσε Verstehen («κατανόηση»), είναι η
προσπάθεια αξιολόγησης της υποκειμενικής εμπειρίας
του ασθενούς: πώς το νιώθει αυτό; Η σημαντική αυτή
δεξιότητα προϋποθέτει διαίσθηση και ενσυναίσθηση. Η
δεύτερη προσέγγιση, που την αποκάλεσε Eklären («ερ-
μηνεία»), ερμηνεύει τα γεγονότα με βάση εξωτερικούς
παράγοντες^ παραδείγματος χάριν, η κακή διάθεση του
ασθενούς μπορεί να «ερμηνευθεί» από την πρόσφατη
απόλυσή του. Η τελευταία αυτή προσέγγιση προϋποθέ-
τει γνώση της ψυχιατρικής αιτιολογίας (Κεφάλαιο 5).

Η σημασία των μεμονωμένων συμπτωμάτων
Οι ψυχιατρικές διαταραχές διαγιγνώσκονται όταν υπάρ-
χει μία συγκεκριμένη ομάδα συμπτωμάτων (ένα σύν-
δρομο). Σχεδόν κάθε μονήρες σύμπτωμα μπορεί να
αποτελέσει τμήμα της εμπειρίας κάθε υγιούς ανθρώ-
που^ ακόμα και οι ψευδαισθήσεις, που συχνά θεωρούν-
ται ως χαρακτηριστικό σημείο σοβαρής ψυχικής διατα-
ραχής, είναι δυνατόν να αποτελέσουν τμήμα της εμπει-
ρίας ενός κατά τα άλλα υγιούς ανθρώπου. Μία εξαίρε-
ση σε αυτό είναι το παραλήρημα, το οποίο ακόμα και
μεμονωμένο, γενικά θεωρείται πως αποτελεί στοιχείο
ψυχιατρικής διαταραχής εάν είναι σταθερό και απαράλ-
λακτο (βλέπε Κεφάλαιο 11). Γενικά, όμως, η ανεύρεση
ενός μονήρους συμπτώματος δεν αποτελεί στοιχείο
ψυχιατρικής διαταραχής, αλλά ένδειξη για ενδελεχή
και, εάν είναι αναγκαίο, επαναλαμβανόμενο έλεγχο για
άλλα συμπτώματα και σημεία ψυχιατρικής διαταραχής.
Οι κίνδυνοι από την παραμέληση αυτής της αρχής ανα-
δεικνύονται πολύ χαρακτηριστικά στη γνωστή μελέτη
του Rosenhan (1973). Οκτώ «ασθενείς» παρουσιάστη-
καν με την αιτίαση ότι ακούνε τις λέξεις «άδειος, ρη-
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χός, γδούπος» δυνατά. Και οι οκτώ εισήχθηκαν και δια-
γνώστηκαν με σχιζοφρένεια, παρότι αρνούνταν οποι-
οδήποτε άλλο σύμπτωμα και συμπεριφέρονταν εντελώς
φυσιολογικά. Η μελέτη αυτή καταδεικνύει επίσης τη ση-
μασία της περιγραφικής ψυχοπαθολογίας, και των αξιό-
πιστων διαγνωστικών κριτηρίων (βλέπε Κεφάλαιο 2), ως
βασικές πλευρές της ψυχιατρικής.

Η εμπειρία του ασθενούς
Τα συμπτώματα και σημεία αποτελούν μέρος μόνο της
υποκειμενικής φύσης της ψυχοπαθολογίας. Η τελευ-
ταία ασχολείται επίσης με την εμπειρία νόσο του ασθε-
νούς, και με τον τρόπο με τον οποίο η ψυχιατρική δια-
ταραχή αλλάζει τη θεώρησή του για τον εαυτό του, τις
ελπίδες του για το μέλλον, και τη θεώρησή του για τον
κόσμο (Shangellini και Broome, 2014). Αυτό μπορεί να
θεωρηθεί ως ένα παράδειγμα της κατανόησης (verste-
hen) που αναφέρθηκε παραπάνω. Η καταθλιπτική δια-
ταραχή μπορεί να έχει πολύ διαφορετική επίδραση σε
ένα άτομο το οποίο έχει ζήσει μία ικανοποιητική και χα-
ρούμενη ζωή και έχει εκπληρώσει τις βασικές του φιλο-
δοξίες, συγκριτικά με κάποιο άλλο άτομο το οποίο είχε
πολλές ατυχίες παλιότερα και ζούσε ελπίζοντας σε μία
μελλοντική επιτυχία. Για να κατανοήσει τη φύση της εμ-
πειρίας της ψυχιατρικής διαταραχής του ασθενούς, ο
ψυχίατρος πρέπει να τον κατανοήσει με τον τρόπο με
τον οποίο ένας βιογράφος κατανοεί τον ήρωά του. Αυ-
τός ο τρόπος κατανόησης κάποιες φορές αποκαλείται
προσέγγιση ιστορίας ζωής. Δεν είναι κάτι το οποίο μπο-
ρεί να ενσωματωθεί εύκολα σε ένα εγχειρίδιο. Μαθαίνε-
ται καλύτερα με το χρόνο που περνάμε ακούγοντας
τους ασθενείς. Ο ψυχίατρος μπορεί να βοηθηθεί διαβά-
ζοντας βιογραφίες ή λογοτεχνικά έργα που παρέχουν
μία εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο οι εμπειρίες κατά
τη διάρκεια τη ζωής μας διαμορφώνουν την προσωπι-
κότητά μας και βοηθούν στην εξήγηση των διαφορετι-
κών τρόπων με τους οποίους οι διάφοροι άνθρωποι αν-
ταποκρίνονται στο ίδιο γεγονός.

