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A. Περίληψη 

Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζεται µια περίπτωση συστηµικής οικογενειακής θεραπείας µε 

ένα µέλος µιας οικογένειας, την Έλλη. Η Έλλη προσήλθε για θεραπεία θέλοντας: α) να 

υποστηρίξει το 13χρονο έφηβο παιδί της στην ανακοίνωση στο ευρύτερο οικογενειακό 

περιβάλλον της απόφασής του για φυλοµετάβαση και β) να διαχειριστεί τις αυτοτραυµατικές 

του συµπεριφορές που λαµβάνουν χώρα σχεδόν καθηµερινά τον τελευταίο µήνα. 

Με βάση το εµπλουτισµένο συστηµικό µοντέλο SANE (System, Attachment, Narrative, 

Encephalon), αξιοποιήσαµε τη συστηµική οπτική και τις αρχές της σύγχρονης 

συµπεριληπτικής οικογενειακής θεραπείας, προκειµένου, µέσα από την υποστήριξη ενός 

µέλους, να βοηθηθεί ολόκληρη η οικογένεια στην αντιµετώπιση της κρίσης που βίωνε, 

υποστηρίζοντας ισχυρά το παιδί και την εκφρασµένη ταυτότητα φύλου του, στοχεύοντας 

όµως παράλληλα στον περιορισµό ή/και την εξάλειψη των βλαπτικών για το ίδιο 

αυτοτραυµατικών συµπεριφορών. 

Λέξεις κλειδιά: SANE, συστηµική οικογενειακή θεραπεία, φυλοµετάβαση, αυτοτραυµατικές 

συµπεριφορές 
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B. Πλαίσιο συνεργασίας και µέθοδος 

1. Πλαίσιο συνεργασίας και αρχικό αίτηµα 

Η Έλλη προσήλθε για θεραπεία ιδιωτικά, στον επαγγελµατικό µου χώρο, θέλοντας: α) να 

υποστηρίξει το 13χρονο έφηβο παιδί της στην ανακοίνωση στο ευρύτερο οικογενειακό 

περιβάλλον της απόφασής του για φυλοµετάβαση και β) να διαχειριστεί τις αυτοτραυµατικές 

του συµπεριφορές που λαµβάνουν χώρα σχεδόν καθηµερινά τον τελευταίο µήνα. 

Το αρχικό µας συµβόλαιο περιλάµβανε ένα πρώτο κύκλο οκτώ ατοµικών συνεδριών, 

εβδοµαδιαίας συχνότητας. Με την ολοκλήρωσή του, η Έλλη εκδήλωσε την επιθυµία να 

συνεχίσουµε τη συνεργασία µας ώστε να επεξεργαστεί περαιτέρω θέµατα που αφορούν στο 

γάµο, στην υποστήριξη του παιδιού και στην προσωπική της ανάπτυξη. Ωστόσο, λόγω των 

χρόνιων οικονοµικών δυσκολιών που αντιµετωπίζει η οικογένεια, προτίµησε να δώσει 

προτεραιότητα στη θεραπεία του παιδιού και να µεταθέσει τη δική της προσωπική θεραπεία 

για αργότερα, όταν οι οικονοµικές συνθήκες το επιτρέψουν.  

Η παρούσα µελέτη αφορά στον κύκλο των αρχικών µας συναντήσεων. 

2. Η µέθοδος SANE και η έµφαση στη συστηµική οπτική 

Στη θεραπευτική µου πρακτική αξιοποίησα το εµπλουτισµένο συστηµικό µοντέλο SANE 

(System–Attachment–Narrative–Encephalon) που εµπνεύστηκαν οι κλινικοί ψυχολόγοι, 

συστηµικοί οικογενειακοί θεραπευτές και ιδρυτές του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας 

στη Συστηµική Ψυχοθεραπεία “Λόγω Ψυχής”: Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, Γιώργος 

Καλαρρύτης και Τσαµπίκα Μπαφίτη. Το θεραπευτικό µοντέλο SANE αποτελεί ένα συνθετικό 

µοντέλο ψυχοθεραπείας που συνδυάζει τη συστηµική οπτική µε τη θεωρία του 
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συναισθηµατικού δεσµού, την αφηγηµατική/διαλογική προσέγγιση και τις εξελίξεις στις 

κοινωνικές νευροεπιστήµες (Μπαφίτη, Ανδρουτσοπούλου & Καλαρρύτης, 2018).  

Οι θεραπευτικές παρεµβάσεις που αναπτύχθηκαν αφορούν κυρίως στη συστηµική οπτική. 

Μέσα από τη συνεργασία µε ένα από τα µέλη της οικογένειας, την Έλλη, στόχος µας ήταν η 

παροχή βοήθειας σε ολόκληρη την οικογένεια ώστε να αντιµετωπίσει την κρίση που βίωνε, 

υποστηρίζοντας ισχυρά το παιδί και την εκφρασµένη ταυτότητα φύλου του, περιορίζοντας ή/

και εξαλείφοντας όµως παράλληλα τις βλαπτικές για το ίδιο αυτοτραυµατικές συµπεριφορές. 

Γ. Ζητήµατα δεοντολογίας 

Στη µελέτη έχει χρησιµοποιηθεί το ψευδώνυµο “Έλλη” προκειµένου να διασφαλιστεί η 

ανωνυµία της θεραπευόµενης. Έχουν πραγµατοποιηθεί, επίσης, αλλαγές σε δηµογραφικά και 

άλλα στοιχεία ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα ταυτοποίησής της. Το σύνολο των αλλαγών 

που πραγµατοποιήθηκαν, όµως, δεν έχει επηρεάσει το είδος και τη φύση των θεµάτων που 

αναδύθηκαν, ούτε και την πορεία της θεραπευτικής της διαδροµής. 

Δ. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

1. Ταυτότητα φύλου, δυσφορία φύλου και διεµφυλικότητα 

Στην ελληνική νοµοθεσία “ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος 

µε τον οποίο το ίδιο το άτοµο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρήθηκε 

κατά τη γέννησή του µε βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά. Η ταυτότητα φύλου 

περιλαµβάνει την προσωπική αίσθηση του σώµατος, καθώς και την κοινωνική και εξωτερική 

έκφραση του φύλου, τα οποία αντιστοιχούν στη βούληση του προσώπου. Η προσωπική αίσθηση 

του σώµατος µπορεί να συνδέεται και µε αλλαγές που οφείλονται σε ιατρική αγωγή ή άλλες 
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ιατρικές επεµβάσεις που επιλέχθηκαν ελεύθερα” (Nόµος 4491/2017, άρθρο 2, παρ.1). Επίσης, 

“ως χαρακτηριστικά φύλου νοούνται τα χρωµοσωµικά, γονιδιακά και ανατοµικά 

χαρακτηριστικά του προσώπου, τα οποία συµπεριλαµβάνουν πρωτογενή χαρακτηριστικά, όπως 

τα αναπαραγωγικά όργανα, και δευτερογενή χαρακτηριστικά, όπως η µυϊκή µάζα, η ανάπτυξη 

µαστών ή τριχοφυΐας” (Nόµος 4491/2017, άρθρο 2, παρ. 2). 

Στην περίπτωση που η εσωτερική αίσθηση που έχει ένα άτοµο για το φύλο του βρίσκεται σε 

ασυµφωνία µε το βιολογικό του φύλο τότε προκύπτει η δυσφορία φύλου (DSM-5, 2013). Η 

δυσφορία φύλου µπορεί να εκφράζεται µε παράλληλη επιθυµία αλλαγής των πρωταρχικών ή/

και δευτερευόντων χαρακτηριστικών του ανατοµικού φύλου (DSM-5, 2013).  

Αισθήµατα δυσφορίας φύλου µπορεί να εµφανιστούν κατά την παιδική ή/και την εφηβική 

ηλικία, συνήθως µεταξύ 10 και 13 ετών (Steensma, Biemond, de Boer και Cohen-Kettenis, 

2011). Ωστόσο, η ταυτότητα φύλου δε θεωρείται παγιωµένη πριν το τέλος της εφηβείας 

(Gooren, 2015). Έρευνες έχουν δείξει ότι στις περιπτώσεις πρώιµης έναρξης της δυσφορίας 

φύλου στην παιδική ηλικία, η δυσφορία υποχωρεί στην εφηβεία σε ποσοστό που ανέρχεται 

στο 75%. Ενώ, επιµένει και µετά την εφηβεία η δυσφορία φύλου που εκδηλώνεται µε µεγάλη 

ένταση στην παιδική ηλικία (Steensma et al, 2011· Zucker, 2014· Wallien & Cohen-Kettenis, 

2008). 

Η συχνότητα εµφάνισης της δυσφορίας φύλου κυµαίνεται από 0,005 έως 0,014% στον 

πληθυσµό των ατόµων που φέρουν αρσενικό βιολογικό φύλο και από 0,002 έως 0,003% στον 

πληθυσµό των ατόµων που φέρουν θηλυκό βιολογικό φύλο (DSM-5, 2013), πληθυσµό στον 

οποίο παρατηρείται συχνότερα και η δυσφορία φύλου πρώιµης έναρξης (Smith, van Goozen, 

Kuiper & Cohen-Kettenis, 2005· Guillamon, Junque & Gomez-Gil, 2016). 
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Τα άτοµα των οποίων η ταυτότητα φύλου διαφέρει από το φύλο που τους αποδόθηκε στη 

γέννηση ονοµάζονται τρανς  ή διεµφυλικά (Παγάνης, 2020) και είναι στην πλειονότητά τους 1

οµοφυλόφιλα (Steensma et al, 2011· Zucker, 2014· Wallien & Cohen-Kettenis, 2008). 

Πρόσφατες µελέτες εκτιµούν ότι το 1,8% έως 2,7%  – ή περίπου 750.000 µε 1.100.000 – των 

εφήβων στις ΗΠΑ αυτοπροσδιορίζονται ως διεµφυλικά (trans) ή εκτός του δίπολου 

(nonbinary) (Tordoff & Collin, 2022).   

Τα διεµφυλικά άτοµα υφίστανται συχνά απόρριψη, στίγµα, διακρίσεις ή/και αποκλεισµό, 

λόγω της διαφορετικότητάς τους. Οι συµπεριφορές αυτές που δηµιουργούν ψυχολογική 

επιβάρυνση στα ΛΟΑΤΚΙ+  άτοµα αποδίδονται στο µειονοτικό στρες που υφίστανται, που 2

αφορά στην “ασυµφωνία ανάµεσα στο βίωµα και τις ανάγκες του ατόµου από τη µία και τις 

κοινωνικές επιταγές από την άλλη” (Παπαθανασίου & Χρηστίδη, 2020:30). Το µειονοτικό 

στρες και η έλλειψη υποστήριξης από την οικογένεια ή τους/τις συνοµήλικους/ες έχει 

συνδεθεί µε δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία και την ψυχική υγεία τους, όπως: άγχος, 

κατάθλιψη, αυτοκτονικότητα, κατάχρηση ουσιών και HIV (Hughto, Reisner & Pachankis, 

2015· Clements-Nolle, Marx & Katz, 2006· Grant et al., 2011· Reisner et al., 2014· Hintikka 

et al., 2009). Μια µελέτη του 2021 στις ΗΠΑ (Green et al, 2021) διαπίστωσε ότι έως και το 

72% των τρανς νέων είχαν διαγνωστεί µε κατάθλιψη και οι µισοί από αυτούς είχαν σκεφτεί 

σοβαρά την αυτοκτονία. 

Στους εφήβους και στις έφηβες που έχουν διαγνωστεί µε δυσφορία φύλου συνιστάται 

αναστολή της εφηβείας µε τη χορήγηση ορµονών (Αµερικάνικη Ενδοκρινολογική Εταιρεία, 

 Ο όρος “τρανς” αποτελεί όρο "οµπρέλα" που συµπεριλαµβάνει τα διεµφυλικά άτοµα (transgender), τα άτοµα 1

δηλαδή που δεν αισθάνονται ότι ταυτίζονται µε το βιολογικό τους φύλο και τα τρανσέξουαλ (transexual), τα 
άτοµα που έχουν προχωρήσει σε φυλοµετάβαση είτε µε ορµονοθεραπεία, είτε µε χειρουργική επέµβαση 
(Παγάνης, 2020)

 ΛΟΑΤΚΙ+ είναι το ακρωνύµιο για: Λεσβίες, Οµοφυλόφιλους, Αµφί, Τρανς και Ιντερσεξ άτοµα.2
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2020) ή/και ορµονική θεραπεία που θα οδηγήσει σε αλλαγή φύλου, αφού βέβαια 

προηγουµένως επιβεβαιωθεί η νοητική δυνατότητα του ατόµου να συναινέσει συνειδητά σε 

αυτή τη θεραπεία που στο µεγαλύτερο µέρος της είναι µη αναστρέψιµη.  

