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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
Μέσα στην ιστορία της ψυχολογίας έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρητικές 

προσεγγίσεις της ανάπτυξης της προσωπικότητας αλλά και της ψυχοπαθολογίας. Οι 

διαφορετικές αυτές σκοπιές στόχο έχουν να κατανοήσουμε την συμπεριφορά και τον 

τρόπο λειτουργίας του ατόμου μέσα στο πλαίσιό του. Η συστημική θεωρία, η οποία 

θα μελετηθεί στην παρούσα εργασία, είναι μία προσέγγιση που μελετά τον άνθρωπο 

μέσα στην ομάδα που ανήκει. Κυρίαρχη, λοιπόν, προβάλλει η σημασία της θέσης, 

που ο καθένας μας καταλαμβάνει μέσα στα συστήματα όπου ανήκει, καθώς και στα 

μεγασυστήματα που τα περικλείουν. 

Σύμφωνα με την Συστημική Ψυχολογία, γεννιόμαστε και εξελισσόμαστε μέσα 

σε ομάδες ισχυρής επιρροής, με κυρίαρχη την οικογένεια. Οι ομάδες αυτές μας 

χαρακτηρίζουν και μας καθορίζουν. Μάλιστα, ο καθένας μας συναρτάται με 

"οριζόντιες" σχέσεις (αυτές δηλαδή που εξελίσσονται στο παρόν), όσο και με 

"κάθετες" σχέσεις (εκείνες που συγκροτούν την οικογενειακή ιστορία ή την ιστορία 

του έθνους, της θρησκείας, της επιχείρησης κλπ., δηλαδή των μικρότερων ή των 

μεγάλων συστημάτων στα οποία ανήκουμε). 
Η μέθοδος αυτή είναι μια σχετικά νέα σε ηλικία καθώς οι ρίζες της ξεκινούν 

μετά το 1940. Αυτό μας φανερώνει πως ακόμα και σήμερα εξελίσσεται και αλλάζει 

μέσα από την πορεία της στον χρόνο. Στην αρχή της συγκεκριμένης εργασίας θα γίνει 

μια μικρή αναδρομή στην «γέννηση» της συστημικής προσέγγισης, ώστε να δούμε 

πως η συστημική θεωρία αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε και στον τομέα της 

ψυχολογίας. 

Από τις αρχές σχεδόν της αφετηρίας της οικογενειακής θεραπείας, λόγω της 

διαφορετικής αφετηρίας από όπου ξεκίνησαν και των διαφορετικών κατευθύνσεων 

τις οποίες ακολούθησαν οι πρώτοι θεραπευτές που εφάρμοσαν στην πράξη τη νέα 

αυτή προσέγγιση, προέκυψαν διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα. Αυτό μας κάνει 

φανερό το μεγάλο εύρος της συστημικής θεραπείας. 

Μέσα στο εύρος αυτό περιλαμβάνονται αρκετές θεωρητικές κατευθύνσεις που 

διαφοροποιούνται λίγο ή πολύ μεταξύ τους και προσφέρουν χρήσιμες γνώσεις για την 

κατανόηση της συστημικής θεραπείας στις μέρες μας. Οι διαφορετικές θεωρητικές 

προσεγγίσεις αναπτύχθηκαν μέσα στα τελευταία 60 χρόνια και επηρεάστηκαν από τις 

τάσεις που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο στην ψυχολογία και όχι μόνο. 
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Οι προσεγγίσεις αυτές, έχουν σαν κοινή βασική αρχή ότι τα προβλήματα δεν 

είναι προσωπική υπόθεση του ατόμου, αλλά έχουν να κάνουν με σχέσεις και 

ευρύτερα πλαίσια- συστήματα. Ωστόσο διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τις τεχνικές 

που χρησιμοποιούν, την θεραπευτική προσέγγιση και ορισμένες θεωρητικές θέσεις. 

Μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας η συστημική χωρίζεται σε Α’ και Β’. Ο 

χωρισμός αυτός θα γίνει με βάση της δυο κύριες τάσεις της συστημικής θεωρίας, την 

Κυβερνητική Πρώτης Γενιάς και την Κυβερνητική Δεύτερης Γενιάς. Αυτές 

επηρέασαν και την ανάπτυξη των θεωριών. Με βάση τα στοιχεία αυτά που κάνουν 

ξεχωριστές την Κυβερνητική Πρώτης γενιάς και την Κυβερνητική Δεύτερης γενιάς 

θα  κατηγοριοποιηθούν οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις. Θα παρατεθούν τα 

βασικά θεωρητικά σημεία που επηρέασαν αυτές τις δύο κύριες τάσεις, αυτούς οι δύο 

σταθμούς στην πορεία της συστημικής. Θα παρουσιαστούν κάποιες βασικές διαφορές 

αλλά η σύγκριση θα εστιάσει κυρίως στον ρόλο του θεραπευτή στην Α’ και στην Β’ 

Συστημική. Παρουσιάζοντας τον σκοπό του θεραπευτή σε κάθε μοντέλο και τις 

βασικές του θέσεις θα δούμε πως αυτά επηρεάζουν την θεραπευτική διαδικασία. 
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ΑΠΑΡΧΕΣ  ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ  
 

Η συστημική προσέγγιση είναι ένας τρόπος σκέψης, που έχει τις ρίζες του 

στις αρχές του 20ου αιώνα. Η Γενική Θεωρία Συστημάτων και η Κυβερνητική 

Επιστήμη είναι δυο θεωρίες  που εισήγαγαν την ολιστική αντιμετώπιση των 

διαφόρων φαινομένων, και αποπειράθηκαν να τα εξηγήσουν. Η ευθύγραμμη 

αιτιοκρατική σχέση και η μελέτη των διασπασμένων μερών ενός φαινόμενου δεν 

μπορούσαν να δώσουν ικανοποιητικές εξηγήσεις. Η μηχανιστική αυτή θεώρηση του 

Καρτέσιου, ο αναλυτικός τρόπος σκέψης, είχε σαν βασική αρχή ότι το όλο δεν είναι 

τίποτε περισσότερο από το άθροισμα των μερών του.(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000)  

Η γραμμική αιτιότητα αντιπροσωπεύει την άποψη ότι το ένα γεγονός 

προκαλεί το επόμενο σε μια σχέση ερεθίσματος- αντίδρασης. Αυτός ο τρόπος σκέψης 

θα μπορούσε να εξηγήσει απλές μηχανικές καταστάσεις. Χωρίζοντας αυτές τις 

μηχανικές λειτουργίες στα επιμέρους τμήματα που την αποτελούν, θα μπορούσαμε να 

έχουμε μια ευθύγραμμη αιτιοκρατική σχέση.(Goldenberg, 2000) Τι θα γινόταν όμως 

αν τα μέρη ήταν πολλά και η οργάνωση πολύπλοκη όπως συμβαίνει σε μια 

οικογένεια; 

Με την εμφάνιση της θεωρίας Gestalt, της βιολογίας, της αναπτυξιακής 

Ψυχολογίας αλλά και της ψυχοδυναμικής τέθηκαν νέες βάσεις για τον τρόπο μελέτης 

των φαινομένων. Η βιολογία έκανε σαφές το γεγονός πως οι ιδιότητες του όλου είναι 

πολύ διαφορετικές από τις ιδιότητες των επιμέρους μελών του. Έτσι η ολιστική ή 

συστημική σκέψη παίρνει την θέση της στην ερμηνεία των φαινομένων. Η εξέταση 

γίνεται στο ενιαίο σύστημα και στην οργάνωση αυτού. Η Γενική Θεωρία 

Συστημάτων με πρωταρχικό θεμελιωτή της τον βιολόγο Ludwig Von Bertanlanffy 

και η Κυβερνητική με τον μαθηματικό Norbert Wiener, εκφράζουν τις απόψεις αυτές. 