Πολιτισμικές παραλλαγές στην ψυχοπαθολογία
Τα βασικά συμπτώματα των περισσότερων σοβαρών
ψυχικών διαταραχών παρατηρούνται σε άτομα με πολι-
τισμικές διαφορές. Όμως, υπάρχουν πολιτισμικές δια-
φορές και στο πως τα συμπτώματα αυτά εκδηλώνονται
στα διάφορα κλινικά πλαίσια και στο νόημα που πρέπει
να τους αποδοθεί. Παραδείγματος χάριν, η κατάθλιψη
είναι δυνατόν να εκδηλωθεί με έντονα σωματικά συμ-
πτώματα σε πολλούς ασιατικούς πληθυσμούς, όπως
εκείνους της Ινδίας και της Κίνας. Το περιεχόμενο των
συμπτωμάτων μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στους πολι-
τισμούς. Παραδείγματος χάριν, για τους πληθυσμούς
της υποσαχάριας Αφρικής, το παραλήρημα όχι σπάνια
επικεντρώνεται γύρω από την αίσθηση ότι είναι καταρα-
μένοι, παραληρητικό θέμα σπάνιο στους Ευρωπαίους.
Οι πολιτισμικές διαφορές μπορεί επίσης να επηρεά-
σουν την υποκειμενική εμπειρία νόσου του ασθενούς,
και έτσι να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο την αν-
τιμετωπίζει (Fabrega, 2000). Σε κάποιους πολιτισμούς,

η επίδραση των ψυχιατρικών διαταραχών αποδίδεται
σε μαγεία – μία πεποίθηση που αυξάνει τη δυσφορία
του ασθενούς. Σε πολλούς πολιτισμούς, η ψυχική νό-
σος στιγματίζεται έντονα και μπορεί, για παράδειγμα,
να περιορίσει την προοπτική του ασθενούς να παντρευ-
τεί. Σε ένα τέτοιον πολιτισμό, η επίδραση της νόσου
στην εικόνα του ασθενούς για τον εαυτό του και το μέλ-
λον θα είναι πολύ διαφορετική από την επίδραση σε
έναν ασθενή ο οποίος ζει σε μία κοινωνία που είναι πε-
ρισσότερο ανεκτική στις ψυχικές διαταραχές.

Περιγραφές σημείων και συμπτωμάτων

Διαταραχές του συναισθήματος και της 
διάθεσης
Μεγάλο τμήμα της ψυχιατρικής ασχολείται με τις παθο-
λογικές συναισθηματικές καταστάσεις, και ιδιαίτερα με
τις διαταραχές της διάθεσης και των άλλων συναισθη-
μάτων, και κυρίως το άγχος. Πριν περιγραφούν τα βα-
σικά συμπτώματα αυτού του τύπου, αξίζει να αποσαφη-
νίσουμε δύο τομείς της ορολογίας που μπορούν να
προκαλέσουν σύγχυση, εν μέρει επειδή η χρήση τους
έχει αλλάξει με την πάροδο των ετών.

Πρώτον, ο όρος «διάθεση» μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί είτε ως μία ευρεία έννοια που να περιλαμβάνει όλα
τα συναισθήματα (π.χ. «αγχώδης διάθεση»), ή με πιο
περιορισμένη σημασία, ώστε να σημαίνει το συναίσθη-
μα που εκτείνεται από το ένα άκρο που είναι η κατάθλι-
ψη και φθάνει στο άλλο άκρο, εκείνο της μανίας. Η
πρώτη χρήση είναι πλέον ασυνήθης. Η δεύτερη χρήση
ενισχύεται από το γεγονός ότι, στα τρέχοντα διαγνω-
στικά συστήματα, «διαταραχές της διάθεσης» είναι
εκείνες των οποίων δεσπόζοντα χαρακτηριστικά είναι η
κατάθλιψη και η μανία, ενώ οι διαταραχές που ορίζον-
ται από άγχος ή άλλες διαταραχές του συναισθήματος
κατηγοριοποιούνται ξεχωριστά. Στην ενότητα αυτή, πε-
ριγράφονται πρώτα χαρακτηριστικά που είναι κοινά και
στη «διάθεση» και σε «άλλα συναισθήματα», πριν ανα-
λυθούν χωριστά τα ειδικά χαρακτηριστικά του άγχους,
της κατάθλιψης και της μανίας.

Το δεύτερο σημείο αφορά στον όρο «συναίσθημα».
Πλέον χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον όρο «διάθε-
ση», συγκεκριμένα με την πιο περιορισμένη έννοια του
όρου (π.χ. «το συναίσθημα ήταν φυσιολογικό», «πάσχει
από συναισθηματική διαταραχή»). Όμως, στο παρελ-
θόν, οι λέξεις αυτές είχαν διαφορετικές νοηματικές
αποχρώσεις: η διάθεση αναφέρονταν σε μία επιμένου-
σα και παρατεταμένη κατάσταση, ενώ το συναίσθημα
συνδέονταν με μία συγκεκριμένη πλευρά ή αντικείμενο
και ήταν περισσότερο παροδικό.

Τα συναισθήματα και η διάθεση μπορεί να είναι πα-
θολογικά με τρεις τρόπους:
• Να αλλάζει εντελώς η φύση τους
• Να διακυμαίνονται περισσότερο ή λιγότερο από το

συνηθισμένο
• Να είναι ασύμβατα με τη σκέψεις ή τις πράξεις του

ασθενούς, ή με τις τρέχουσες περιστάσεις.
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Αλλαγές στη φύση των συναισθημάτων και της διάθεσης
Αυτές μπορούν να συμβούν στην κατεύθυνση του άγ-
χους, της κατάθλιψης, της χαράς ή της ευερεθιστότη-
τας και του θυμού. Οποιαδήποτε απ’ αυτές τις αλλαγές
μπορεί να συνοδεύει γεγονότα στη ζωή του ασθενούς,
μπορεί όμως και να εγείρεται χωρίς προφανή λόγο. Συ-
νήθως συνοδεύονται από άλλα σημεία και συμπτώματα.
Παραδείγματος χάριν, μία αύξηση του άγχους συνο-
δεύεται από υπερδραστηριότητα του αυτονόμου νευρι-
κού συστήματος και αυξημένη μυϊκή τάση, ενώ η κατά-
θλιψη συνοδεύεται από δυσάρεστες εμμονές και ψυχο-
κινητική επιβράδυνση.

Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διακυμαίνονται τα 
συναισθήματα και η διάθεση
Τα συναισθήματα και η διάθεση διακυμαίνονται σε σχέ-
ση με τις περιστάσεις και τα θέματα που απασχολούν
τον ασθενή. Σε παθολογικές καταστάσεις, η διακύμαν-
ση αυτή με βάση τις περιστάσεις μπορεί να διατηρείται,
αλλά η έντασή τους να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη
από το φυσιολογικό. Η αυξημένη διακύμανση αποκαλεί-
ται ευμεταβλητότητα της διάθεσης, ενώ η ακραία δια-
κύμανση κάποιες φορές αποκαλείται συναισθηματική
ακράτεια.

