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� Έφηβος (Κώστας)15 ετών (στην έναρξη)- Α’
Λυκείου

� Φυσική οικογένεια – 2 παιδιά

� Ζει στην ίδια πολυκατοικία με οικογένεια αλλά
σε ξεχωριστό διαμέρισμα



Των γονέων:
� Αναφορές για δυσκολία στην επιβολή ορίων

(έξοδοι, παρέες, απειλεί, θέλει να επιβληθεί)

� Μητέρα: «είμαι κουρασμένη για κοροϊδίες»

Του ιδίου:
� Πρόφαση οι τσακωμοί με τους γονείς για τα

όρια

� Αόριστο κι αδιαμόρφωτο αίτημα (κάπνισμα, 
«κακές γνωριμίες», προηγούμενα δύσκολα
χρόνια)



� Φυσιολογικά αναπτυξιακά ορόσημα

� Δυσγραφία – τρέμουλο στα χέρια
(αδιάγνωστος)

� Δυσκολία συγκέντρωσης, μάλλον λόγω
συναισθηματικών προβλημάτων (ελλιπή
στοιχεία από γονείς στο ιστορικό για
αξιολόγηση ΔΕΠ-Υ) 

� Μικρός με παραπάνω κιλά – τώρα ενασχόληση
με υγιεινή διατροφή και συστηματική
εκγύμναση



� Δυσκολία ανάκλησης αναμνήσεων από τα
χρόνια φοίτησης στο δημοτικό σχολείο

� Λίγοι φίλοι – δεν έβγαινε μέχρι την γ’
γυμνασίου, δεν έρχονταν παιδιά στο
σπίτι

� Κοροϊδίες από συμμαθητές για την
εμφάνιση (κιλά, σπυράκια, ατημέλητος) 
στο γυμνάσιο



ΣημαντικάΣημαντικάΣημαντικάΣημαντικά γεγονόταγεγονόταγεγονόταγεγονότα καικαικαικαι τρόποιτρόποιτρόποιτρόποι αντιμετώπισηςαντιμετώπισηςαντιμετώπισηςαντιμετώπισης::::

� Βία/επιθετικότητα αδερφού – απομάκρυνση από
γονείς, απουσία εξήγησης ή συναισθηματικής
κάλυψης

� Δυσγραφία – απουσία αντιμετώπισης – αίσθημα
ντροπής για το τρέμουλο στα χέρια

� Θύμα bullying στο σχολείο – δεν το μοιραζόταν με
τους γονείς – απεγνωσμένη αλλά επιτυχής
προσπάθεια να γίνει όπως πίστευε ότι ήθελαν οι
άλλοι (π.χ. απώλεια κιλών τρώγοντας 1 καρύδι
κάθε μέρα, γυμναστική, διατροφή, φροντίδα
εμφάνισης, σκουλαρίκι στο αφτί, μαλλιά)

� Θάνατος ετεροθαλή αδερφού



 Μητέρα (58 ετών): καλού μορφωτικού
επιπέδου, περιγράφεται υπερπροστατευτική
(π.χ. δεν τον άφηνε να κάνει ποδήλατο), 
υπερβολική, με παράλογες απαιτήσεις (π.χ. να
μην πηγαίνει σε φίλους, να μην φοράει
βραχιόλια στο χέρι), στα δύσκολα απειλεί ότι
θα φύγει από το σπίτι

 Πατέρας (55 ετών): καλού μορφωτικού
επιπέδου, περιγράφεται λίγο πιο χαλαρός
συγκριτικά με τη μητέρα, αλλά παθητικός, θα
πάρει το μέρος της μητέρας στους τσακωμούς



� Και οι δυο γονείς απαγορευτικοί
� 2ος γάμος μητέρας. Άλλα 2 παιδιά (ετεροθαλή αδέρφια) 

από 1ο γάμο. Θάνατος προ εξαμήνου (από έναρξη
θεραπείας Κώστα- 28 ετών) του ενός (ψυχιατρικό
ιστορικό και ιστορικό χρήσης).