Πρόσφατη έρευνα στις ΗΠΑ δείχνει ότι µόνο 1 στους/στις 5 νέους/νέες που χρειάζονται 

ορµόνες έχουν πρόσβαση σε αυτές (Tordoff & Collin, 2022), ενώ η µελέτη για τις επιπτώσεις 

των αναστολέων της εφηβείας και της ορµονοθεραπείας στην ψυχική υγεία των ατόµων που 

τις έλαβαν (στην έρευνα συµµετείχαν 104 τρανς και µη δυαδικά νεαρά άτοµα ηλικίας 13 έως 

20 ετών), η οποία πραγµατοποιήθηκε ένα χρόνο µετά, αποκάλυψε ότι οι νέοι/ες που 

ξεκίνησαν έγκαιρα τη θεραπεία αναστολής της εφηβείας ή ορµονοθεραπεία µε στόχο την 

επιβεβαίωση του φύλου είχαν κατά 60% λιγότερες πιθανότητες να πάθουν κατάθλιψη και 

κατά 73% λιγότερες πιθανότητες να έχουν σκέψεις αυτοτραυµατισµού ή αυτοκτονίας, σε 

σύγκριση µε τους/τις νέους/ες που δεν είχαν ξεκινήσει αυτά τα φάρµακα. Τα ευρήµατα της 

παραπάνω µελέτης υποδηλώνουν ότι οι καθυστερήσεις στη συνταγογράφηση ορµονών και 

αναστολέων της εφηβείας µπορεί να επιδεινώσουν τα συµπτώµατα ψυχικής υγείας για τους 

τρανς νέους. 

Ωστόσο, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε βιοϊατρικής θεραπείας στους εφήβους και στις 

έφηβες µε στόχο την ιατρική φυλοµετάβαση, θα πρέπει να έχει προηγηθεί µια σε βάθος 

ψυχοκοινωνική θεραπεία, ώστε µεταξύ άλλων να διερευνηθούν θέµατα συσχέτισης της 

ταυτότητας φύλου µε τον αναδυόµενο σεξουαλικό προσανατολισµό (Smith, van Goozen & 

Cohen-Kettenis, 2001· Zucker et al., 2011). 

 11



2. Αυτοτραυµατισµοί 

Αυτοτραυµατισµός ή εκούσιος αυτοτραυµατισµός ονοµάζεται η σκόπιµη , 

αυτοπροκαλούµενη, µη κοινωνικά αποδεκτή, καταστροφή σωµατικού ιστού, χωρίς να 

υπάρχει πρόθεση θανάτου (International Society for the Study of Self-Injury, 2007). 

Οι αυτοτραυµατικές συµπεριφορές εκδηλώνονται µε πολλαπλά, επίπονα τραύµατα στην 

επιφάνεια του σώµατος, όπως κοψίµατα, καψίµατα, δαγκώµατα, ξύσιµο του δέρµατος κ.ά. 

Μια συχνή εφαρµογή κοψιµάτων είναι η χάραξη παράλληλων επιφανειακών εγκοπών, σε 

απόσταση 1 µε 2 εκατοστά η µία από την άλλη, µε τραύµατα που αιµορραγούν και αφήνουν 

εµφανή σηµάδια (American Psychiatric Association, 2013). 

Οι αυτοτραυµατισµοί µπορούν να εφαρµοστούν σε όλη την επιφάνεια του σώµατος. 

Συνήθως όµως απαντώνται στην εξωτερική πλευρά των µηρών ή την εσωτερική πλευρά του 

αντιβραχίου (American Psychiatric Association, 2013). Τα κοψίµατα συνήθως προκαλούνται 

µε µαχαίρι, βελόνα, ξυράφι, άλλο κοφτερό αντικείµενο ή τα νύχια, ενώ τα καψίµατα µε 

τσιγάρο ή µε επαναλαµβανόµενη εντριβή. 

Η αυτοτραυµατική συµπεριφορά λαµβάνει χώρα εξαιτίας ενός ή περισσότερων από τους 

ακόλουθους λόγους (DSM-5/APA, 2013): α) την ανακούφιση από κάποιο αρνητικό 

συναίσθηµα ή γνωστική κατάσταση, β) την επίλυση µίας διαπροσωπικής δυσκολίας ή την 

αντιµετώπιση αρνητικών συναισθηµάτων ή σκέψεων (όπως: κατάθλιψη, άγχος, ένταση, 

θυµό, γενικευµένη δυσφορία ή αυτοκριτική) ή/και γ) την πρόκληση µίας κατάσταση θετικής 

αίσθησης/ανακούφισης. Η ανακούφιση παρατηρείται κατά τη διάρκεια ή λίγο µετά τον 

αυτοτραυµατισµό. Το άτοµο που αυτοτραυµατίζεται µπορεί να εµφανίσει ακόµα και µοτίβα 

συµπεριφοράς που υποδηλώνουν εξάρτηση από την πράξη αυτή. 
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Αυτοτραυµατικές συµπεριφορές παρατηρούνται σε όλες τις ηλικιακές οµάδες. Τα ποσοστά 

όµως αυξάνονται στην εφηβεία, µε µέση έναρξη τα 12-14 έτη (Jacobson & Gould, 2007). 

Έρευνες σε σχολεία δείχνουν ότι αυτοτραυµατικές συµπεριφορές εµφανίζει το 17% - 18% 

των εφήβων µαθητών (Muehlenkamp, Claes, Havertape & Plener, 2012· Swannell, Martin, 

Page & Hasking, 2014). Τα κορίτσια φαίνεται να αυτοτραυµατίζονται συχνότερα από τα 

αγόρια (Brunner et al., 2007· De Leo & Heller, 2004· Hintikka et al., 2009) και µε 

περισσότερους τρόπους (Swanell et al., 2008). Ενώ, τα αγόρια χρησιµοποιούν πιο βίαιους 

τρόπους αυτοτραυµατισµού και απασχολούν συχνότερα τις αστυνοµικές αρχές (Groholt et 

al., 2000). 

Οι δυσκολίες στις οικογενειακές σχέσεις προβάλλονται από πολλούς ερευνητές ως οι 

κυριότεροι παράγοντες στην εµφάνιση επαναλαµβανόµενων επεισοδίων αυτοτραυµατικής 

συµπεριφοράς στους εφήβους και στις έφηβες. Τέτοιες δυσκολίες µπορεί να είναι: έλλειψη 

κατάλληλης φροντίδας, παραµέληση ή απόρριψη από τους γονείς (Lieberman, 2004), 

γονεϊκή επικριτικότητα ή/και εχθρικότητα (Wedig & Nock, 2007), υπερβολικά αυστηροί 

κανόνες, σε συνδυασµό µε αυταρχικό γονεϊκό στυλ (Polk & Liss, 2007), ο τρόπος 

αλληλεπίδρασης γονέων-παιδιού, δυσκολία έκφρασης συναισθηµάτων µεταξύ των µελών της 

οικογένειας, συγκρούσεις/διαµάχες µεταξύ των γονέων, ο βαθµός ασφάλειας και στήριξης 

που ο/η έφηβος/η αντιλαµβάνεται ότι λαµβάνει από την οικογένεια του/της, κακοποίηση από 

οικογενειακό πρόσωπο καθώς και η επιβαρυµένη κατάσταση της ψυχικής υγείας των γονέων 

(Fortune, Cottrell & Fife, 2016). Οι Hawton & Harriss (2008) σηµειώνουν ότι το 17% των 

εσκεµµένα αυτοτραυµατισµένων παιδιών και εφήβων που συµµετείχαν στην έρευνά τους 

ανέφεραν ένταση στις ενδοοικογενειακές σχέσεις µε κάποιο µέλος της οικογένειας ακριβώς 

πριν την έναρξη του αυτοτραυµατισµού τους. 
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Για τους συστηµικούς θεραπευτές ο αυτοτραυµατισµός στα παιδιά και στους/στις έφηβους/ες 

µπορεί να αποτελεί µια ακραία εκδήλωση µείωσης του άγχους που προκαλούν δύσκολα 

συναισθήµατα και θέµατα διαφοροποίησης (MacKay, 2012). Το κόψιµο για παράδειγµα έχει 

βρεθεί ότι ανακουφίζει από συναισθήµατα θυµού, άγχους και κατάθλιψης (Favazza & 

Conterio, 1988). Μέσα από την απελευθέρωση ενδοφρινών που προκαλεί, ηρεµεί την 

αµυγδαλή παρέχοντας αναλγησία από τον πόνο, λιγότερη ανησυχία, ηρεµία και αίσθηση  

ασφάλειας (Cozolino, 2002: 264-265).  

Έχει βρεθεί επίσης συσχέτιση των αυτοτραυµατικών συµπεριφορών µε κάποια ατοµικά 

χαρακτηριστικά, όπως: παρορµητικότητα, εσωτερική σύγκρουση σε σχέση µε τον 

σεξουαλικό προσανατολισµό και αισθήµατα απελπισίας (Puskar et al., 2006), χαµηλή 

αυτοεκτίµηση, διάσπαση προσοχής, δυσπροσαρµοστική συµπεριφορά (Brunner et al., 2014· 

Lieberman, 2004), δυσκολία στην ρύθµιση των συναισθηµάτων, ελλιπή κοινωνική στήριξη 

από τους/τις συνοµηλίκους/ες (Burešová, Bartošová & Čerňák, 2015) καθώς και αλεξιθυµία 

(Cerutti, Calabrese & Valastro, 2014).  

Τέλος, ένας ακόµα σηµαντικός παράγοντας στην εµφάνιση αυτοτραυµατισµών στους 

εφήβους και στις έφηβες είναι η συννοσηρότητα µε κάποια ψυχική διαταραχή, όπως: 

διαταραχή της διάθεσης, διαταραχή προσωπικότητας ή ο συνδυασµός και των δύο (Haw et 

al., 2001). 

3. Σύγχρονες Οικογενειακές Προσεγγίσεις  

3.1. To Οικολογικό Μοντέλο Συµπεριληπτικής Οικογενειακής Θεραπείας  

Στη σύγχρονη συµπεριληπτική οικογενειακή θεραπεία, πρωταρχικός στόχος για τα άτοµα 

που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα είναι η παροχή επιστηµονικά τεκµηριωµένων 
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θεραπευτικών υπηρεσιών, χωρίς αποκλεισµούς (Addison & Coolhart, 2015· Blumer et al., 

2013). 