Η μειωμένη διακύμανση αποκαλείται άμβλυνση ή
επιπέδωση. Οι όροι αυτοί έχουν χρησιμοποιηθεί με ελα-
φρά διαφορετικές σημασίες, πλέον όμως χρησιμοποι-
ούνται ισότιμα. Η άμβλυνση ή επιπέδωση του συναι-
σθήματος εμφανίζεται συνήθως στην κατάθλιψη και τη
σχιζοφρένεια. Η σοβαρή επιπέδωση κάποιες φορές
αποκαλείται απάθεια (σημειώστε τη διαφορά από την
εκλαϊκευμένη έννοια της λέξης).

Το συναίσθημα μπορεί επίσης να ποικίλει με τρόπο
ο οποίος δεν συνάδει με τις περιστάσεις και τις σκέψεις
του ασθενούς, και για το λόγο αυτό καλείται απρόσφο-
ρο ή αδόκιμο. Για παράδειγμα, ο ασθενής μπορεί να
φαίνεται σε ιδιαίτερα καλό κέφι και να γελάει μιλώντας
για τον θάνατο της μητέρας του. Αυτή η απροσφορότη-
τα πρέπει να διακριθεί από το αμήχανο γέλιο που υπο-
δεικνύει ότι ο ασθενής βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

Κλινικές συσχετίσεις των διαταραχών του 
συναισθήματος και της διάθεσης
Οι διαταραχές του συναισθήματος και της διάθεσης
απαντώνται σε ουσιαστικά όλες τις ψυχιατρικές παθή-
σεις. Αποτελούν κεντρικό χαρακτηριστικό των διαταρα-
χών της διάθεσης και των αγχωδών διαταραχών. Επί-
σης είναι συχνές στις διαταραχές της πρόσληψης τρο-
φής, στις διαταραχές από χρήση ουσιών, στο ντελίριο,
στην άνοια και τη σχιζοφρένεια.

Άγχος
Το άγχος είναι μία φυσιολογική αντίδραση στον κίνδυ-
νο. Το άγχος γίνεται παθολογικό όταν η σοβαρότητά
του είναι δυσανάλογη προς την απειλή του κινδύνου ή
όταν διαρκεί περισσότερο απ’ την απειλή. Η αγχώδης
διάθεση συνοδεύεται συχνά από σωματικές και αυτόνο-
μες αντιδράσεις, όπως και από ψυχολογικές. Συνολικά
μπορεί να θεωρηθεί ως ισοδύναμο της προετοιμασίας

για την αντιμετώπιση ενός κινδύνου που απαντάται στα
υπόλοιπα θηλαστικά, έτοιμα για φυγή, αποφυγή ή μάχη
με τον επιτιθέμενο. Το ήπιο ως μέτριο άγχος αυξάνει
τις περισσότερες παραμέτρους απόδοσης στον άνθρω-
πο, το υψηλό άγχος όμως την παρεμποδίζει.

Η αγχώδης αντίδραση εξετάζεται περαιτέρω στο
Κεφάλαιο 8. Τα βασικά τμήματά της συνοψίζονται ως
ακολούθως:
• Ψυχολογικό στοιχείο. Τα βασικά συναισθήματα του

φόβου και της εγρήγορσης συνοδεύονται από ανη-
συχία, στένωση του πεδίου της προσοχής με εστία-
ση στην πηγή του κινδύνου, σκέψεις ανησυχίας, αυ-
ξημένη διέγερση (με αϋπνία), και ευερεθιστότητα
(δηλαδή ευκολία θυμού).

• Σωματικό στοιχείο. Η τάση των μυών και η αναπνοή
αυξάνουν. Αν αυτές οι αλλαγές δεν ακολουθηθούν
από φυσική δραστηριότητα, μπορεί να βιωθούν ως
μυϊκός τρόμος, ή ως σειρά επιπτώσεων από τον
υπεραερισμό (π.χ. ζάλη).

• Αυτόνομο στοιχείο. Ο καρδιακός ρυθμός και η εφί-
δρωση αυξάνουν, το στόμα στεγνώνει και μπορεί να
υπάρχει ανάγκη ούρησης ή αφόδευσης.

• Αποφυγή του κινδύνου. Η φοβία είναι ένας σταθε-
ρός, παράλογος φόβος συγκεκριμένου αντικειμένου
ή κατάστασης. Συνήθως συνυπάρχει έντονη επιθυ-
μία αποφυγής του επίφοβου αντικειμένου, αν και όχι
πάντα – παραδείγματος χάριν, φόβος  νόσου (υπο-
χονδρίαση). Ο φόβος είναι δυσανάλογος προς την
αντικειμενική απειλή και αναγνωρίζεται ως τέτοιος
από το άτομο που τον βιώνει. Οι φοβίες περιλαμβά-
νουν τον φόβο έμψυχων αντικειμένων, φυσικών φαι-
νομένων και περιστάσεων. Οι φοβικοί ασθενείς νιώ-
θουν άγχος όχι μόνο στην παρουσία του αντικειμέ-
νου ή της κατάστασης που τους φοβίζει, αλλά και
όταν το σκέφτονται (άγχος προσμονής). Οι φοβίες
εξετάζονται περαιτέρω σε συνάφεια με τις αγχώδεις
διαταραχές, στο Κεφάλαιο 5.

Κλινικές συσχετίσεις
Οι φοβίες είναι συχνές στα υγιή παιδιά, γίνονται λιγότε-
ρο συχνές στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή. Τα φοβικά
συμπτώματα εμφανίζονται σε όλα τα είδη αγχώδους
διαταραχής, αποτελούν όμως το κεντρικό χαρακτηρι-
στικό στις φοβικές διαταραχές.

Κατάθλιψη
Η κατάθλιψη είναι φυσιολογική αντίδραση στην απώ-
λεια ή την ατυχία, οπότε μπορεί να αποκαλείται και πέν-
θος ή θρήνος. Η κατάθλιψη είναι παθολογική όταν είναι
δυσανάλογη προς την απώλεια ή άκαιρα παρατεταμέ-
νη. Η καταθλιπτική διάθεση συνοδεύεται στενά από άλ-
λες αλλαγές, και κυρίως μείωση της αυτοεκτίμησης,
απαισιόδοξη ή αρνητική σκέψη, και μείωση ή απώλεια
της ικανότητας ευχαρίστησης (ανηδονία). Ο καταθλιπτι-
κός ασθενής έχει μία χαρακτηριστική έκφραση και εμ-
φάνιση, με τις γωνίες του στόματος στραμμένες προς
τα κάτω, συνοφρύωση, και κεκαμένη, κυρτή στάση του
σώματος. Το επίπεδο διέγερσης είναι μειωμένο σε κά-
ποιους καταθλιπτικούς ασθενείς (ψυχοκινητική επιβρά-
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δυνση) αλλά αυξημένο σε άλλους, με συνοδό αίσθημα
ανησυχίας ή διέγερσης. Η ψυχοπαθολογία της κατάθλι-
ψης εξετάζεται περαιτέρω στο Κεφάλαιο 9.