(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000) 
 

Μέσω της Γενική Θεωρίας Συστημάτων ο Bertanlanffy θέλησε να εκφράσει 

μια θεωρία που να καλύπτει όλα τα συστήματα και όλες τις επιστήμες της 

συμπεριφοράς. Ως βιολόγος παρατήρησε αρχικά την ικανότητα του σώματος να 

κρατάει την ισορροπία του μέσα από τις αλλαγές που υφίσταται. Αργότερα 

γενικεύοντας αυτήν την ικανότητα σε όλα τα συστήματα, εστίασε στο σχήμα των 
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σχέσεων ενός συστήματος και στην λειτουργία των επιμέρους στοιχείων ως ένα όλο 

με συντονισμένες μεταξύ τους λειτουργίες.(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006) 
 

Το διάστημα του Παγκοσμίου Πολέμου, σχεδόν παράλληλα με τον 

Bertanlanffy αναπτύχθηκε η Κυβερνητική επιστήμη. Ο Norbert Wiener σε 

συνεργασία με άλλους επιστήμονες της τεχνολογίας προσπάθησαν να βρουν τους 

μηχανισμούς επικοινωνίας που ελέγχουν τη λειτουργία των μηχανικών 

συστημάτων.(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006) 

Ο Wiener θεωρούσε πως τα ευρήματα που προέκυψαν από αυτές τις έρευνες 

μπορούσαν να γενικευθούν σε όλους τους τομείς. Έτσι, μετά το τέλος του πολέμου 

συγκέντρωσε επιστήμονες από διάφορους κύκλους για να μελετήσει τη δυνατότητα 

εφαρμογής της Κυβερνητικής επιστήμης στον κάθε κλάδο. Οι δύο εκπρόσωποι των 

ανθρωπιστικών επιστημών ήταν ο κοινωνικός ψυχολόγος K.Lewin και ο 

ανθρωπολόγος G.Bateson.(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000) 

 

Η Γενική Θεωρία Συστημάτων και η Κυβερνητική επιστήμη θα συνδυαστούν 

σιγά σιγά και θα αποτελέσουν τους στυλοβάτες της συστημικής θεωρίας στο χώρο 

της ψυχολογίας, όπως την γνωρίζουμε σήμερα.(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000) 

 

Η  Συστημική  θεωρία  στην  οικογενειακή  θεραπεία  
 
 Η Γενική Θεωρία συστημάτων και η Κυβερνητική ενσωματώθηκαν σε 

πολλούς επιστημονικούς κλάδους. Ένας από αυτούς, ήταν και στην οικογενειακή 

θεραπεία. Η εξέλιξη της οικογενειακής θεραπείας ως προς την συστημική προσέγγιση 

χωρίζεται σε δύο περιόδους. Στην πρώτη, η Γενική Θεωρία συστημάτων και η 

Κυβερνητική εισέρχονται στον κλάδο της ψυχολογίας. Κατά την δεύτερη περίοδο 

εξελίσσεται με επιρροές από τον κονστρουξιονισμό και τον κοινωνικό 

κονστρουξιονισμό. Αυτές οι διαφορετικές περίοδοι ονομάζονται κυβερνητική πρώτης 

και δεύτερης τάξης αντίστοιχα.(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006) 

 Από τότε που εμφανίστηκε η ψυχοθεραπεία ως πρακτική διατήρησης και 

βελτίωσης της ψυχικής υγείας διατυπώθηκαν πάρα πολλές ατομικές προσεγγίσεις. «Η 

θεραπευτική προσέγγιση του συνόλου της οικογένειας αποτελούσε μέχρι πρότινος 

επαγγελματικό “ταμπού”, ιδιαίτερα σε παραδοσιακές κοινότητες όπως η ελληνική 
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όπου τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι απλοί άνθρωποι θεωρούσαν τα οικογενειακά 

ζητήματα ιδιωτικά, προσωπικά και απαραβίαστα.» (Ζαφείρης κ.ά., 1999, σελ.19). 