� Γιώργος (αδερφός εξ αίματος) – 17 ετών, με διάγνωση
ocd και ψύχωση, που οι γονείς απέκρυψαν εξαρχής κι
ακόμα δεν δέχονται. Περιγράφεται πάντα επιθετικός & 
βίαιος προς τον Κώστα (λ.χ. του έλεγε ότι τον μισούσε, 
τον χτυπούσε...). Αιτία που ο Κώστας μένει σε άλλο
διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας, οι γονείς
αδύναμοι να ελέγξουν την κατάσταση και να
προστατέψουν τον Κώστα.

� Εν ζωή ετεροθαλής αδερφή, 40 ετών, καλού
μορφωτικού επιπέδου, δική της οικογένεια, ελάχιστες
επαφές



� Παραβατικές συμπεριφορές (χρήση αλκοόλ, 
τσιγάρου, χόρτου, εμπλοκή σε διαπληκτισμούς με
άσκηση σωματικής βίας και κινδύνου της σωματικής
ακεραιότητας)

� Δυσκολία στην αίσθηση ταυτότητας εαυτού
(αδυναμία να συμπληρώσει το αυτοσκιαγραφικό
«είμαι…», τι μου αρέσει / τι δεν μου αρέσει σ’ εαυτό)

� Παρορμητικότητα

� Δυσκολία οριοθέτησης

� Δυσκολία στην ανάληψη ευθυνών και στη διαχείριση
αισθημάτων ανίας και βαρεμάρας

� Αμφιβολία ως προς τον σεξουαλικό του
προσανατολισμό (αποκαλύφθηκε μετέπειτα στη
θεραπεία – 28η συνεδρία)



Παρότι <18 ετών, παρουσιάζει τα εξής στοιχεία
οριακής διαταραχής προσωπικότητας:

 Διαταραχή της ταυτότητας (επίμονα ασταθής
εικόνα ή αίσθηση του εαυτού)

 Ασταθείς διαπροσωπικές σχέσεις οι οποίες
χαρακτηρίζονται από την εναλλαγή των άκρων
της εξιδανίκευσης και της υποτίμησης

 Παρορμητικότητα (κατάχρηση ουσιών – έξοδα)

 Συναισθηματική αστάθεια



� Συναισθηματικά αποστασιοποιημένοι γονείς

� Δεν κατανοούν τις συναισθηματικές ανάγκες του
Κώστα

� Δεν του δείχνουν εμπιστοσύνη

� Δεν του εξηγούν τα αίτια επιθετικότητάς του
αδερφού – δεν του λένε τη διάγνωση

� Όλη η ένδειξη ενδιαφέροντος περιορίζεται στην
επιβολή απαγορεύσεων

� Αρνητικοί ως προς τη θεραπεία του Κώστα και την
θεραπεύτριά του. Προσπάθησαν να διακόψουν τη
θεραπεία του από τον 2ο μήνα (αμφιβολία για τις
θεραπευτικές μεθόδους). Κι αργότερα με αρνητικά
σχόλια (π.χ. «με πληρώνουν γι’ αυτό τον συμπαθώ»)



Κώστας μόνος, 
απροστράτευτος, χαμένος. 
Δεν έχει που να στηριχτεί και

ποιον να εμπιστευτεί.
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� Ανάπτυξη μιας καλής θεραπευτικής σχέσης
(πρότυπο για τις υπόλοιπες σχέσεις του)

� Ανάπτυξη μιας ασφαλούς ταυτότητας και
εικόνας εαυτού

� Πιο υγιείς τρόποι έκφρασης και κάλυψης
αναγκών (αντί παρόρμησης και θυμού που
οδηγεί στις παραβατικές συμπεριφορές του)

� Πιο εποικοδομητικοί τρόποι χειρισμού των
συναισθημάτων (π.χ. βαριέμαι και το αντέχω)

� Βελτίωση σχέσεων με συνομηλίκους –
σεβόμενος τα όρια και τα δικαιώματα των
άλλων



� Υψηλό κίνητρο

� Θέλει να φροντίσει τον εαυτό του αλλά δεν
ξέρει πως

� Προσωπικό του αίτημα για αύξηση της
συχνότητας των θεραπευτικών συνεδριών
(2 ανά εβδομάδα), παρά τις αντιθέσεις και
την αρνητική στάση των γονέων

� Σχετίζεται καλά με τη θεραπεύτρια



� Δημιουργία θεραπευτικής σχέσης
(σταθερότητα και όρια, αλλά παράλληλα
ζεστασιά κι αποδοχή)

� Ψυχοεκπαίδευση στο ΓΣ μοντέλο, στη σημασία
των σκέψεων, τη διάκριση σκέψεων-
συναισθημάτων- στρατηγικών

� Ψυχοεκπαίδευση στην αναγνώριση κι ονομασία
των συναισθημάτων

� Δόθηκε η διατύπωση περίπτωσης, ώστε να
καταλάβει τους μηχανισμούς του και τα
επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς και
σε τι αυτά εξυπηρετούν. 