Κλινικές συσχετίσεις
Η κατάθλιψη μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ψυ-
χιατρική διαταραχή. Αποτελεί το βασικό χαρακτηριστι-
κό των διαταραχών της διάθεσης και εμφανίζεται συχνά
στη σχιζοφρένεια, το άγχος, την ιδεοψυχαναγκαστική
διαταραχή, τις διαταραχές πρόσληψης τροφής και τις
διαταραχές από χρήση ουσιών. Μπορεί επίσης να απο-
τελεί εκδήλωση κάποιας οργανικής διαταραχής.

Ευφορική διάθεση
Η χαρούμενη διάθεση έχει μελετηθεί λιγότερο απ’ ότι η
καταθλιπτική. Η χαρά είναι ένας ακραίος βαθμός ευχά-
ριστης διάθεσης που, όπως η κατάθλιψη, συνοδεύεται
και από άλλες αλλαγές όπως αυξημένο αίσθημα αυτο-
πεποίθησης και ευμάρειας, αυξημένη δραστηριότητα
και αυξημένη διέγερση. Η τελευταία συνήθως βιώνεται
ως ευχάριστη, κάποιες φορές όμως βιώνεται ως δυσά-
ρεστο αίσθημα ανησυχίας. Η χαρά εμφανίζεται αρκετά
συχνά στη μανία και την υπομανία.

Ευερεθιστότητα και θυμός
Η ευερεθιστότητα είναι η κατάσταση αυξημένης ετοι-
μότητας για θυμό. Και η ευερεθιστότητα και ο θυμός
μπορεί να εμφανιστούν σε πολλά είδη διαταραχών,
οπότε έχουν μικρή αξία για τη διάγνωση. Όμως, έχουν
μεγάλη αξία στην αξιολόγηση και τη διαχείριση του κιν-
δύνου, καθώς μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα
στον ασθενή και τους γύρω του (βλέπε Κεφάλαιο 3). Η
ευερεθιστότητα μπορεί να εμφανιστεί στις αγχώδεις
διαταραχές, την κατάθλιψη, τη μανία, την άνοια, και τη
δηλητηρίαση από φάρμακα.

Διαταραχές της αντίληψης
Συγκεκριμένα είδη διαταραχής της αντίληψης αποτε-
λούν συμπτώματα σοβαρών ψυχιατρικών διαταραχών.
Είναι λοιπόν σημαντικό να είμαστε σε θέση να αναγνω-
ρίσουμε αυτά τα συμπτώματα και να τα διακρίνουμε
από άλλες, πολύ λιγότερο σημαντικές, διαταραχές της
αισθητικής εμπειρίας που μπορεί να συμβούν. Έτσι θα
πρέπει να περιγράψουμε τα αντιληπτικά φαινόμενα με
αρκετές λεπτομέρειες.

Αντίληψη και φαντασία
Αντίληψη είναι η διαδικασία ενημέρωσης γι’ αυτό που
μας παρουσιάζεται από τα αισθητήρια όργανά μας. Δεν
πρόκειται για άμεση επίγνωση των δεδομένων από τα
αισθητηριακά όργανα, καθώς τα δεδομένα αυτά επε-
ξεργάζονται από γνωστικές διεργασίες που τα μα-
ζεύουν και εξάγουν πρότυπα. Η αντίληψη μπορεί να
αναμένεται ή να αγνοείται, δεν μπορεί όμως να τελει-
ώσει με ενσυνείδητη προσπάθεια.

Φαντασία είναι η επίγνωση μίας αντίληψης που έχει
γεννηθεί μέσα στο μυαλό μας. Η φαντασία μπορεί να
ξεκινήσει και να τελειώσει με ενσυνείδητη προσπάθεια.
Οι εικόνες βιώνονται ως μη πραγματικές, διαφορετικές

από την πραγματικότητα που χαρακτηρίζει την αντίλη-
ψη, οπότε το υγιές άτομο είναι σε θέση να διακρίνει τις
φαντασιωσεις απο τις αντιλήψεις. Κάποιοι άνθρωποι
εμφανίζουν ειδητική φαντασία, δηλαδή μία οπτική φαν-
τασίωση τόσο έντονη και λεπτομερή που έχει φωτογρα-
φική ποιότητα παρόμοια με εκείνη της αντίληψης, αν
και κατά τα υπόλοιπα διαφέρει από μία αντίληψη. Η
φαντασίωση γενικά σταματά όταν ξεκινάει η αντίληψη.
Περιστασιακά, η φαντασίωση παραμένει παρά την πα-
ρουσία αντιληπτικού ερεθίσματος (αρκεί να είναι ασθε-
νής και μη δομημένη). Αυτού του είδους η φαντασίωση
καλείται παρειδωλία.

Οι αντιλήψεις μπορεί να αλλάζουν σε ένταση και
ποιότητα. Οι αγχώδεις άνθρωποι μπορεί να βιώνουν τις
αισθήσεις ως πιο έντονες απ’ ότι συνήθως^ παραδείγ-
ματος χάριν, συνήθως είναι ευαίσθητοι στον θόρυβο.
Στη μανία, οι αντιλήψεις φαίνονται πιο ζωντανές απ’ ότι
συνήθως. Οι καταθλιπτικοί ασθενείς μπορεί να βιώνουν
τις αντιλήψεις τους ως αμβληχρές και χωρίς ζωή.

Παραισθήσεις
Οι παραισθήσεις είναι παρερμηνείες εξωτερικών ερεθι-
σμάτων. Εμφανίζονται όταν το γενικό επίπεδο της αι-
σθητηριακής διέγερσης είναι μειωμένο και όταν η προ-
σοχή δεν είναι εστιασμένη στη σχετική αίσθηση. Παρα-
δείγματος χάριν, το σούρουπο το περίγραμμα ενός θά-
μνου μπορεί να εκληφθεί αρχικά ως άνθρωπος, αν και
αυτό δεν συμβαίνει όταν η προσοχή εστιαστεί στο περί-
γραμμα. Οι παραισθήσεις είναι πιθανότερο να εμφανι-
στούν όταν το επίπεδο της συνείδησης είναι μειωμένο
όπως στα πλαίσια ενός ντελίριουμ ή όταν ο ασθενής εί-
ναι αγχώδης. Οι παραισθήσεις δεν έχουν κάποια δια-
γνωστική σημασία, πρέπει όμως να διακρίνονται απ’ τις
ψευδαισθήσεις.