Το οικολογικό, συµπεριληπτικό, µοντέλο των Edwards, Goodwin & Neumann (2018), που 

βασίζεται στη Θεωρία Οικολογικών Συστηµάτων του Bronfenbrenner (2005), αξιοποιεί την 

οικολογική δοµή για να οργανώσει τα ερευνητικά ευρήµατα που αφορούν στις εµπειρίες των 

τρανς ατόµων σε πολλαπλά περιβαλλοντικά συστήµατα, µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή 

(βλ. Σχήµα 1), προσφέροντας παράλληλα στο/στη συστηµικό/ή θεραπευτή/εύτρια ένα 

πολύτιµο εργαλείο για τη χάραξη του θεραπευτικού σχεδίου παρέµβασης, καθώς λαµβάνει 

υπόψη και εξετάζει τις ακόλουθες διαστάσεις: 

Σχήµα 1: Οικολογικό πλαίσιο της συµπεριληπτικής οικογενειακής θεραπείας για τρανς άτοµα 
των Edwards, Goodwin & Neumann (2018) 
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(i) Άτοµο. Η διάσταση που αφορά στο άτοµο µελετά τόσο τα βιολογικά του χαρακτηριστικά 

(όπως: τη χρονολογική ηλικία και τη γενετική προδιάθεση για σωµατική και ψυχική υγεία) 

όσο και τις πολλαπλές κοινωνικά κατασκευασµένες ταυτότητες που του αποδίδονται ή φέρει 

(όπως: ταυτότητα φύλου, πολιτιστική, εθνοτική, σεξουαλική, φυλετική κ.ά.). Έρευνες που 

εξετάζουν πιθανούς στρεσογόνους παράγοντες στη ζωή των τρανς ατόµων (Xavier et al., 

2005) έδειξαν ότι µια µειονοτική φυλετική ταυτότητα µπορεί να είναι προστατευτική για 

κάποια τρανς άτοµα. Για παράδειγµα, οι Αφροαµερικάνοι τρανς συµµετέχοντες στην έρευνα 

των Xavier et al. (2005) είχαν λιγότερες πιθανότητες να αναφέρουν αυτοκτονικό ιδεασµό 

από τους λευκούς τρανς. Άλλη έρευνα των Coolhart et al. (2013) που µελετά τη διάσταση της 

χρονολογικής ηλικίας έδειξε ότι η νεαρή ηλικία µπορεί να αποτελέσει ισχυρό ενισχυτικό 

παράγοντα στην απόφαση αναστολής της εφηβείας ή/και καθυστέρησης στην ανάπτυξη των 

δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου. Ενώ, σε περιπτώσεις όπως αυτή των ανηλίκων 

που ζουν σε συνθήκες φτώχειας µε περιορισµένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονοµικής 

περίθαλψης, η νεαρή ηλικία αποτελεί στρεσογόνο παράγοντα για τα διεµφυλικά άτοµα 

(Coolhart et al., 2013· Grossman et al., 2005). Επιπλέον, οι ανήλικοι/ες έχουν µικρή δύναµη 

να επηρεάσουν την ευηµερία τους εφόσον χρειάζονται τη συγκατάθεση των γονέων/

κηδεµόνων τους για την πρόσβαση σε υποστηρικτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας ή/και για 

φυλοµετάβαση. Ως προς τα θέµατα ψυχικής υγείας, ενώ οι διαγνώσεις για διπολική 

διαταραχή και σχιζοφρένεια εµφανίζονται στα τρανς άτοµα στην ίδια συχνότητα που 

παρουσιάζονται και στο γενικό πληθυσµό (Dhejne et al., 2016), οι Kidd et al. (2011) 

σηµειώνουν ότι για τα τρανς άτοµα µια διάγνωση ψυχικής ασθένειας αποτελεί µια πολλαπλή 

πηγή στίγµατος που επηρεάζει την ικανότητά τους να χτίζουν σχέσεις και να βρίσκουν 

υποστήριξη, ακόµα και µέσα στην κοινότητα τρανς.  

 16



(ii) Σχεσιακό Σύστηµα. Το Σχεσιακό Σύστηµα εξετάζει τις σηµαντικές για το τρανς άτοµο 

διαπροσωπικές σχέσεις µε τα µέλη της οικογένειας καταγωγής του, της οικογένειας που το 

ίδιο έχει πιθανά δηµιουργήσει και µε το δίκτυο των φίλων του.  

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι γονείς/φροντιστές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην υγεία 

και την ψυχική ανθεκτικότητα των τρανς ατόµων καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους (Erich et 

al., 2008· James et al., 2016· Simons et al., 2013). Οι οικογένειες παιδιών που δε 

συµµορφώνονται µε το φύλο γέννησης έχουν να διαπραγµατευτούν τις αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ δυο συστηµάτων φύλων: ένα άκαµπτο δυαδικό φύλο που εισάγεται από 

οικογενειακές, πολιτιστικές και κοινωνικές κατασκευές και ένα ρευστό φάσµα φύλου που 

διατυπώνεται από το παιδί τους (Malpas, 2011). Ένα µεγάλο ποσοστό των γονέων, ενώ 

αποδέχεται τη διακύµανση του φύλου του παιδιού, ανησυχεί κυρίως για την ευηµερία του και 

δε γνωρίζει τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να αντιµετωπίσει της πρόκληση αυτή (Brill 

& Pepper, 2008· Ehrensaft, 2011· Menvielle, 2009).  

Οι έρευνες καταγράφουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή τους σε εκείνα τα τρανς 

άτοµα που έχουν υψηλά επίπεδα υποστήριξης από τους γονείς (Erich et al., 2008), οι οποίοι 

έχουν εξοικειωθεί µε την έννοια του φύλου ως ένα ρευστό συνεχές (Lev, 2004, 2010· 

Malpas, 2006· Malpas & Lev, 2011). Η υποστήριξη που προσφέρουν στο παιδί σχετίζεται 

άµεσα µε διάφορες πτυχές της ζωής, όπως: νοµικά θέµατα, χρήση υπηρεσιών ψυχικής και 

σωµατικής υγείας κ.ά.. (Coolhart et al., 2013). Οι γονείς αυτοί αντιµετωπίζουν το δύσκολο 

έργο να πρέπει να λάβουν θέση, εντός και εκτός οικογενειακού πλαισίου, για µια σειρά 

σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν στο παιδί τους, όπως: να φροντίσουν για την ψυχική του 

υγεία και την ευηµερία του επιδιώκοντας παράλληλα την αποδοχή της διαφορετικότητάς του 

από τις διάφορες κοινωνικές πραγµατικότητες που το περιβάλλουν, να λάβουν κρίσιµες 
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αποφάσεις σχετικά µε το φύλο του παιδιού τους (όπως: αλλαγή του ονόµατος και της 

αντωνυµίας προσφώνησής του, ενδεχόµενη ορµονοθεραπεία κ.ά.), να διευκολύνουν την 

κοινωνική του µετάβαση, επιτρέποντας τη ρευστότητα της έκφρασης του φύλου, χωρίς να 

γνωρίζουν ποια ταυτότητα θα επιβεβαιώσει ως έφηβος/η και ενήλικας. Η ικανότητα να 

µπορούν να παραµένουν ευέλικτοι σε θέµατα φύλου ενώ παράλληλα να µπορούν να 

υποστηρίζουν το παιδί στην εκάστοτε έκφραση φύλου του, είναι ένα από τα δυσκολότερα 

έργα που καλούνται να επιτελέσουν, καθώς συχνά θα χρειαστεί να το υπερασπιστούν τόσο 

σε υποστηρικτικά όσο και σε επικριτικά κοινωνικά περιβάλλοντα που τις περισσότερες 

φορές αποτελούν οδυνηρή πηγή στιγµατισµού, καταπίεσης, αποµόνωσης ή/και εκφοβισµού 

(Greytak, Kosciw, & Diaz, 2009 · Menvielle & Tuerk, 2002). Μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο, 

αποτελούν τα ευρήµατα των Kuvalanka et al. (2014) που καταγράφουν ότι οι γονείς των 

τρανς παιδιών έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν θετικά τις ευρύτερες κοινότητες ώστε να 

γίνονται πιο συµπεριληπτικές. 

Σηµαντικές πηγές στήριξης για τα τρανς άτοµα αποτελούν, εκτός από τους γονείς, τα µέλη 

της εκτεταµένης οικογένειας (θείες/οι, ξαδέλφια, παππούδες και γιαγιάδες) (Koken et al., 

2009) και το φιλικό πλέγµα σχέσεων. Τα οφέλη των φιλιών για τα διεµφυλικά άτοµα 

περιλαµβάνουν την αίσθηση του ανήκειν µε άλλους/ες τρανς φίλους/ες, τη δυνατότητα 

επεξεργασίας εµπειριών διακρίσεων και περιθωριοποίησης και την αίσθηση σύνδεσης µε 

φίλους/ες που η ταυτότητα φύλου τους ταυτίζεται µε το αποδοθέν στη γέννηση φύλο 

(cisgender) (Galupo et al., 2014). Τη σηµασία των φιλικών σχέσεων αναδεικνύουν τα 

πορίσµατα έρευνας των Trujillo et al. (2017), που καταγράφουν αυτοκτονικό ιδεασµό σε 

αρσενικά τρανς άτοµα που βιώνουν εµπειρίες διάκρισης και έχουν χαµηλά επίπεδα 

κοινωνικής υποστήριξης από φίλους. 
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(iii) Κοινοτικά Συστήµατα. Τα κοινοτικά συστήµατα (όπως σχολείο, οργανισµοί 

απασχόλησης, συστήµατα υγείας και ψυχικής υγείας κ.ά.), αποτελούν συχνά δοµές που 

πλήττουν την ψυχική υγεία των τρανς ατόµων εξαιτίας της τρανσφοβίας που τα χαρακτηρίζει 

και των υψηλών ποσοστών βίας, παρενόχλησης και διακρίσεων που βιώνουν τα τρανς άτοµα 

όταν τα χρησιµοποιούν (Edwards, Goodwin & Neumann, 2018). Εξ αυτών, τα σχολικά έχουν 

καταγραφεί ως τα πιο εχθρικά κοινοτικά περιβάλλοντα για τα τρανς άτοµα (Toomey et al., 

2013· Russell et al., 2011). Έρευνα του Δικτύου Εκπαίδευσης γκέι, λεσβιών και στρέιτ 

(Kosciw et al. 2016) αναφέρει ότι το 75,1% των διεµφυλικών που συµµετείχαν στην έρευνά 

τους νιώθει ανασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον λόγω: α) σωµατικών επιθέσεων που δέχεται 

εξαιτίας της έκφρασης φύλου (12,0%), β) πολιτικών και πρακτικών διάκρισης, όπως 

αποτροπή της χρήσης του επιθυµητού ονόµατος ή της αντωνυµίας που τους/τις εκφράζει 

(50,9%) ή γ) της απαίτησης να χρησιµοποιήσουν ένα συγκεκριµένο χώρο υγιεινής ή/και 

αποδυτήρια (60,0%) (Kosciw et al. 2016). Επίσης, ποιοτική έρευνα του Graham (2014) στην 

οποία συµµετείχαν έγχρωµες τρανς γυναίκες σηµειώνει ότι το σχολικό πλαίσιο άσκησε σε 

εκείνες την πιο άµεση πίεση για συµµόρφωση µε το δυαδικό φύλο.  

Πολυάριθµα εµπόδια εντοπίζονται επίσης στη σταθερή εργασιακή απασχόληση των τρανς 

ατόµων, τα οποία έχουν τις ρίζες τους στην προκατάληψη και περιλαµβάνουν απροκάλυπτες 

διακρίσεις, καταστροφή ιδιοκτησίας, εσκεµµένη χρήση λανθασµένων αντωνυµιών και 

ονόµατος, απώλεια εργασίας, δυσκολία εύρεσης εργασίας και διακρίσεις στη χρήση χώρων 

υγιεινής (Budge et al., 2010).  

Εµπειρίες διακρίσεων που διαπράττονται από τους ιατρούς, το υγειονοµικό αλλά και το 

διοικητικό προσωπικό καταθέτουν τα τρανς άτοµα που κάνουν χρήση χώρων υγειονοµικής 

περίθαλψης (Nemoto et al., 2005· Safer et al., 2016). Τέτοιες διακρίσεις µπορεί να είναι: 
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άσκοπες ερωτήσεις, λεκτική παρενόχληση, σωµατική και σεξουαλική επίθεση (Kattari et al., 

2015), απροετοίµαστοι επαγγελµατίες για την υγειονοµική περίθαλψή τους, θεσµική 

κανονικότητα σε συστήµατα αρχείων υγείας ή/και κλινικές εγκαταστάσεις καθώς και 

οικονοµικά εµπόδια, όπως περιορισµένη ασφαλιστική κάλυψη (James et al., 2016· Safer et 

al., 2016). Παρατηρείται συχνά, επίσης, δυσκολία των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας να 

εργαστούν θεραπευτικά µε τα διεµφυλικά άτοµα, είτε λόγω έλλειψης γνώσεων, είτε λόγω 

προκαταλήψεων (Mizock & Lundquist, 2016). 

(iv) Κοινωνικό Σύστηµα. Το κοινωνικό σύστηµα περιλαµβάνει ευρείας κλίµακας θεσµούς, 

συµπεριλαµβανοµένων των µέσων ενηµέρωσης και της νοµοθεσίας. Οι κοινωνικοί θεσµοί 

λειτουργούν συχνά ως στρεσογόνοι παράγοντες για τα τρανς άτοµα, όπως ένας 

τρανσφοβικός νόµος στη Βόρεια Καρολίνα που απαγορεύει στα τρανς άτοµα να 

χρησιµοποιούν τουαλέτες που ταιριάζουν µε την ταυτότητα φύλου τους (James et al., 2016). 