� Δεσμευτικά προφορικά συμβόλαια για μη εμπλοκή σε
επικίνδυνες συμπεριφορές για τον εαυτό του (π.χ. να
πηγαίνει να παίξει ξύλο ή να βγαίνει με άγνωστους
ενήλικες), ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε τη
συνεργασία μας. Μέχρι να το εσωτερικεύσει και να
φροντίζει μόνος του για το που θα πάει και τι θα
δοκιμάσει.

� Ψυχοεκπαίδευση στην κατανόηση της διαφοράς
μακροπρόθεσμου – βραχυπρόθεσμου οφέλους στις
στρατηγικές

πίνω- βραχυπρόθεσμη ικανοποίηση
Π.χ. αλκοόλ

δεν πίνω - μου χαλάω χατίρι –
μακροπρόθεσμα βοηθάω την υγεία
μου



πείθω γονείς να τις
δικαιολογήσουν-βραχ. χαρά

� Ή κάνω απουσίες
μακροπρόθεσμα δεν μαθαίνω
ότι χρειάζεται κόπος και
προσπάθεια για την επιτυχία/ 
ανάληψη ευθύνης εαυτού

� Εβδομαδιαία καταγραφή χρήσης (τσιγάρου, χόρτου, 
αλκοόλ)

� Εξήγηση φαύλων κύκλων που οδηγούν στην παραίτηση
πχ. Δύσκολο μάθημα  δεν μπορώ να τα καταφέρω 

αγχώνομαι  δεν διαβάζω  δημιουργούνται κενά  δεν
έχει νόημα να προσπαθήσω, είναι πολύ δύσκολο 

παραμένει δύσκολο το μάθημα
Αντίστοιχος φαύλος κύκλος έγινε και για τη δημιουργία

και διατήρηση ερωτικής σχέσης



� Οριοθέτηση εντός της θεραπευτικής σχέσης
και του πλαισίου της θεραπείας και γενίκευση
των αποτελεσμάτων και εκτός αυτού (π.χ. 
τηλέφωνα αργά τη νύχτα, ακατάλληλες
προσωπικές ερωτήσεις κι αιτήματα από
θεραπεύτρια)

� Συζητήσεις κι εξήγηση για τη μεταξύ μας
σχέση (απορίες όπως είμαστε φίλοι, δεν
μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο λόγω ηλικίας..)

� Ψυχοεκπαίδευση στη σεξουαλικότητα
� Εκπαίδευση στη διεκδικητικότητα, ώστε να

ζητάει βασικά πράγματα από γονείς (όπως
επίσκεψη σε γιατρούς)

� Ασκήσεις αυτογνωσίας



� 44 συνεδρίες μέχρι στιγμής

� Δείχνει να εμπιστεύεται τη θεραπεύτρια και
να σχετίζεται καλά μαζί της (ζητάει οδηγίες, 
συμβουλές, μοιράζεται σκέψεις και
προβληματισμούς)

� Οριοθετημένος εντός θεραπευτικής σχέσης

� Δεσμεύεται και τηρεί τα συμβόλαια

� Διακοπή τσιγάρου και υπερβολικού αλκοόλ
(έχει τον έλεγχο). Σωστή κρίση σε κάποια
βασικά για τον ίδιο πράγματα



� Ζητάει από τους γονείς, σε πρακτικό
επίπεδο, αυτά που χρειάζεται (π.χ. 
επίσκεψη σε γιατρό)

� Επιμονή γονέων να μην τον ενημερώνουν
για τον αδερφό και την κατάσταση της
υγείας του, παρότι ο Κώστας ρωτάει.

� Στροφή στον εαυτό σε εξέλιξη