Ψευδαισθήσεις
Η ψευδαίσθηση είναι μία αντίληψη που βιώνεται σε
απουσία εξωτερικού ερεθίσματος στο σχετικό αισθητή-
ριο όργανο. Διαφέρει από την παραίσθηση, καθώς βιώ-
νεται σαν όντως να προέρχεται από τον εξωτερικό κό-
σμο ή μέσα από το σώμα του ασθενούς (και όχι ότι
αποτελεί προϊόν φαντασίας). Οι ψευδαισθήσεις δεν εί-
ναι δυνατόν να σταματήσουν εμπρόθετα.

Οι ψευδαισθήσεις αποτελούν γενικά ένδειξη σημαν-
τικής ψυχιατρικής διαταραχής, ενώ ειδικές μορφές
ψευδαισθήσεων είναι χαρακτηριστικές διαφορετικών
διαταραχών, όπως περιγράφεται παρακάτω. Όμως,
όπως σημειώθηκε και πιο πάνω, οι ψευδαισθήσεις εμ-
φανίζονται και σε κάποιους κατά τα άλλα υγιείς ανθρώ-
πους. Είναι επίσης συχνές ως εμπειρία κατά τη φάση
που μας παίρνει ο ύπνος (υπναγωγικές ψευδαισθήσεις)
ή κατά την αφύπνιση (υπνοπομπικές ψευδαισθήσεις).
Οι δύο αυτοί τύποι ψευδαισθήσεων μπορεί να είναι είτε
οπτικοί είτε ακουστικοί, με τους τελευταίους κάποιες
φορές ως αίσθηση ότι μας καλούν με το όνομά μας. Οι
ψευδαισθήσεις αυτές είναι συχνές στη ναρκοληψία
(βλέπε σελ. 327). Άτομα που χήρευσαν πρόσφατα κά-
ποιες φορές βιώνουν ψευδαισθήσεις του νεκρού. Ψευ-
δαισθήσεις μπορεί να εμφανιστούν και μετά από αισθη-
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τηριακή αποστέρηση, σε ανθρώπους με τύφλωση ή κώ-
φωση περιφερικής προέλευσης, ενίοτε σε νευρολογι-
κές διαταραχές που επηρεάζουν τις οπτικές οδούς,
στην επιληψία (βλέπε σελ. 379), και στο σύνδρομο Ch-
arles Bonnet (βλέπε σελ. 555).

Τύποι ψευδαισθήσεων
Οι ψευδαισθήσεις μπορούν να περιγραφούν με βάση τη
συνθετότητά τους και το αισθητηριακό μέσον που αφο-
ρούν (βλέπε Πλαίσιο 1.1.). Ο όρος στοιχειώδης ψευδαί-
σθηση αναφέρεται σε εμπειρίες όπως κρότοι, σφυρίγ-
ματα και αστραπές φωτός, ενώ ο όρος σύνθετη ψευ-
δαίσθηση αναφέρεται σε εμπειρίες όπως η ακρόαση
φωνών ή μουσικής ή η παρακολούθηση προσώπων και
σκηνών.

Οι ακουστικές ψευδαισθήσεις μπορεί να βιωθούν
ως θόρυβοι, μουσική ή φωνές. Οι φωνές μπορεί να εί-
ναι ξεκάθαρα ακουστές ή ψίθυροι^ μπορεί να πρόκειται
για λέξεις, φράσεις ή και προτάσεις. Μπορεί να απευ-
θύνονται άμεσα στον ασθενή (ψευδαισθήσεις δευτέρου
προσώπου), ή να μιλούν μεταξύ τους, αναφερόμενες
στον ασθενή ως «αυτός» ή «αυτή» (ψευδαισθήσεις τρί-
του προσώπου). Κάποιες φορές οι ασθενείς υποστηρί-
ζουν ότι οι φωνές προλέγουν αυτό που πρόκειται να
σκεφθούν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Κάποιες φο-
ρές οι φωνές φαίνεται να βάζουν σε λόγια τις σκέψεις
του ασθενούς καθώς αυτός τις σκέφτεται (Gedankenla-
utwerden), ή να τις επαναλαμβάνουν αμέσως μόλις τις
σκεφθεί (écho de la pensée).

Οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορεί επίσης να είναι
στοιχειώδεις ή σύνθετες. Το περιεχόμενό τους μπορεί
να φυσιολογικό ή παθολογικό σε μέγεθος. Οι ψευδαι-
σθήσεις  μικρων πλασματων - νάνων κάποιες φορές
αποκαλούνται λιλιπουτισμός. Ενίοτε, οι ασθενείς περι-
γράφουν την εμπειρία οπτικών ψευδαισθήσεων που εν-
τοπίζονται έξω από το οπτικό τους πεδίο, συνήθως πί-
σω από το κεφάλι τους (extracampine hallucinations).

Οι οσφρητικές και γευστικές ψευδαισθήσεις συχνά
εμφανίζονται μαζί. Οι οσμές και οι γεύσεις συχνά είναι
δυσάρεστες.

Οι απτικές ψευδαισθήσεις μπορεί να εμφανιστούν
ως αισθήσεις αγγίγματος, τσιμπήματος ή στραγγαλί-
σματος. Κάποιες φορές γίνονται αντιληπτές ως κινή-
σεις ακριβώς κάτω από το δέρμα, που ο ασθενής μπο-
ρεί να αποδώσει σε έντομα, σκουλήκια ή άλλα μικρά
πλάσματα που σκάβουν τους ιστούς του. Ψευδαισθή-
σεις της εν τω βάθει αισθητικότητας μπορεί να εμφανι-
στούν ως αισθήσεις ότι τα σπλάχνα σπρώχνονται ή δια-
τείνονται ή ως σεξουαλική διέγερση ή ως ηλεκτρικές
εκκενώσεις.

Αυτοσκοπική ψευδαίσθηση είναι η εμπειρία να βλέ-
πουμε το σώμα μας να προβάλλεται στον εξωτερικό
χώρο, συνήθως μπροστά μας, για μικρές περιόδους. Η
εμπειρία αυτή αναφέρεται περιστασιακά σε υγιείς αν-
θρώπους σε καταστάσεις αισθητηριακής αποστέρησης,
όπου αποκαλείται εξωσωματική εμπειρία ή από μετά
από ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα ή καρδιακό επει-
σόδιο, όπου αποκαλείται επιθανάτιος εμπειρία. Σπα-
νίως, η εμπειρία αυτή συνοδεύεται από την πεποίθηση

του ασθενής ότι βλέπει τον σωσία του (Doppelganger).
Η αντανακλαστική ψευδαίσθηση (reflex hallucina-

tion) είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, κατά το οποίο ερέθι-
σμα από ένα αισθητηριακό μέσο οδηγεί σε ψευδαίσθη-
ση σε κάποιο άλλο^ παραδείγματος χάριν, η μουσική
μπορεί να προκαλεί οπτικές ψευδαισθήσεις.