Τα µέσα ενηµέρωσης, από την άλλη, µπορούν να λειτουργήσουν τόσο ως παράγοντας άγχους 

όσο και ως πηγή υποστήριξης για τα διεµφυλικά άτοµα. Τα διαδικτυακά µέσα ενηµέρωσης 

για παράδειγµα, µπορούν να προσφέρουν µια ανώνυµη και γρήγορη πρόσβαση σε πηγές 

καταγραφής των εµπειριών των τρανς ατόµων (Craig & McInroy, 2014), παρέχοντας µε τον 

τρόπο αυτό ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεσµών µε τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και την ενίσχυση 

της ταυτότητας φύλου και έκφρασης (Kosenko et al., 2016). Επιπλέον, όπως αναδεικνύουν 

άλλες µελέτες (Green-Hamann et al., 2011· Green-Hamann & Sherblom, 2014), ορισµένα 

εικονικά περιβάλλοντα µπορεί να αποτελέσουν ένα ασφαλές πλαίσιο για εξερεύνηση και 

πειραµατισµό µε την έκφραση και την ταυτότητα του φύλου, να επηρεάσουν την ευηµερία 

των συµµετεχόντων/ουσών και να τους/τις βοηθήσουν τόσο στη φυλοµετάβαση όσο και στη 

διερεύνηση του τρόπου αποκάλυψης της τρανς ταυτότητας. Ταυτόχρονα όµως, µέσα από την 
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ανωνυµία που προσφέρουν στους χρήστες και στις χρήστριές τους, µπορεί να ενθαρρύνουν 

τη σκληρότητα, επιτρέποντας να εκφραστούν — χωρίς καµία επιφύλαξη — ρητορικές µίσους 

(Edwards, Goodwin & Neumann, 2018). 

Τέλος, σε πολιτειακό επίπεδο, τα διεµφυλικά άτοµα των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν 

αλλαχθεί στα επίσηµα έγγραφά τους, όπως στην αστυνοµική ταυτότητα, στο διαβατήριο κ.ά., 

αντιµετωπίζουν συχνά δυσκολίες στην καθηµερινότητά τους λόγω της ασυµβατότητας 

µεταξύ των στοιχείων των εγγράφων και της έκφρασης ταυτότητας φύλου (James et al., 

2016). Τέτοιες δυσκολίες µπορεί να είναι: η άρνηση επιβίβασης σε αεροπλάνο ή άσκησης 

εκλογικών δικαιωµάτων, η απόρριψη αποζηµίωσης για ιατρικές αξιώσεις κ.ά. 

3.2. H Πολυδιάστατη Οικογενειακή Προσέγγιση 

Στο θεραπευτικό µοντέλο της Πολυδιάστατης Οικογενειακής Προσέγγισης (Multi-

Dimensional Family Approach) τους βασικούς πυλώνες στη θεραπεία τους αποτελούν οι 

γονείς (Malpas, 2011), στους οποίους προτείνονται οι ακόλουθες βασικές θεραπευτικές 

αρχές: Προστασία και Αποδοχή, Προσαρµογή και Ανατροφή.  

Στο πλαίσιο της θεραπείας, τα µεν τρανς παιδιά µπορούν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά 

τους και να κατανοήσουν τις στάσεις και απαιτήσεις µιας κοινωνίας που είναι οργανωµένη 

µε βάση το δυαδικό φύλο και τη συµµόρφωση στο φύλο γέννησης, οι δε γονείς µπορούν να 

αποδεχτούν και να καλλιεργήσουν τη µοναδικότητα του παιδιού τους και να λειτουργήσουν 

ως διαµεσολαβητές µεταξύ των αναγκών του παιδιού και της κοινωνικής πραγµατικότητας. 

Ως προς τους γονείς, ο στόχος είναι διττός και περιλαµβάνει: α) την αύξηση της αποδοχής 

της ρευστότητας φύλου του παιδιού και β) την κινητοποίηση για την αρµονική ένταξη του 

παιδιού στα διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα, αρχής γενοµένης από την οικογένεια 
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καταγωγής. Όταν οι γονείς καταφέρουν να επεξεργαστούν τους δικούς τους φόβους και 

ανησυχίες µπορούν στη συνέχεια να αναλάβουν το ρόλο της υποστήριξης των αναγκών του 

παιδιού τους, προωθώντας την ευελιξία των κανόνων φύλου στα ευρύτερα οικογενειακά, 

φιλικά, κοινοτικά και κοινωνικά περιβάλλοντα (π.χ. ευρύτερη οικογένεια, σχολείο, γειτονιά 

κ.ο.κ.). 

Το µοντέλο  της Πολυδιάστατης Οικογενειακής Προσέγγισης περιλαµβάνει τους ακόλουθους 

άξονες (Malpas, 2011):  

(1) Γονική δέσµευση και εκπαίδευση. Μέσω της θεραπευτικής συµµαχίας, στόχος είναι να 

δοθεί χώρος να εκφραστούν όλα τα συναισθήµατα που συνοδεύουν το άτυπο ταξίδι του 

παιδιού στην αναζήτηση ταυτότητας φύλου. Σοκ, φόβος, θυµός, θλίψη, ντροπή ή ακόµα και 

αηδία, είναι µερικά από αυτά. Ακολουθούν η χαρτογράφηση των στάσεων και των 

πεποιθήσεων ως προς τη σεξουαλικότητα και τη ρευστότητα του φύλου, η λεπτοµερής 

περιγραφή της ανάπτυξης του φύλου του παιδιού (ένδυση, επιλογή φίλων, παιχνιδιών, η 

σχέση µε το σώµα κ.ά.) και των σχέσεων µε την ευρύτερη οικογένεια. Οι γονείς 

ενθαρρύνονται να επικοινωνούν µε το σχολικό περιβάλλον και τα λοιπά περιβάλλοντα όπου 

συµµετέχει το παιδί και να ενηµερώνουν για την τρανς κατάσταση και τις ανάγκες του. Η 

ψυχοεκπαίδευση των γονέων σε θέµατα που αφορούν στην ταυτότητα φύλου αποτελεί 

σηµαντικό συστατικό της προσέγγισης. Ενισχύεται η ικανότητά τους να βρίσκουν 

συνεργατικούς τρόπους για να αναθρέψουν το παιδί τους και να επιβεβαιώσουν την 

προσωπικότητα και τις επιλογές του. Επίσης, βοηθιούνται στον καθορισµό ορίων, τη 

διασφάλιση της ασφάλειας του παιδιού και την προετοιµασία τους για τη λήψη 

τεκµηριωµένων αποφάσεων σχετικά µε πιθανή ιατρική και κοινωνική φυλοµετάβαση.  
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(2) Ατοµική αξιολόγηση και θεραπεία του παιδιού. Η αξιολόγηση στοχεύει στην αποσαφήνιση 

της ταυτότητας φύλου και τη διαφοροποίηση µεταξύ της µη συµµόρφωσης ως προς το φύλο 

και της διεµφυλικότητας καθώς και στην κατανόηση των συναισθηµάτων αλλά και των 

περιβαλλοντικών αντιδράσεων που συνοδεύουν τη µη αποδοχή του φύλου που αποδόθηκε 

κατά τη γέννηση. Οι ανοιχτοί διάλογοι σχετικά µε τους φίλους, τα παιχνίδια, τις 

δραστηριότητες και την επιλογή χαρακτήρα σε παιχνίδια ρόλων, η παρατήρηση για 

στερεοτυπικά ανδρικά ή γυναικεία παιχνίδια κ.ά., παρέχουν έναν πλούτο πληροφοριών 

σχετικά µε την ταυτότητα φύλου του παιδιού και την έκφραση της ταυτότητας του φύλου 

του.  

(3) Γονική καθοδήγηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η ενδυνάµωση των γονέων ώστε να 

αποτελέσουν πηγή υποστήριξης και αποδοχής για το παιδί τους. Η παροχή βοήθειας για την 

επίλυση τυχόν συζυγικών και γονικών διαφωνιών γύρω το θέµα της µη συµµόρφωσης µε το 

φύλο και η υποστήριξή τους στη λήψη δύσκολων αποφάσεων, όπως αυτές που αφορούν στην 

κοινωνική ή/και ιατρική φυλοµετάβαση του παιδιού τους, αποτελούν κάποιους από τους 

βασικούς επιµέρους στόχους της γονικής καθοδήγησης.  

(4) Συστηµική οικογενειακή θεραπεία. Οι οικογενειακές συνεδρίες ενσωµατώνουν την πρόοδο 

που σηµειώθηκε µε τους γονείς και τα παιδιά χωριστά και εστιάζουν στις αλληλεπιδράσεις 

γονέων-παιδιού. Οι στόχοι της οικογενειακής εργασίας περιλαµβάνουν (i) την υποστήριξη 

ενός θετικού και λειτουργικού οικογενειακού κλίµατος, όπου οι γονείς µπορούν να 

συντονίζονται µε την ταυτότητα φύλου του παιδιού τους και τα παιδιά µπορούν να σέβονται 

τα όρια που θέτουν οι γονείς, (ii) διερεύνηση και παρέµβαση στο σχεσιακό δεσµό µεταξύ 

γονέων και παιδιού όταν αυτός έχει διαρρηχθεί από τη µη συµµόρφωση µε το φύλο γέννησης 

και (iii) ενεργοποίηση της ανθεκτικότητας της οικογένειας και της συνεργατικής επίλυσης 
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προβληµάτων για τη διαπραγµάτευση της έκφρασης του φύλου στο οικογενειακό και το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, συµπεριλαµβανόµενης της διαπραγµάτευσης των σχέσεων 

µε µέλη της εκτεταµένης οικογένειας, τους φίλους, και το σχολικό περιβάλλον.  

(5) Οµάδα υποστήριξης γονέων. Η οµάδα γονέων µε τρανς παιδιά στοχεύει στην παροχή 

στους γονείς µιας αίσθησης κοινότητας αλλά και ενός ασφαλούς χώρου επεξεργασίας 

πληροφοριών, στοχασµών, εµπειριών και αντιδράσεων που θα τους υποστηρίξουν να 

διατηρήσουν ένα ισχυρό δεσµό µε το παιδί τους ή να αποκατασταθεί µια διαβρωµένη σχέση 

πρόσδεσης. Η οµάδα αποτελεί ένα χώρο µη επικριτικό που επιδεικνύει σεβασµό σε κάθε 

περίπλοκη διαδικασία και δύσκολα συναισθήµατα που βιώνουν οι γονείς.  

Ε. Η θεραπευόµενη 

1. Σύντοµο Ιστορικό 

Η Έλλη είναι µια γυναίκα 40 ετών, στατιστικολόγος στο επάγγελµα, που κατέχει µια 

υπεύθυνη θέση σε δηµόσια υπηρεσία. Είναι παντρεµένη µε τον κατά 5 χρόνια µεγαλύτερό 

της Πέτρο, άνεργο, εδώ και δέκα χρόνια, αναλυτή πληροφοριακών συστηµάτων, και µητέρα 

ενός 13χρονου παιδιού.  Η οικογένεια συντηρείται µε το µισθό της Έλλης και την ευκαιριακή 

οικονοµική υποστήριξη από τις γονεϊκές οικογένειες, οι οποίες καλύπτουν έκτακτα κυρίως 

έξοδα και τα δίδακτρα των απογευµατινών δραστηριοτήτων του παιδιού (γαλλικά και 

µπάσκετ). 

Με τον Πέτρο γνωρίστηκαν πριν από 15 χρόνια. Γοητεύτηκε από την αρρενωπή του 

εµφάνιση, την πνευµατική του καλλιέργεια, τις µη συµβατικές πολιτικές του πεποιθήσεις και 

την ενασχόλησή του µε έντονες αθλητικές δραστηριότητες (όπως ιστιοπλοΐα, σκι στο βουνό 

και ορειβασία).  
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Το 2008 γεννήθηκε η κόρη τους, Νίκη, η οποία “Ήταν πάντα ένα ιδιαίτερο παιδί … Όταν ήταν 

6 χρονών µας ζήτησε να πάµε σε ένα καταυλισµό Ρωµά για να προσφέρει στα παιδιά τα 

χρήµατα που είχε συγκεντρώσει από τα κάλαντα των Χριστουγέννων”.  Ποτέ δεν της άρεσε να 

ντύνεται µε τυπικά κοριτσίστικη ενδυµασία. Στα οκτώ που άρχισε να παχαίνει ξεκίνησε να 

φορά πολύ φαρδιά ρούχα για να κρύβει το σώµα της. Σε ηλικία 11 ετών ερωτεύτηκε και 

έκανε δεσµό µε µια συµµαθήτρια και φίλη της, δηλώνοντας στους γονείς ότι είναι λεσβία. 