 Σιγά σιγά, όμως, άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι η παρουσία των άλλων 

μελών της οικογένειας στις θεραπευτικές συνεδρίες όχι μόνο δεν εμπόδιζε, αλλά 

αντίθετα διευκόλυνε την κατάσταση. Από τους πρωτοπόρους, όπως ήδη έχουμε 

αναφέρει, ήταν ο Bateson, ο οποίος μελετώντας την επικοινωνία παιδιών με 

σχιζοφρένεια, διαπίστωσε ότι αυτή περιείχε παράδοξες και ακατανόητες εκφράσεις 

που αποκτούσαν νόημα μόνο ως προσπάθειες αναίρεσης του μηνύματος που 

υποτίθεται ότι μετέφεραν στον συνομιλητή τους. Μαζί με τους συνεργάτες του 

διατύπωσαν αργότερα την θεωρία του διπλού δεσμού (double-blind). Η θεωρία του 

διπλού δεσμού έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικογενειακής 

θεραπείας.(Γεωργίου, 2005) 

 Ο ψυχίατρος Nathan Ackerman, εξέτασε τα αισθήματα  κατάθλιψης που 

παρουσίαζαν τα μέλη μιας ομάδας άνεργων ανθρακωρύχων. Τα προβλήματα αυτά 

συνδέονταν άμεσα με την αδυναμία τους να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στον 

ρόλο του «κουβαλητή» που παραδοσιακά έπρεπε να είχαν ως άντρες μέσα στην 

οικογένεια. Μέσα από προσεκτική μελέτη των οικογενειών αυτών κατάφερε να 

περιγράψει την δυναμική σχέση που ανέπτυξαν με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. 

(Γεωργίου,2005) Ο Ackerman είναι ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της 

ψυχαναλυτικής οικογενειακής θεραπείας. Ίδρυσε το 1965 στη Νέα Υόρκη το 

Ινστιτούτο Οικογένειας συνεχίζοντας την έρευνά του πάνω στα μοντέλα 

οικογενειακής αλληλεπίδρασης. (Ζαφείρης κ.ά., 1999) 

 Η συνεισφορά του ψυχιάτρου Carl Whitaker έγκειται στην καθιέρωση 

τεχνικών που πλέον θεωρούνται δεδομένες στην οικογενειακή θεραπεία. Μια από 

αυτές, ήταν η χρήση του μονοδρομικού καθρέφτη για την παρατήρηση των μελών της 

οικογένειας. Η ζωντανή εποπτεία και η χρήση του δεύτερου θεραπευτή στις 

συνεδρίες, για να υποβοηθείται στην διατύπωση και την επεξεργασία θεραπευτικών 

υποθέσεων, ήταν πρωτοποριακές και ασυνήθιστες μα και συγχρόνως 

προσανατολισμένες στην δράση.(Γεωργίου, 2005) 

 Βασική ήταν η δουλειά του Murray Bowen στην εξέλιξη της οικογενειακής 

θεραπείας. Εξέτασε τον συναισθηματικό δεσμό των ψυχωσικών παιδιών με την 

μητέρα τους. Αρχικά ζήτησε από τις μητέρες να ζήσουν μέσα στο νοσηλευτικό 

πλαίσιο των ασθενών/παιδιών τους. Στην συνέχεια συμπεριέλαβε και τους πατέρες 

στην παρέμβαση μέχρι να συμμετέχει όλη η οικογένεια. Ο Bowen διατύπωσε την 
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θεωρία της διαγενεαλογικής μεταβίβασης, σύμφωνα με την οποία η δυσλειτουργία 

που υπάρχει στην οικογένεια μεταδίδεται και στις επόμενες γενιές με συγκεκριμένους 

μηχανισμούς.(Γεωργίου, 2005). 