Κλινικές συσχετίσεις των ψευδαισθήσεων
Ψευδαισθήσεις εμφανίζονται σε διάφορες διαταραχές,
όπως η σχιζοφρένεια, οι σοβαρές διαταραχές της διά-
θεσης, οργανικές διαταραχές, και αποσυνθετικές κατα-
στάσεις. Έτσι, η ανεύρεση ψευδαισθήσεων δεν βοηθά
ιδιαίτερα στη διάγνωση. Όμως, όπως και με το παραλή-
ρημα, υπάρχουν κάποια είδη ψευδαισθήσεων που
έχουν σημαντική βαρύτητα στη διάγνωση της σχιζο-
φρένειας και άλλων διαταραχών.
• Ακουστικές ψευδαισθήσεις. Μόνο οι σαφώς καθαρές

φωνές (όχι θόρυβοι ή μουσική) έχουν διαγνωστική
σημασία. Οι ψευδαισθήσεις τρίτου προσώπου (που
περιγράφηκαν παραπάνω) συσχετίζονται έντονα με
τη σχιζοφρένεια. Οι φωνές αυτές μπορεί να βιώνον-
ται ως σχόλια για τις προθέσεις του ασθενούς (π.χ.
«Θέλει να της κάνω έρωτα») ή για τις πράξεις του
(π.χ. «Πλένει το πρόσωπό της»), ή μπορεί να αποτε-
λούν επικριτικά σχόλια. Οι ακουστικές ψευδαισθή-
σεις δευτέρου προσώπου (δηλαδή εκείνες που φαί-
νεται να απευθύνονται στον ασθενή) δεν δείχνουν
προς κάποια συγκεκριμένη διάγνωση, το περιεχόμε-
νό τους όμως και η αντίδραση του ασθενή σε αυτές
μπορεί να υποδεικνύουν διάγνωση. Έτσι, φωνές με
επικριτικό περιεχόμενο «π.χ. «Είσαι μία αποτυχία, εί-
σαι κακός») υποδηλώνουν σοβαρή καταθλιπτική δια-
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ΠΛΑΙΣΙΟ 1.1 Περιγραφή των ψευδαισθήσεων



ταραχή, ιδίως όταν ο ασθενής τις αποδέχεται ως δι-
καιολογημένες. Στη σχιζοφρένεια, ο ασθενής τις πε-
ρισσότερες φορές απεχθάνεται αυτά τα σχόλια. Οι
φωνές που προηγούνται, αντηχούν ή επαναλαμβά-
νουν τις σκέψεις του ασθενούς επίσης υποδηλώ-
νουν σχιζοφρένεια.

• Οι οπτικές ψευδαισθήσεις θα πρέπει πάντα να εγεί-
ρουν την υποψία οργανικής διαταραχής, αν και μπο-
ρεί να εμφανιστούν επίσης σε σοβαρές συναισθη-
ματικές διαταραχές, στη σχιζοφρένεια, και στην
αποσυνδετική διαταραχή. Το περιεχόμενο των οπτι-
κών ψευδαισθήσεων έχει μικρή σημασία στη διά-
γνωση. Οι αυτοσκοπικές ψευδαισθήσεις επίσης
εγείρουν την υποψία οργανικής διαταραχής, όπως
επιληψίας του κροταφικού λοβού.

• Οι γευστικές και οι οσφρητικές ψευδαισθήσεις είναι
σπάνιες. Μπορεί να εμφανιστούν στη σχιζοφρένεια,
τη σοβαρή καταθλιπτική διαταραχή και την επιληψία
του κροταφικού λοβού, καθώς και σε όγκους που
επηρεάζουν τους οσφρητικούς βολβούς ή τις
οσφρητικές οδούς.

• Οι απτικές και σωματικές ψευδαισθήσεις είναι υπο-
δηλωτικές σχιζοφρένειας, ιδίως όταν είναι περίερ-
γες σε περιεχόμενο ή ερμηνεία (bizarre). Η αίσθηση
εντόμων κάτω από το δέρμα εμφανίζεται σε ανθρώ-
πους που κάνουν κατάχρηση κοκαΐνης.

Ψευδοψευδαισθήσεις
Ο όρος σαφώς αναφέρεται σε εμπειρίες που είναι πα-
ρόμοιες με τις ψευδαισθήσεις, αλλά που δεν πληρούν
όλα τα κριτήρια του ορισμού, ούτε έχουν τις ίδιες επε-
κτάσεις στη διάγνωση. Η λέξη έχει δύο διαφορετικές
έννοιες, που αντιστοιχούν σε δύο από τους τρόπους με
τους οποίους η εμπειρία μπορεί να μην πληροί τα κρι-
τήρια της ψευδαίσθησης. Κατά την πρώτη έννοια, ψευ-
δοψευδαίσθηση είναι μία αισθητηριακή εμπειρία που
διαφέρει από την ψευδαίσθηση στο ότι ο ασθενής δεν
έχει την αίσθηση πως αντιστοιχεί σε κάποια εξωτερική
πραγματικότητα, ότι εντοπίζεται περισσότερο στο μυα-
λό του και λιγότερο στον εξωτερικό χώρο. Κατά τη έν-
νοια αυτή οι ψευδοψευδαισθήσεις προσομοιάζουν με
τη φαντασίωση, αν και, σε αντίθεση με τη φαντασίωση
δεν είναι δυνατόν να σταματήσουν με εμπρόθετη προ-
σπάθεια. Κατά τη δεύτερη σημασία, η αισθητηριακή εμ-
πειρία φαίνεται να προέρχεται από τον εξωτερικό κό-
σμο, μοιάζει όμως μη πραγματική. Για λεπτομερέστερη
ανάλυση του θέματος, βλέπε Hare (1973) και Taylor
(1981).