Στα 12, αφού έχει χωρίσει µε τη φίλη της, ξεκίνησε µια ευρύτερη αναζήτηση ταυτότητας 

φύλου και σεξουαλικού προσανατολισµού. Αρχικά δήλωσε ότι είναι non-binary , στη 3

συνέχεια ότι είναι bi/µπάι (bisexual/µπαισέξουαλ ή αµφιφυλόφιλη)  και εδώ και ένα χρόνο 4

αυτοπροσδιορίζεται ως trans (διεµφυλικός). Ντύνεται µε αντρικά ρούχα και επέβαλε να τον 

αποκαλούν µε το ανδρικό/καλλιτεχνικό του όνοµα που είναι Nick. Τον Οκτώβριο ζήτησε 

επίµονα να παρέµβουν οι γονείς στο σχολείο για να πάψουν να του απευθύνονται οι 

καθηγητές/ήτριες µε το βαφτιστικό του όνοµα (Νίκη) και απαίτησε να χρησιµοποιεί τις 

ανδρικές τουαλέτες του σχολικού συγκροτήµατος. Οι ίδιες παρεµβάσεις ζήτησε να 

εφαρµοστούν τόσο στην αθλητική απογευµατινή του οµάδα µπάσκετ, όσο και στο 

φροντιστήριο των γαλλικών. Οι γονείς συντονίστηκαν µε το παιδί τους και ο πατέρας 

ανέλαβε την ενηµέρωση τόσο του σχολικού, όσο και του αθλητικού αλλά και του ευρύτερου 

εξωσχολικού περιβάλλοντος.  

Το σχολείο στο οποίο φοιτά ο Nick αποδέχτηκε χωρίς αντίρρηση την απαίτηση του παιδιού 

και όλοι/ες οι καθηγητές/ήτριες απευθύνονται πλέον σε εκείνον στο αρσενικό γένος και 

 Ο όρος “non-binary” χρησιµοποιείται ως όρος-οµπρέλα που περικλείει διάφορες ταυτότητες φύλου που 3

βρίσκονται εκτός του δίπολου άνδρας-γυναίκα (Παγάνης, 2020:75).   

 Ο όρος “bisexual” ή “αµφιφυλοφιλία” περιγράφει την έλξη (ροµαντική, συναισθηµατική και σεξουαλική) 4

προς τα δύο φύλα. Χρησιµοποιείται όµως και ως όρος-οµπρέλα για όλες τις µορφές πολυσεξουαλικότητας και 
όλων των ταυτοτήτων φύλου (Παγάνης, 2020:77)
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όνοµα. Ενώ, όσοι/ες δεν το πράττουν χρησιµοποιούν ουδέτερη προσφώνηση ή/και 

αντωνυµίες ουδέτερου γένους, αποφεύγοντας τη χρήση του θηλυκού. Για το θέµα της 

τουαλέτας, για να είναι σύννοµο το σχολείο, ο διευθυντής τους ζήτησε να απευθυνθούν για 

οδηγίες και βοήθεια στο ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ  της περιοχής, στο οποίο έχει ήδη κατατεθεί αίτηση από 5

τον πατέρα για τη διευθέτηση του θέµατος. Μέχρι να ολοκληρωθεί η παρέµβαση του 

ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ., ο διευθυντής δηµιούργησε για εκείνον ειδική τουαλέτα µε τη σήµανση του 

ουράνιου τόξου. Ο Nick όµως αρνείται να τη χρησιµοποιήσει καθώς θέλει να κάνει χρήση 

αποκλειστικά των ανδρικών τουαλετών. 

Στις αναζητήσεις ταυτότητας φύλου και σεξουαλικότητας ο Nick συντροφεύεται από πέντε 

φιλικά άτοµα µε τα οποία υπήρξαν συµµαθητές/ήτριες στο δηµοτικό σχολείο της γειτονιάς 

όπου φοιτούσε. Όλα τα µέλη της παρέας αυτής έχουν παρόµοιες αναζητήσεις. Μία από τις 

φίλες αυτοπροσδιορίζεται ως λεσβία (το πρώην κορίτσι του Nick), δύο δηλώνουν bi, µία 

non-binary και ακόµα µια trans, όπως ο Nick. Η Έλλη και ο Πέτρος γνωρίζονται µε τους 

γονείς όλων αυτών των παιδιών και φιλοξενούν συχνά τα παιδιά στο σπίτι τους. Οι 

περισσότεροι γονείς όµως των υπόλοιπων παιδιών, ενώ έχουν αποδεχτεί τη φυλοµετάβαση 

του Nick, δεν είναι ενήµεροι για τη σεξουαλική ταυτότητα ή/και την ταυτότητα φύλου του 

δικού τους παιδιού.  

Το θέµα ταυτότητας φύλου του Nick, που φαίνεται να έχει γίνει αποδεκτό από όλα τα 

περιβάλλοντα, δεν έχει ακόµα επικοινωνηθεί µε τις γονεϊκές οικογένειες της Έλλης και του 

Πέτρου, παρόλο που ο Nick το ζητά πεισµατικά και συστηµατικά. Η Έλλη, αναβάλλει την 

ανακοίνωση γιατί δεν ξέρει πως να το διαχειριστεί, µε τους δικούς της κυρίως γονείς, τους 

 ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ είναι το ακρωνύµιο για τα Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και 5

Υποστήριξης του υπουργείου Παιδείας (Ν. 4823/2021) που ως σκοπό έχουν την “υποστήριξη των µαθητών, των 
σχολικών µονάδων και των Ε.Κ. [Εργαστηριακών Κέντρων] της περιοχής αρµοδιότητάς τους για τη διασφάλιση 
της ισότιµης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των µαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρµονικής 
ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου” (άρθρο 11, παρ. 2). 

 26



οποίους αποκαλεί “συντηρητικούς”. Ο πατέρας —συνταξιούχος πλέον, πρώην υψηλόβαθµος 

στρατιωτικός— και η µητέρα —µια παραδοσιακή, εξαρτηµένη από το σύζυγο, νοικοκυρά— 

θα χρεώσουν, πιστεύει, τη διαφορετικότητα του παιδιού τόσο στην ίδια επειδή το 

αποµάκρυνε από την εκκλησία, όσο και στον Πέτρο που, λόγω της ανεργίας του, δεν 

αποτελεί για εκείνους ένα καλό πρότυπο πατέρα. Αντίθετα, θεωρεί ότι οι γονείς του Πέτρου, 

τους οποίους χαρακτηρίζει “φιλελεύθερους”, θα αποδεχτούν χωρίς δυσκολία τη 

φυλοµετάβαση του εγγονιού τους. Τα πεθερικά της τα περιγράφει ανοιχτά σε κάθε µορφής 

διαφορετικότητα, καθώς στην ευρύτερη οικογένεια υπάρχουν τόσο στενά και αγαπηµένα 

ορατά οµοφυλόφιλα άτοµα, όσο και άτοµα µε ψυχικές παθήσεις.  

Κι ενώ το θέµα της διεµφυλικότητας φαίνεται να το διαχειρίζεται χωρίς ιδιαίτερο στρες, 

µεγάλη αναστάτωση και ανησυχία της προξένησαν οι εκούσιοι αυτοτραυµατισµοί που τυχαία 

διαπίστωσε ότι διαπράττει ο Nick τον τελευταίο µήνα. Πρόκειται για επαναλαµβανόµενα 

κοψίµατα στα χέρια και στα πόδια.  

Οι αυτοτραυµατισµοί, αλλά και η ανακοίνωση της διεµφυλικότητας του παιδιού στους 

παππούδες και τις γιαγιάδες, οδήγησαν την Έλλη στην αναζήτηση βοήθειας, τόσο για το 

παιδί, όσο και για την ίδια.  

Με την Έλλη ξεκινήσαµε τη συνεργασία µας, σε εβδοµαδιαία βάση, το Νοέµβριο του 2021, 

ενώ για τον Nick πρότεινα και απευθύνθηκαν στο ORLANDO LGBTQ+  από όπου τους 6

προτάθηκε ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια, µε την οποία ξεκίνησε την ίδια περίοδο να 

συνεργάζεται κι εκείνος, σε εβδοµαδιαία βάση.    

 Επιστηµονικός Φορέας που ασχολείται εξειδικευµένα µε την ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQ+) 6

ατόµων. Διαδικτυακή διεύθυνση: https://orlandolgbt.gr 
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2. Αξιολόγηση των προβληµάτων, κινήτρων/προσδοκιών, δυνατοτήτων 

Το έφηβο παιδί της Έλλης, την περίοδο αυτή φαίνεται να βρίσκεται σε έντονη εσωτερική 

αναζήτηση και διαδικασία φυλοµετάβασης, ενώ παράλληλα προσπαθεί να παραµείνει 

συνδεδεµένο µε τους γονείς, εµπλέκοντάς τους ενεργά σε όλες τις φάσεις αυτής της 

διεργασίας. Εκτός από τους γονείς, επιθυµεί τη σύνδεση, µέσα από το µοίρασµα της νέας του 

ταυτότητας, µε την ευρύτερη οικογένεια, το φιλικό, το κοινωνικό και το σχολικό περιβάλλον. 

Όλα τα περιβάλλοντα φαίνεται να είναι ανοικτά και να έχουν αποδεχτεί τη διαφορετικότητά 

του, πλην των παππούδων και των γιαγιάδων στους οποίους δεν έχει ακόµα κοινοποιηθεί. 

Οι γονείς ανταποκρίνονται στις προ(σ)κλήσεις σύνδεσης µε τον Nick, ακολουθώντας τον 

στις αναζητήσεις και τις διεκδικήσεις του, ενώ παράλληλα συντονίζονται και µεταξύ τους, 

χωρίς ο ίδιος όµως να το γνωρίζει, για την αντιµετώπιση θεµάτων ανατροφής και ορίων. 

Σχετικά µε τους αυτοτραυµατισµούς, η παράλληλη ψυχοθεραπευτική στήριξη µητέρας και 

παιδιού, µέσα από τις βαθιές αλλαγές που θα επιφέρει στον τρόπο έκφρασης και στη 

διαχείριση των δύσκολων και επώδυνων συναισθηµάτων, θεωρώ ότι θα επηρεάσει άµεσα 

ολόκληρο το σύστηµα της οικογένειας και θα οδηγήσει σταδιακά σε περιορισµό ή/και 

εξάλειψή τους. 

Τέλος, η αγωνία της Έλλης για τη σωµατική ακεραιότητα και τη ζωή του παιδιού της, οι 

καταστάσεις (φυλοµετάβαση, ανακοίνωση στο ευρύτερο περιβάλλον) που δύσκολα µπορεί 

µόνη της να διαχειριστεί καθώς και η ψυχική και σωµατική της κούραση από τις ευθύνες που 

έχει επωµιστεί, µε την παράλληλη αποδυνάµωση του συζύγου, φαίνεται να αποτελούν για 

εκείνη ισχυρό κίνητρο για αλλαγή. Επιπλέον, το υψηλό µορφωτικό της επίπεδο, η ικανότητά 

της για ψυχολογική σκέψη και η ανοιχτότητα στην κατανόηση των διεργασιών που βιώνει το 
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παιδί της, αποτελούν στοιχεία που εξηγούν την επένδυση στη θεραπευτική διεργασία, η 

οποία διαφάνηκε από την πρώτη κιόλας συνεδρία. 

ΣΤ. Σκέψεις και σχεδιασµός 

Ξεκινώντας από τη βασική θεώρηση των οικογενειακών συστηµάτων ότι οι δυσκολίες στις 

ανθρώπινες σχέσεις και τα συµπτώµατα, είτε αυτά είναι σωµατικά, είτε ψυχικά, “συνδέονται 

µε ανεπαρκή φροντίδα, απώλειες ή τραύµατα στις πρώιµες σχέσεις στο πλαίσιο της οικογένειας, 

που έπληξαν την αίσθηση ασφάλειας και την αίσθηση προσωπικής αξίας του 

ατόµου” (Μπαφίτη, Ανδρουτσοπούλου, Καλαρρύτης, 2018: 234), οδηγήθηκα στη σκέψη ότι 

οι αυτοτραυµατικές συµπεριφορές του Nick ίσως αποτελούν τη συµπτωµατική έκφραση ενός 

ευρύτερου οικογενειακού προβλήµατος. Με δεδοµένο δε ότι το αρχικό αίτηµα της 

θεραπευόµενης αφορά στο παιδί της και όχι άµεσα στην ίδια, σκέφτηκα ότι ο θεραπευτικός 

σχεδιασµός θα πρέπει να περιλάβει ολόκληρη την πυρηνική οικογένεια της Έλλης, 

ανατρέχοντας όµως και σε διαγενεαλογικά µοτίβα συµπεριφοράς και σχέσεων της δικής της 

γονεϊκής οικογένειας.  

Η σκέψη πίσω από αυτή την οπτική είναι η εξής: αν ο Nick καταφεύγει σε αυτοτραυµατικές 

συµπεριφορές (σύµπτωµα) επειδή δυσκολεύεται να εκφράσει τα επώδυνα ή/και δυσφορικά 

του συναισθήµατα, ίσως αυτό να σηµαίνει ότι οι γονεϊκές φιγούρες (η Έλλη και ο σύζυγος) 

δυσκολεύονται να αφουγκραστούν τα δύσκολα αυτά συναισθήµατα του παιδιού τους και 

κατά συνέπεια αδυνατούν να το υποστηρίξουν στην έκφρασή τους µε τρόπο υποφερτό για το 

ίδιο (Μπαφίτη, 2008). 

Ως προς το θέµα της επιµονής του παιδιού για φυλοµετάβαση, µε βάση τα στοιχεία που 

προκύπτουν από τις έρευνες, ο Nick διανύει την ηλικιακή εκείνη περίοδο που αναφέρεται 
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στη βιβλιογραφία ως η περίοδος όπου δύνανται να εµφανιστούν συναισθήµατα δυσφορίας 

φύλου. Καθώς όµως: α) το σύστηµα των φύλων δεν είναι αποκλειστικά δυαδικό αλλά  

αποτελείται από ένα ρευστό φάσµα (Malpas, 2011), β) µόνο στο 25% των παιδιών θα 

επιµείνει η δυσφορία και µετά τη λήξη της εφηβείας (Steensma et al, 2011· Zucker, 2014· 

Wallien & Cohen-Kettenis, 2008) και γ) δεν έχει πραγµατοποιηθεί ψυχολογική και 

ψυχιατρική αξιολόγηση, απαραίτητες και οι δύο για τη διάγνωση της δυσφορίας φύλου, 

κρίνεται σηµαντικό ένα µέρος του θεραπευτικού σχεδίου να αφιερωθεί στο θέµα της 

διεµφυλικότητας του παιδιού. Να συζητηθούν τα ερευνητικά δεδοµένα και οι φάσεις της 

φυλοµετάβασης —σε περίπτωση που αυτή επιµείνει—, αλλά κυρίως να δοθεί χώρος να 

εκφραστούν τα συναισθήµατα και οι αγωνίες της Έλλης για το παιδί και τον 

αυτοπροσδιορισµό του.  

Επιπλέον, η αγωνία της Έλλης για την ανακοίνωσης της φυλοµετάβασης του παιδιού στην 

ευρύτερη οικογένεια, έστρεψε στο φακό µου στη διερεύνηση των διαγενεαλογικών µοτίβων 

συµπεριφοράς και σχετίζεσθαι. Είχα την αίσθηση ότι ενώ η ίδια φαίνεται να θεωρεί 

“υποχρέωσή της” να αποδεχτεί —και εν µέρει να έχει αποδεχτεί— την απόφαση του παιδιού 

για φυλοµετάβαση, η αγωνία της για τον τρόπο που θα πρέπει να ενηµερωθούν σχετικά οι 

παππούδες και οι γιαγιάδες των δύο οικογενειών, ήταν επιφορτισµένη µε υπέρµετρο στρες. 

Εντύπωση µου έκανε επίσης η προσπάθειά της να “κανονικοποιήσει” το στρες αυτό (“Πες 

µου πως γίνονται τέτοιου είδους ανακοινώσεις σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας”).  

Καθώς η ίδια εστίασε τη δυσκολία ανακοίνωσης στη δική της “συντηρητική” οικογένεια 

προέλευσης και όχι στη “φιλελεύθερη” γονεϊκή οικογένεια του Πέτρου, αναδύθηκε η σκέψη 

ότι η διαγενεαλογική διερεύνηση του τρόπου επικοινωνίας και σύνδεσης των µελών της 

οικογένειας καταγωγής της Έλλης θα βοηθήσει όχι µόνο στην κατανόηση του µηχανισµού 
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διαχείρισης των δύσκολων συναισθηµάτων αλλά και στο µοντέλο σχετίζεσθαι µε το οποίο 

είναι η ίδια εξοικειωµένη. Αυτό ίσως προσφέρει επίσης ένα πλαίσιο κατανόησης του 

σχήµατος “υπερεπαρκούς-ανεπαρκούς αµοιβαιότητας” (Kerr & Bowen, 1988) που φαίνεται 

να έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια στη σχέση της µε το σύζυγό της και ενδεχοµένως έχει 

δηµιουργήσει συναισθήµατα ανασφάλειας στο παιδί. 

Ζ. Πορεία της θεραπείας, παρεµβάσεις, θεραπευτική σχέση 

Ακολουθώντας το Οικολογικό Συµπεριληπτικό Μοντέλο Οικογενειακής Θεραπείας 

(Edwards, Goodwin & Neumann, 2018) και τις αρχές της Πολυδιάστατης Οικογενειακής 

Προσέγγισης (Malpas, 2011), στις πρώτες δύο συνεδρίες, θέλοντας να γνωρίσω την Έλλη και 

τα συστήµατα που την περιβάλλουν (σχεσιακό, κοινοτικό, κοινωνικό), έλαβα ένα καλό 

ιστορικό µε πληροφορίες για: α) το “πρόβληµα”, β) την πυρηνική τους οικογένεια (την ίδια, 

τον άντρα της Πέτρο, το παιδί της Nick, τις ενδοοικογενειακές τους σχέσεις), γ) το 

γενεόγραµµα τριών γενεών όπου χαρτογραφήθηκε αδρά το ευρύτερο οικογενειακό 

περιβάλλον, η δοµή των οικογενειών και οι µεταξύ τους σχέσεις, δ) πληροφορίες για το 

κοινοτικό και κυρίως το σχολικό και εξωσχολικό περιβάλλον του παιδιού καθώς και ε) το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και τον τρόπο που αυτό επηρεάζει τη ζωή τους.  

Η θεραπευτική παρέµβαση κινήθηκε µε βάση την αρχική υπόθεση ότι οι αυτοτραυµατικές 

συµπεριφορές του Nick αποτελούν τη συµπτωµατική έκφραση ένας ευρύτερου σχεσιακού 

προβλήµατος στο οικογενειακό σύστηµα.  

Πράγµατι, στην πορεία της συνεργασίας µας αναδύθηκαν συγκρουσιακά θέµατα µεταξύ των 

δύο συζύγων που αφορούσαν κυρίως στην ανεργία του Πέτρου και την άρνησή του να 

αναζητήσει εργασία “κατώτερη των ακαδηµαϊκών δυνατοτήτων του”, αδυναµία εκπλήρωσης 
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του ρόλου του συζύγου στην οικογένεια µε παράλληλη υπεραναπλήρωση ρόλων από την 

πλευρά της Έλλης, συµµαχίες και τρίγωνα καθώς και έλλειψη ευθείας επικοινωνίας.  

Η βασική τριγωνοποίηση φάνηκε να αφορά στο — υποδεικνυόµενο ως “πρόβληµα” — παιδί. 

Ο Nick φαίνεται να απορροφά την ένταση της σχέσης των γονέων µέσα από την εκδήλωση 

αυτοτραυµατικών συµπεριφορών αλλά και τη διερεύνηση θεµάτων ταυτότητας φύλου και 

σεξουαλικότητας, κρατώντας µε τον τρόπο αυτό ενωµένους τους γονείς και αποτρέποντας τη 

διάσπαση της οικογένειας.   

Επικεντρωθήκαµε στις συµµαχίες που δηµιουργούνται στο οικογενειακό σύστηµα 

προκειµένου να αποφορτιστεί η ένταση. Οι συµµαχίες αυτές άλλοτε αφορούν στο παιδί κι 

εκείνη (βασική συµµαχία), µε τον πατέρα να βρίσκεται αποκλεισµένος, και άλλοτε στο παιδί, 

τους γονείς και τριγωνοποιηµένο το εξωτερικό περιβάλλον (σχολικό ή ευρύτερο 

οικογενειακό). Επισηµάνθηκε ο δικός της ρόλος στη συντήρηση της τριγωνοποίησης, αφού 

στην πράξη “συµµαχεί” µε τον Nick κρατώντας ενήµερο τον πατέρα για τα θέµατα που 

αποτελούν τη βάση της “συµµαχίας” —χωρίς ο Nick να το γνωρίζει ή τουλάχιστον χωρίς να 

του έχει ειπωθεί ανοιχτά— και λαµβάνει οδηγίες από εκείνον για τη διαχείριση της 

κατάστασης (“θα µπαίνεις κάθε µέρα στο δωµάτιο και θα ζητάς να σου δείχνει τα χέρια και τα 

πόδια του”).  

Η Έλλη έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το µηχανισµό της τριγωνοποίησης και τις επιπτώσεις 

του στη λειτουργία του οικογενειακού συστήµατος. Η ίδια, δεν είχε σκεφτεί ότι οι 

αυτοτραυµατικές συµπεριφορές του Nick µπορεί να αποτελούν ένα σύµπτωµα µε στόχο την 

ένωση της οικογένειας. Αντίθετα, θεωρούσε ότι διατηρώντας µια συµµαχία µε τον Nick και 

αφήνοντας απ΄ έξω από αυτήν τον πατέρα, κάτι που το ίδιο το παιδί της ζητούσε, θα 

δηµιουργούσε σχέση εµπιστοσύνης µαζί του. Ωστόσο, φάνηκε να αντιλαµβάνεται το 
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µηχανισµό και δεσµεύτηκε να αποφεύγει την τριγωνοποίηση, θέτοντας ανοιχτά και ξεκάθαρα 

το υποσύστηµα “γονείς-παιδί” ως όριο στο οικογενειακό σύστηµα. 

Διερευνήθηκε επίσης εκτενώς η σιωπηλά έντονα συγκρουσιακή συζυγική σχέση, των 

τελευταίων 10 ετών, λόγω της ανεργίας του Πέτρου και της υπεραναπλήρωσης ρόλων από 

την πλευρά της. Η Έλλη απέφευγε να συζητά ανοιχτά το θέµα µε τον σύζυγό της για να µη 

τον φέρνει σε δύσκολη θέση. Παράλληλα, προσπαθούσε να καλύπτει όλες της ανάγκες της 

οικογένειας (οικονοµικές, οικιακές, φροντίδας του παιδιού, κοινωνικές) χωρίς να τον 

επιβαρύνει. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να ξεφτίσει σιγά-σιγά ο θαυµασµός που αρχικά 

έτρεφε για εκείνον (“Όταν γνωριστήκαµε, τον θαύµαζα τόσο που σε εκδροµή στο βουνό, 

πατούσα πάνω στις δικές του πατηµασιές”) και να τον αισθάνεται τόσο αδύναµο στην 

καθηµερινότητα, σχεδόν αποκρουστικό (“… για σεξουαλική επαφή, δεν συζητάµε). Φάνηκε 

όµως η µεταξύ τους σχέση να είναι ακόµα ζωντανή (“Στις διακοπές είναι αλλιώς. Εκεί 

περνάµε πάντα καλά! Ψαρεύουµε, κολυµπάµε, έχουµε σεξουαλική ζωή …”). 