Και οι δύο ορισμοί των ψευδοψευδαισθήσεων είναι
δύσκολο να βρουν κλινική εφαρμογή, καθώς οι ασθε-
νείς σπανίως περιγράφουν τις εμπειρίες τους με επαρ-
κή λεπτομέρεια. Όπως και να ‘χει, συνήθως αρκεί να
αποφασίσουμε εάν μία αντιληπτική εμπειρία είναι
«πραγματική» ψευδαίσθηση ή όχι, καθώς μόνο οι πραγ-
ματικές ψευδαισθήσεις ενέχουν διαγνωστική σημασία.
Αν δεν είναι ψευδαίσθηση, η εμπειρία θα πρέπει να πε-
ριγράφεται, δεν χρειάζεται όμως να σηματοδοτείται πε-
ραιτέρω ως μία συγκεκριμένη μορφή ψευδοψευδαίσθη-
σης ή κάποια άλλη.

Διαταραχές στο νόημα που αποδίδεται στις αντιληπτικές
εμπειρίες
Η παραληρηματική αντίληψη είναι μία αντίληψη που
εγείρεται άμεσα από μία φυσιολογική αντίληψη. Κάποι-
ες φορές λανθασμένα θεωρείται ως διαταραχή της αν-
τίληψης. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για δια-
ταραχή της σκέψης και έτσι εξετάζεται στην επόμενη
ενότητα.

Διαταραχές της σκέψης
Οι διαταραχές της σκέψης και της διεργασίας της σκέ-
ψης συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικότερα από πλευ-
ράς διαγνωστικής συμπτώματα της ψυχιατρικής. Όπως
και με τις διαταραχές της αντίληψης, αυτός ο τομέας
της περιγραφικής ψυχοπαθολογίας αξίζει σχετικά λε-
πτομερούς περιγραφής. Καλύπτει δύο είδη φαινομέ-
νων:
• Τις καθ’ εαυτές διαταραχές της σκέψης – δηλαδή

μία αλλαγή στη φύση συγκεκριμένων σκέψεων. Η
κατηγορία του παραληρήματος είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική. Οι διαταραχές της σκέψης καλύπτονται
στην ενότητα αυτή.

• Οι διαταραχές της διεργασίας της σκέψης και της
σύνδεσης διαφορετικών σκέψεων^ εδώ μπορεί να
επηρεάζεται η ταχύτητα ή η μορφή της σχέσης ανά-
μεσα στις σκέψεις. Μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και
αν οι συγκεκριμένες σκέψεις δεν είναι παθολογικές
στη φύση τους. Τα φαινόμενα αυτά καλύπτονται
στην επόμενη ενότητα.

Παραλήρημα
Παραλήρημα είναι μία πεποίθηση στην οποία ο ασθε-
νής εμμένει με σταθερότητα χωρίς να έχει επαρκή
στοιχεία και δεν επηρεάζεται από λογικά επιχειρήματα
ή στοιχεία περί του αντιθέτου. Δεν πρόκειται για μία
σημαντική πεποίθηση που ο ασθενής που αναμένεται
να διατηρήσει δεδομένου του εκπαιδευτικού, πολιτι-
σμικού και θρησκευτικού υποβάθρου του. Ο ορισμός
αυτός στοχεύει στο να ξεχωρίσει το παραλήρημα, το
οποίο είναι βασικό σύμπτωμα σοβαρής ψυχιατρικής
διαταραχής (και συγκεκριμένα της ψύχωσης), από τα
υπόλοιπα είδη παθολογικών σκέψεων και από τις ισχυ-
ρές πεποιθήσεις που έχουν όλοι οι υγιείς άνθρωποι. Ο
ορισμός αυτός έχει αρκετά προβλήματα, τα οποία συ-
νοψίζονται στο Πλαίσιο 1.2, επαρκή όμως ως αφετη-
ρία για μια λεπτομερέστερη ανάλυση του παραληρή-
ματος.

Αν και δεν αποτελεί μέρος του ορισμού, ένα άλλο
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του παραληρήματος είναι ότι
έχει σημαντική επίδραση στα συναισθήματα και τις
πράξεις του ασθενούς – με τον ίδιο τρόπο που έχουν
και οι φυσιολογικές ισχυρές πεποιθήσεις. Όταν η συμ-
περιφορική αντίδραση στο παραλήρημα καθ’ εαυτή  εί-
ναι απρόσφορη ή ακόμα και περίεργη, συχνά είναι αυτή
η συμπεριφορική αντίδραση που φέρνει τον ασθενή
στην προσοχή του ψυχιάτρου και οδηγεί στην ανάδυση
του παραληρήματος μέσα από ερωτήσεις. Παραδείγ-
ματος χάριν, ασθενής με παραλήρημα ότι ακτινοβολεί-
ται με υπερηχητικά κύματα καλύπτει τα παράθυρά του
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με αλουμινόχαρτο και θωρακίζει την πόρτα του. Ενίοτε
όμως ένα παραλήρημα έχει μικρή επίδραση στα συναι-
σθήματα και τις πράξεις του ασθενούς.  Παραδείγμα-
τος χάριν, κάποιος ασθενής μπορεί να πιστεύει ότι απο-
τελεί μέρος της βασιλικής οικογένειας που ζει συγκατα-
βατικά σε οικοτροφείο. Αυτή η διάσταση αποκαλείται
διπλός προσανατολισμός και συνήθως εμφανίζεται στη
χρόνια σχιζοφρένεια.

Τύποι παραληρήματος
Έχουν αναγνωριστεί διάφοροι τύποι παραληρήματος,

οι οποίοι κατηγοριοποιούνται είτε με βάση τα χαρακτη-
ριστικά τους ή με βάση τη θεματολογία του παραληρή-
ματος (βλέπε Πλαίσιο 1.3). Πολλοί από τους όρους εί-
ναι απλά χρήσιμες περιγραφές, κάποιοι όμως απ’ αυ-
τούς έχουν μία ιδιαίτερη διαγνωστική σημασία. Παρα-
δείγματος χάριν, συγκεκριμένοι τύποι παραληρήματος
αποτελούν συμπτώματα πρώτης γραμμής της σχιζο-
φρένειας (βλέπε σελ. 255). Οι περισσότερες κατηγο-
ρίες παραληρήματος μπορούν να διαγνωστούν με αξιο-
πιστία (Bell και συν., 2006). Για περαιτέρω περιγραφές,
βλέπε επίσης Oyebode (2014).
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Τα παραληρήματα παραμένουν σταθερά παρά τα στοιχεία περί
του αντιθέτου
Βασικό στοιχείο ενός παραληρήματος είναι ότι παραμένει ως
σταθερή πεποίθηση που δεν μπορεί να αλλάξει με την παρουσία-
ση στοιχείων περί του αντιθέτου. Παραδείγματος χάριν, ένας
ασθενής που έχει το παραλήρημα ότι τον καταδιώκουν από το δι-
πλανό σπίτι δεν θα πειστεί από στοιχεία ότι το σπίτι είναι άδειο.
Αντ’ αυτού μπορεί να προτείνει ότι οι διώκτες του έφυγαν απ’ το
σπίτι λίγο πριν το ψάξουν. Το πρόβλημα με αυτό το κριτήριο για
το παραλήρημα είναι ότι κάποιες από τις ιδέες των φυσιολογικών
ανθρώπων είναι εξίσου άνοσες στα στοιχεία περί του αντιθέτου.
Παραδείγματος χάριν, η πεποίθηση ενός πνευματιστή δεν αλλά-
ζει από τα αντεπιχειρήματα κάποιου που δεν πιστεύει. Οι ισχυ-
ρές μη παραληρηματικές πεποιθήσεις αποκαλούνται υπερτιμη-
μένες ιδέες (overvalued ideas) (βλέπε σελ. 14).