Στην πορεία της συνεργασίας µας άρχισε δειλά-δειλά να µιλά στον Πέτρο για τα 

συναισθήµατά της και να διεκδικεί. Αρχικά εκείνος θύµωσε µαζί της και για κάποιες ηµέρες 

δεν της µιλούσε. Στη συνέχεια όµως κινητοποιήθηκε. Πούλησε ένα παλαιό, κοστοβόρο, 

πολλών κυβικών, αυτοκίνητο που είχε, εξασφαλίζοντας την οικονοµική ενίσχυση της 

οικογένειας για ένα έτος, ενώ παράλληλα άρχισε να αποδέχεται προτάσεις για ευκαιριακές 

εργασίες που µέχρι τώρα αρνιόταν να δεχτεί (τη δηµιουργία π.χ. µιας ιστοσελίδας για ένα 

φίλο). Η δυνατότητα να δαπανήσει χωρίς ενοχές ένα µέρος των “δικών του” χρηµάτων για να 

καλύψει προσωπικές ανάγκες (αγόρασε ένα νέο ηλεκτρονικό υπολογιστή) αλλά και για να 

προσφέρει στην οικογένεια µια µικρή ευχαρίστηση (µία τάρτα σοκολάτα), του έδωσε µεγάλη 

χαρά. Πολύ σύντοµα, αποδέχτηκε και µια πρόταση του ΟΑΕΔ για τρίµηνη απασχόληση ως 
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security σε κρατικό κτίριο, µε νυχτερινή βάρδια. Όπως φάνηκε, τόσο εκείνος, όσο και η 

Έλλη, θα είχαν απορρίψει την εργασία αυτή. Ο µεν Πέτρος γιατί δεν ανταποκρινόταν στα 

προσόντα του, η δε Έλλη γιατί αποδεχόµενος ο Πέτρος µια τρίµηνης διάρκειας εργασία 

µπορεί να έχανε τη δυνατότητα µιας µονιµότερης εργασιακής απασχόλησης (“Σκέφτηκα 

όµως … κάλιο 10 και στο χέρι”). Η επαγγελµατική απασχόληση του Πέτρου, επέφερε όµως 

αλλαγές στην ισορροπία του οικογενειακού συστήµατος. Εργαζόµενος εκείνος µε νυχτερινό 

ωράριο, οι ώρες του ύπνου µεταφέρθηκαν στις ώρες που αφιέρωνε για το σπίτι (ψώνια, 

συντήρηση σπιτιού κ.ά.) και τις υποχρεώσεις της οικογένειας (π.χ. συνοδεία του Nick στις 

απογευµατινές δραστηριότητες). Η Έλλη, η οποία τα 10 τελευταία χρόνια θεωρούσε ως 

δεδοµένο ότι οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις επιβαρύνουν τον Πέτρο (“εγώ ούτε ξέρω που 

βρίσκεται το µπάσκετ”), δυσκολεύτηκε να αντιληφθεί ότι θα πρέπει να αναλάβει µέρος των 

υποχρεώσεων αυτών. Δυσκολεύτηκε επίσης να συνειδητοποιήσει ότι τελικά, µε ένα τρόπο, η 

ανεργία του Πέτρου εξυπηρετούσε το σύστηµα καθώς εκείνος εκτελεί τελικά υποχρεώσεις 

και ευθύνες που δυσκολευόταν η ίδια να φέρει εις πέρας (π.χ. ενηµέρωση του σχολικού 

περιβάλλοντος για τη φυλοµετάβαση του παιδιού) ή που την επιβάρυναν χρονικά (π.χ. 

συνοδεία στις απογευµατινές δραστηριότητες).   

Τους αυτοτραυµατισµούς του παιδιού τους είδαµε, επίσης, ως προσπάθεια έκφρασης των 

δυσφορικών συναισθηµάτων του. Ποια είναι αυτά τα δυσφορικά συναισθήµατα και προς τα 

που κατευθύνονται; Στον εαυτό; Στους γονείς; Στο σχολικό περιβάλλον; Στο ευρύτερο 

οικογενειακό; 

Η έναρξη των αυτοτραυµατισµών εντοπίστηκε χρονικά στην έναρξη της νέας σχολικής 

χρονιάς. Συνειδητοποιήθηκε ότι χρησιµοποιούνται ενίοτε από τον Nick ως απειλή για την 

παράκαµψη των ορίων (µελέτης, εξόδων κ.ά.) που θέτει ο πατέρας (“Πες του να µε αφήσει να 
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γυρίσω ό,τι ώρα θέλω το βράδυ γιατί αλλιώς θα κλειστώ στο δωµάτιό µου και ξέρεις τι θα 

κάνω …”). Στις περιπτώσεις αυτές η Έλλη, από φόβο µήπως κινδυνεύσει η σωµατική του 

ακεραιότητα, ενδίδει στις απειλές, συµµαχώντας µαζί του, στρεφόµενη κατά του πατέρα και 

των ορίων που εκείνος θέτει.  

Φάνηκε όµως ότι, κατά κύριο λόγο, οι αυτοτραυµατισµοί εµφανίζονται όταν ο Nick 

επεξεργάζεται πληροφορίες δύσκολες για εκείνον που εγείρουν δυσφορικά µάλλον 

συναισθήµατα και τις οποίες σε µεταγενέστερο χρόνο (µπορεί και δύο ηµέρες µετά) 

µοιράζεται µε τη µητέρα (π.χ. είχε αυτοτραυµατιστεί δύο ηµέρες πριν ρωτήσει τη µητέρα αν 

θα του προσφέρει κοµµάτι δέρµατος από το βραχίονά της στην περίπτωση που προχωρήσει 

σε φαλλοπλαστική). 

Το θέµα της φυλοµετάβασης του παιδιού, συζητήθηκε εκτενώς µε βάση τα επιστηµονικά και 

ερευνητικά ευρήµατα. Η Έλλη χαρακτήρισε την ανοιχτότητά της στις αναζητήσεις 

ταυτότητας φύλου και σεξουαλικότητας του παιδιού, ως συνειδητή προσπάθεια για να 

βρίσκεται συντονισµένη µαζί του. Για το λόγο αυτό, αποδεχόταν κάθε νέα δήλωση µε µεγάλη 

“άνεση” και χιούµορ, θεωρώντας την πάντα ως δεδοµένη (“Όταν µου ανακοίνωσε ότι τελικά 

δεν είναι bi αλλά non-binary, οδηγούσα … Πως µου τα λες έτσι; Αποκρίθηκα γελώντας. Θέλεις 

να τρακάρουµε; … Αυτό πάλι τι σηµαίνει; Περίµενε να το ψάξω … Στάθηκα στην άκρη του 

δρόµου και το googlαρα”) χωρίς όµως να µοιράζεται µαζί του ούτε τις σκέψεις, ούτε τα 

συναισθήµατά της.  

Όταν η a priori αποδοχή µελετήθηκε ως πιθανό εµπόδιο στην ουσιαστική επικοινωνία και 

σύνδεση, η Έλλη αναγνώρισε στον εαυτό της τη χρήση του χιούµορ ως απάντηση στο 

ξάφνιασµα από το περιεχόµενο σηµαντικών ανακοινώσεων/συζητήσεων. Ανέφερε 

χαρακτηριστικά ότι στην ερώτηση του Nick αν θα του διαθέσει ένα κοµµάτι δέρµατος από το 
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βραχίονά της στην περίπτωση που θα προχωρήσει σε φαλλοπλαστική, εκείνη, — που ήταν 

πεπεισµένη ότι ο Nick δεν θα προβεί ποτέ σε ιατρική αλλαγή φύλου µε χειρουργικές 

επεµβάσεις —, ενώ σοκαρίστηκε µε την ερώτηση, για να κερδίσει χρόνο, απάντησε 

“αστειευόµενη”: “Και γιατί να πάρεις δέρµα από εµένα· Πάρε από το δικό σου χέρι”. 

Ως προς τη διεµφυλικότητα συζητήθηκε και µια ακόµα διάσταση. Η δηµοφιλία που έχει 

αποκτήσει ο Nick στο σχολικό περιβάλλον. Ο Nick, µέσω της επιµονής του για ορατότητα 

και αποδοχή, και µε την υποστήριξη των γονέων, έχει καταφέρει να χαίρει της εκτίµησης και 

του θαυµασµού των (συµ)µαθητών/τριών του σχολείου του, οι οποίοι/ες τον προσεγγίζουν 

για να τους/τις συµβουλέψει πως θα διαχειριστούν αντίστοιχα θέµατα σεξουαλικού 

προσανατολισµού ή/και ταυτότητας φύλου µε τους γονείς τους. Εκτός όµως από τους/τις 

συνοµήλικους/ες, φαίνεται να καµαρώνουν και οι ίδιοι για τη δηµοφιλία του παιδιού τους 

(“Έχει γίνει αρχηγός […] Η παρέα µεγάλωσε …”). Ο Πέτρος µάλιστα, σε κοινή συνεδρία µε 

την ψυχοθεραπεύτρια του Nick, δήλωσε (για πρώτη φορά) ότι τον θαυµάζει για τη 

µαχητικότητα και την επιµονή του. 

Η Έλλη προβληµατίστηκε για το πόσο “εγκλωβιστικές” µπορεί να είναι για το παιδί της οι 

παραπάνω συµπεριφορές αποδοχής και ανοιχτότητας. Μιλήσαµε για τις σύγχρονες 

προσεγγίσεις για τη ρευστότητα του φύλου (Malpas, 2011) και την αντιµετώπιση της µη 

συµµόρφωσης µε το φύλο γέννησης ως µια φυσιολογική ανθρώπινη παραλλαγή. Σταθήκαµε 

στο να δοθεί µε κάποιο τρόπο στον Nick το µήνυµα ότι είναι δικαίωµά του να πειραµατίζεται 

µε την ταυτότητα και το σεξουαλικό του προσανατολισµό. Αλλά, ότι είναι επίσης δικαίωµά 

του να επιλέξει τελικά να µην παραµείνει στην τρανς ταυτότητα, κάτι που ο πατέρας θεωρεί 

ως δεδοµένο (“[…] Κατά τον Πέτρο, ο Nick δεν θέλει να δεσµευτεί σε µια ταυτότητα φύλου. 

Θέλει να ανήκει πότε στη µια και πότε στην άλλη ταυτότητα […] Αυτό όµως λέγεται gender-
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fluid ” σπεύδει να συµπληρώσει η Έλλη, αποφεύγοντας να επεξεργαστεί τα δύσκολα 7

συναισθήµατα που αναδύονται σχετικά µε την ταυτότητα φύλου του παιδιού της). 

Περισσότερο όµως µείναµε στην επεξεργασία των δικών της συναισθηµάτων σε σχέση µε τις 

αναζητήσεις του παιδιού. Η µητέρα, διστακτική στην αρχή, ακολουθεί µε σεβασµό το παιδί 

στις αναζητήσεις του. Έγινε η ίδια «ειδική» σε θέµατα ΛOATKI+ προσπαθώντας να 

κατανοήσει τις εµπειρίες του παιδιού. Ενώ όµως την οµοφυλοφιλία του παιδιού της, που απ΄ 

ότι φαίνεται είναι παγιωµένη, την έχει πλήρως αποδεχτεί (“Αυτό δεν είναι θέµα”), µέσα της 

ελπίζει στην αφοµοίωση από το Nick των χαρακτηριστικών του φύλου γέννησής του. Στο 

σηµείο αυτό επισηµάνθηκε η σηµαντικότητα µιας καλής διαγνωστικής αξιολόγησης, που δεν 

έχει µέχρι σήµερα πραγµατοποιηθεί, η οποία θα βοηθήσει ίσως το ίδιο το παιδί να αυτο-

διερευνηθεί περισσότερο αλλά και τους γονείς να του προσφέρουν το είδος της υποστήριξης 

που έχει πραγµατικά ανάγκη. 

Σε σχέση µε τη γονεϊκή της οικογένεια και την αγωνία για τον τρόπο ανακοίνωσης της 

επιθυµίας του Nick για φυλοµετάβαση, της ζητήθηκε να γράψει µια επιστολή στη µητέρα µε 

την οποία θα την ενηµερώνει για την επιθυµία του παιδιού. Στην επιστολή, απόσπασµα της 

οποίας ακολουθεί, η Έλλη ζητούσε από τη µητέρα την αγάπη και την υποστήριξή της, 

κάνοντας χρήση των κατευθυντήριων οδηγιών των “αυθεντιών” επιστηµόνων :  

“ […] Οι ως τώρα οδηγίες (από τους ειδικούς) έχουν ως εξής: Αποδοχή, στήριξη, κατανόηση. 

Δε χρησιµοποιούµε το όνοµά της, ούτε θηλυκές αντωνυµίες. Δεν είναι εύκολο, η συνήθεια δεν 

αλλάζει. Στην αρχή αρκεί το ουδέτερο: παιδί, αγάπη µου, αστέρι µου, µικρό µου πόνι, 

ο,τιδήποτε δεν δείχνει φύλο θηλυκό. Στην πορεία θα βγει.  

Πριν αντιδράσεις, σκέψου. Το παιδί είναι καλά, είναι υγιές και θέλουµε να είναι ευτυχισµένο.  

 Gender-fluid: όταν ένα άτομο βιώνει την ταυτότητα φύλου του ως ρευστή (Παγάνης, 2020).7
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Ακόµα και να είναι όντως έτσι, ή να είναι απλά µπερδεµένο, χρειάζεται υποστήριξη και χρόνο. 

Το ίδιο και εγώ. Το ίδιο και ο Πέτρος. Το ίδιο και εσείς. Επεξεργαστείτε ό,τι µόλις διαβάσατε, 

ρωτήστε µε ό,τι θέλετε. Σας θέλω δίπλα µου για να στηρίξουµε το παιδί µας”. 

Κι ενώ για την ίδια η σύνταξη της επιστολής ήταν µια καλή προετοιµασία, δεν αισθάνθηκε 

δυνατή να µοιραστεί αυτού του είδους την πληροφορία µαζί τους. Προτίµησε να αφήσει το 

χρόνο να κυλήσει, ελπίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να τους ενηµερώσει για το θέµα 

αυτό. 

Αποκαλυπτική ήταν επίσης και η συνειδητοποίηση της δική της αίσθησης φύλου όταν ήταν 

µικρή, που ενώ υπήρξε ένα “µικροκαµωµένο και ήσυχο κοριτσάκι που καθόταν όπου το 

έβαζες”, στο σχολείο, οι συµµαθητές/ήτριες την αποκαλούσαν Βαγγέλη (“Έλλη, … όπως 

Βαγγέλη”) γιατί περπατούσε βαριά σαν λήσταρχος (“σαν το  λήσταρχο Νταβέλη!”).  

Σταθήκαµε, επίσης, στους ρόλους, τις αξίες και τους µύθους µε τους οποίους έχει η ίδια 

µεγαλώσει και διερευνήθηκε η επιρροή τους στη διαµόρφωση της δικής της οικογένειας. 

Αναγνώρισε τις επικριτικές συµπεριφορές της µητέρας και τα δύσκαµπτα οικογενειακά 

σχήµατα, µε τον πατέρα σε θέση δυνατού και τη µητέρα στη θέση της εξαρτώµενης - 

αδύναµης. Αναγνώρισε στον πατέρα τους µηχανισµούς της τριγωνοποίησης και της χρήσης 

του χιούµορ ως αποφυγή έκφρασης δυσφορικών συναισθηµάτων, που έχει αναπτύξει και η 

ίδια. Αναφέρει χαρακτηριστικά το παρακάτω. Προτού οι γονείς γνωρίσουν τον Πέτρο, τους 

έδειξε µια φωτογραφία του ως ντράµερ, µε µακριά µαλλιά και γενειάδα. Η αντίδραση του 

συντηρητικού πατέρα ήταν να απευθυνθεί στη µητέρα (όχι σε εκείνη) λέγοντας µε χιούµορ: 

“Βρε γυναίκα, εγώ νόµιζα ότι τους πιάσαµε όλους της 17 Νοέµβρη”. Ωστόσο, αν εξαιρέσουµε 

το θέµα της ανεργίας, που θεωρούν ότι επιβαρύνει την κόρη τους, ουδέποτε εκφράστηκε 
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ανοιχτά η δυσαρέσκειά τους στην επιλογή συζύγου, η οποία εκφράζεται όµως µε έµµεσο, 

επικριτικό τρόπο (“Τι πρότυπο µπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος για το παιδί;”). 

Η θεραπευτική σχέση 

Η Έλλη φάνηκε εξ΄ αρχής να απολαµβάνει τη συνεργασία µας. Σε κάθε ένα από τα ραντεβού 

µας, έφτανε στη γειτονιά µία ώρα νωρίτερα από την προγραµµατισµένη και διέθετε τον 

περισσευούµενο χρόνο για να προετοιµαστεί για τη συνεδρία, πίνοντας ένα καφέ. Τα λόγια 

της [“Τελικά έχει διαφορά να µιλάς σε ειδικό από το να µιλάς σε µια φίλη” (1η συνεδρία),“Τα 

πράγµατα είναι ίδια. Εγώ αλλάζω …” (3η συνεδρία), “Με βοηθάνε πολύ οι συνεδρίες µας. Το 

µυαλό µου ήταν σε σύγχυση και τώρα νοµίζω ότι τα έχω βάλει σε µια τάξη” (5η συνεδρία), “Με 

βοήθησες πολύ … κυρίως µε τον Πέτρο” (τελευταία)] αλλά και οι αντιδράσεις των µελών της 

οικογένειας τις οποίες µετέφερε, έδειχναν τόσο την εµπιστοσύνη που είχαν όλοι τους στη 

διαδικασία [“Να ρωτήσεις τη δικιά σου (εµένα δηλαδή) µε ποιο τρόπο θα το πούµε στις 

γιαγιάδες και στους παππούδες για να τελειώνουµε επιτέλους µε αυτή την ιστορία” (ειπώθηκε 

από τον Nick πριν από τη 2η συνεδρία)], όσο και την ανυποµονησία να βρουν την εσωτερική 

τους ισορροπία (“Πόσες Ερυθραίες  έχεις ακόµα;” τη ρώτησε ο Πέτρος όταν ερχόταν για την 8

5η µας συνεδρία).   

Η. Προσωπικός αναστοχασµός 

Αµέσως µετά την πρώτη συνεδρία µε την Έλλη αισθάνθηκα να χρειάζοµαι βοήθεια στο 

χειρισµό του περιστατικού. Ενώ ήταν ξεκάθαρο στο µυαλό µου το θεραπευτικό πλάνο, 

ένιωσα απροετοίµαστη να διαχειριστώ τα ακόλουθα θέµατα: α) η πεποίθηση της Έλλης ότι 

το παιδί της είναι τρανς, πόσο ρεαλιστική είναι; Μπορεί να θεωρηθεί παγιωµένη η απόφαση 

 Τόπος έδρας του γραφείου μου (Ν. Ερυθραία) 8
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ενός 13χρονου παιδιού για φυλοµετάβαση; β) µήπως πριν από την παραποµπή του 13χρονου 

εφήβου (που έκανα) σε ένα εξειδικευµένο Κέντρο σε θέµατα ψυχικής υγείας ΛΟΑΤΚΙ+ 

ατόµων θα έπρεπε να προηγηθεί µια ολοκληρωµένη διαγνωστική αξιολόγηση; γ) πόσο 

κινδυνεύει ο Nick από τους αυτοτραυµατισµούς; Πόσο θα πρέπει να αφυπνίσω ή να 

καθησυχάσω τη µητέρα; 

Επιπλέον, οι παραπάνω προβληµατισµοί µε έβαλαν σε σοβαρές σκέψεις µήπως ανέλαβα ένα 

περιστατικό που είναι πάνω από τις δικές µου δυνάµεις. Ωστόσο, καθώς η συνεργασία µου 

ήταν µε τη µητέρα και όχι µε το παιδί, το οποίο πιστεύω ότι χρειάζεται πιο εξειδικευµένη 

βοήθεια, θεώρησα ότι το θεραπευτικό πλάνο και η σχέση εµπιστοσύνης που επέδειξε από την 

αρχή η θεραπευόµενη στο πρόσωπό µου, θα µπορούσαν να αποτελέσουν παράγοντες 

ουσιαστικής βοήθειας σε όλη την οικογένεια για τη διαχείριση των ψυχοπιεστικών θεµάτων 

που βιώνει. Έτσι, ανέτρεξα στη βιβλιογραφία. Εκεί βρήκα πράγµατι απαντήσεις στα 

ερωτήµατά µου. Την αµφιθυµία µου όµως ως προς το 2ο ερώτηµα, τη µοιράστηκα µε την 

ίδια τη θεραπευόµενη, προτείνοντας, παράλληλα µε την ψυχοθεραπευτική παρέµβαση, να 

διενεργηθεί µια ολοκληρωµένη ψυχοκοινωνική αξιολόγηση του Nick.   

Θ. Αξιολόγηση πορείας και αποτελέσµατος 

Η θεραπευτική πορεία της οικογένειας της Έλλης βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη. Με την 

ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των οκτώ συνεδριών, τόσο η Έλλη, όσο και ολόκληρη η 

οικογένεια, φαίνονται ενδυναµωµένες. Ο χώρος της θεραπείας µοιάζει να λειτούργησε για 

εκείνη ως µια ασφαλής βάση για τη διερεύνηση των σκέψεων, των αλληλεπιδράσεων µε το 

περιβάλλον, αλλά κυρίως των συναισθηµάτων της.  
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Τα θέµατα που υπήρξαν το έναυσµα για τη συνεργασία µας µπόρεσε και τα διαχειρίστηκε µε 

σχεσιακό τρόπο. Ενισχύθηκε η συνοχή της πυρηνικής οικογένειας, κερδήθηκε ένας 

σηµαντικός βαθµός επικοινωνίας, µοιράσµατος ρόλων και ευθυνών µεταξύ των δύο συζύγων 

και ξεκίνησε ο επαναπροσδιορισµός της δυναµικής του υποσυστήµατος “γονείς-παιδί”. 

Η Έλλη αναγνώρισε τα τρίγωνα που αναπτύσσονταν µέσα στην πυρηνική της οικογένεια, 

αµφισβήτησε τους άκαµπτους ρόλους που µοιράστηκαν µε τον Πέτρο και βοηθήθηκε τόσο 

στην συν-κατασκευή ενός σχεσιακού εαυτού, µε έµφαση στις δικές της επιθυµίες και 

προστατευτικά όρια, όσο και στην ενίσχυση της από κοινού µε τον Πέτρο άσκησης ενός 

γονεϊκού ρόλου µε επιρροή. Ενώ, µπόρεσε να αναγνωρίσει, επίσης, τα επαναλαµβανόµενα 

δυσλειτουργικά µοτίβα στη σχέση της µε τη δική της γονεϊκή οικογένεια (τριγωνοποίηση και 

χρήση χιούµορ για αποφυγή δυσφορικών συναισθηµάτων).  

Οι ασκήσεις που της δόθηκαν (γράµµα στη µητέρα και καταγραφή συναισθηµάτων) τις 

οποίες αποδέχτηκε µε µεγάλο ενθουσιασµό ως προσωπική πρόκληση (για το γράµµα: “Ωχ! 

Ωραία, ωραία … Θα το γράψω σήµερα το βράδυ”) παρόλο που αποτέλεσαν µια καλή 

συναισθηµατική προετοιµασία για την αντιµετώπιση της γονεϊκής της επικριτικότητας σε 

σχέση µε την ανατροφή του παιδιού, προτίµησε να παραµείνουν στο συρτάρι για µελλοντική 

χρήση.   

Ο Nick, συνεχίζει τη θεραπεία του και εκκρεµεί η διαγνωστική αξιολόγησή του σχετικά µε 

την ταυτότητα φύλου. Συνεχίζει να είναι “αρχηγός” µεταξύ των συνοµηλίκων του στο 

σχολικό περιβάλλον και έχει πάνω από ένα µήνα να αυτοτραυµατιστεί.  
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Ο αρχικός κύκλος συνεδριών ολοκληρώθηκε βρίσκοντας την οικογένεια πιο συντονισµένη µε 

τις ανάγκες της και την Έλλη ενδυναµωµένη στην άσκηση τόσο του συντροφικού όσο και 

του γονεϊκού της ρόλου, και µε µία υπόσχεση στον εαυτό για περαιτέρω αυτο-φροντίδα.  
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Abstract 

This study presents a case of systemic family therapy with a mother, called Ellie. Ellie came 

for treatment wanting: a) to support her 13-year-old teenager in announcing to the wider 

family environment, his decision on gender reassignment and b) to manage his self-injury 

behavior that took place almost every day during the previous month. 

Based on the enriched systemic psychotherapy model SANE (System, Attachment, Narrative, 

Encephalon), we utilized the systemic perspective and the principles of modern inclusive 

family therapy in order to help the whole family cope with this crisis they were experiencing, 

by strongly supporting the child and his expressed gender identity and, in parallel, aiming at 

reducing and / or eliminating his self-injury behavior.  

Keywords: SANE, systemic family therapy, gender reassignment, self-injury behaviors
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