Ένα περαιτέρω πρόβλημα με αυτό το τμήμα του ορισμού
του παραληρήματος έχει να κάνει με τα μερικά παραληρήματα.
Αν και τα παραλήρημα συνήθως είναι ισχυρά από την αρχή, κά-
ποιες φορές στα αρχικά στάδια γίνονται αποδεκτά με έναν
βαθμό αμφιβολίας. Επίσης, κατά την ανάρρωση δεν είναι σπά-
νιο οι ασθενείς να περνούν από ένα στάδιο αυξημένης αμφι-
βολίας για το παραλήρημά τους πριν τελικά το απορρίψουν. Ο
όρος «μερικό παραλήρημα» αναφέρεται και στις δύο αυτές κα-
ταστάσεις αμφιβολίας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη
διάρκεια της ανάρρωσης μόνο όταν είναι γνωστό ότι προ-
ηγούνταν πλήρες παραλήρημα και κατά την ανάπτυξη του πα-
ραληρήματος μόνο όταν εκ των υστέρων γίνει αντιληπτό ότι
αναπτύχθηκε πλήρες παραλήρημα. Τα μερικά παραληρήματα
δεν είναι, από μόνα τους, χρήσιμα στη διάγνωση – αντίστοιχα
όπως η κατάσταση των ψευδοψευδαισθήσεων που αναφέρθη-
κε στη σελίδα 8.

Τα παραληρήματα υποστηρίζονται από ανεπαρκείς αποδείξεις
Το παραλήρημα δεν δημιουργείται από τη φυσιολογική διαδι-
κασία της παρατήρησης και της λογικής. Κάποια παραληρήμα-
τα εμφανίζονται αιφνίδια χωρίς προηγούμενη σκέψη για το αν-
τικείμενο (πρωτοπαθή παραληρήματα). Άλλα παραληρήματα
φαίνεται να αποτελούν προσπάθειες εξήγησης άλλων παθολο-
γικών εμπειριών – παραδείγματος χάριν, το παραλήρημα ότι οι
ψευδαισθητικές φωνές είναι εκείνες ανθρώπων που κατασκο-
πεύουν τον ασθενή.

Τα παραληρήματα δεν είναι πεποιθήσεις που μοιράζονται 
άλλα άτομα του ίδιου πολιτισμού
Το κριτήριο αυτό είναι σημαντικό όταν ο ασθενής αποτελεί μέ-
ρος μίας κουλτούρας ή υποκουλτούρας (συμπεριλαμβανομέ-
νης κάποιας θρησκευτικής πίστης), καθώς οι υγιείς άνθρωποι
σε τέτοιες ομάδες μπορεί να έχουν πεποιθήσεις που δεν είναι
αποδεκτές έξω από αυτές. Όπως στα παραληρήματα, κάποιες
πολιτισμικές πεποιθήσεις είναι γενικά άνοσες στα περί του
αντιθέτου στοιχεία και τα λογικά επιχειρήματα – παραδείγμα-
τος χάριν, η πίστη σε κακά πνεύματα. Έτσι, πριν αποφασίσου-
με ότι μία ιδέα είναι παραληρηματική, είναι σημαντικό να
προσδιορίσουμε το αν τα υπόλοιπα μέλη της ίδιας πολιτισμι-
κής ομάδας μοιράζονται την πεποίθηση αυτή.

Τα παραληρήματα ως ψευδείς πεποιθήσεις
Κάποιοι ορισμοί του παραληρήματος υποστηρίζουν ότι αποτε-
λεί ψευδείς πεποιθήσεις, όμως το κριτήριο αυτό δεν περιλαμ-
βάνεται στον ορισμό που δόθηκε παραπάνω. Η παράλειψη αυ-
τή έγινε επειδή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μία παραληρη-
ματική πεποίθηση μπορεί να είναι αληθινή ή να γίνει αληθής
ακολούθως. Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα σχετίζεται με την
παθολογική ζήλια (βλέπε σελίδα 306). Δεν είναι η ψευδότητα
που καθορίζει το αν το η πεποίθηση είναι η παραληρηματική,
αλλά η φύση της πνευματικής διεργασίας που οδήγησε αυτή.
(Η δυσκολία στην πρόταση αυτή είναι ότι δεν μπορούμε να
ορίσουμε με ακρίβεια αυτές τις νοητικές διεργασίες). Πρόκει-
ται για ακόμα ένα πρακτικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη χρήση
της ψευδότητας ως κριτήριο του παραληρήματος, γιατί αν
χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο κριτήριο, θα πρέπει να υποθέσου-
με ότι δεδομένου πως μία πεποίθηση είναι ιδιαίτερα απίθανη,
είναι ψευδής. Αυτό βεβαίως δεν είναι ένα λογικό συμπέρασμα
καθώς απίθανες ιστορίες – για παράδειγμα δίωξη από τους
γείτονες – κάποιες φορές αποδεικνύονται αληθινές και απο-
τελούν συμπεράσματα στα οποία φτάνουμε με αντικειμενική
παρατήρηση και λογική σκέψη. Έτσι, οι ιδέες θα πρέπει να
διερευνώνται πλήρως  πριν γίνουν αποδεκτές ως παραληρή-
ματα.

Τα θέματα αυτά αναλύονται περαιτέρω από τους Spitzer
(1990) και Butler και Braff (1991). Βλέπε επίσης Garety και
Freeman (2013) για μία γνωστική ερμηνεία του παραληρήμα-
τος.

ΠΛΑΙΣΙΟ 1.2 Προβλήματα με τον ορισμό του παραληρήματος