 Δεν θα μπορούσε να λείπει από τους βασικούς θεμελιωτές της συστημικής 

θεραπείας η Virginia Satir, η οποία εργαζόταν στο Ινστιτούτο Ψυχικής έρευνας και 

έθεσε τις βάσεις για την βιωματική οικογενειακή θεραπεία. Προτεραιότητά της ήταν 

η βελτίωση της αυτό-εκτίμησης των μελών της οικογένειας και η ανάπτυξη υγιούς 

επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της. Λίγο αργότερα, ο Minuchin άρχισε να μελετά 

φτωχές και περιθωριοποιημένες οικογένειες με παιδιά που παρουσίαζαν παραβατική 

συμπεριφορά. Σύμφωνα με την δομική θεωρία οικογενειακής θεραπείας, που 

διατύπωσε ο ίδιος, τα πρότυπα αλληλεπίδρασης μέσα στην οικογένεια καθορίζονται 

από τα όρια μεταξύ των μελών, τις συμμαχίες που αναπτύσσονται στα υποσυστήματα 

και κυρίως από τον τρόπο που επικρατεί για κατανομή της εξουσίας(Ζαφείρης κ.ά., 

1999). 

Όσα επιτεύχθηκαν μέχρι την δεκαετία του ’60 σταθεροποιήθηκαν ενώ παρατηρήθηκε 

συνεργασία των πρωτοπόρων θεωρητικών και ερευνητών αλλά και των μαθητών 

τους. Το 1962 εμφανίζεται το πρώτο επιστημονικό περιοδικό οικογενειακής 

θεραπείας με την ονομασία Family Process. Την δεκαετία του ’80 εμφανίζεται η 

στρατηγική θεωρία του Haley και η συστημική σχολή του Μιλάνου.(Γεωργίου, 2005) 

Οι επιρροές του μεταμοντερνισμού από εκεί και πέρα θα διαμορφώσουν μια 

καινούργια πραγματικότητα για την συστημική θεραπεία όπως θα δούμε παρακάτω. 
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ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ  Α’ ΚΑΙ  Β’ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ  
 

Η εξέλιξη της οικογενειακής θεραπείας μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους. 

Η πρώτη βασίζεται στην Γενική Θεωρία Συστημάτων και την Κυβερνητική και είναι 

επηρεασμένη από τις αρχές του μοντερνισμού. Ο μοντερνισμός αποτελεί μια 

ευρύτερη επιστημολογική σκέψη η οποία διαμορφώθηκε περίπου στα μέσα του 18ου 

αι. και στόχος της είναι η αναζήτηση της αληθινής γνώσης με επιστημονική 

μεθοδολογία. Η δεύτερη περίοδος αντίθετα έχει επιδράσεις από το μεταμοντερνικό 

ρεύμα και ειδικότερα από τον κονστρουξιονισμό και τον κοινωνικό 

κονστρουξιονισμό.  Ο μεταμοντερνισμός ακολούθησε τον μοντερνισμό χρονικά και 

ανέδειξε την πολυπλοκότητα των φαινόμενων και την ύπαρξη πολλών πλευρών της 

πραγματικότητας. Αυτοί οι δύο σταθμοί στην συστημική θεραπεία ονομάζονται 

Κυβερνητική Πρώτης Γενιάς και Κυβερνητική Δεύτερης Γενιάς.(Παπαδιώτη-

Αθανασίου, 2006) 

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται φανερό πως η συστημική θεωρία χωρίζεται σε 

δυο βασικές κατευθύνσεις που επηρέασαν την εξέλιξη της και της θεωρίες που 

αναπτύχθηκαν σε αυτές τις περιόδους. Θα μπορούσαμε λοιπόν να χωρίσουμε την 

συστημική θεωρία σε Α’ και Β’. Η Συστημική Α’ περιλαμβάνει την θεωρία της 

Κυβερνητικής Πρώτης Γενιάς και της θεωρίες που ανήκουν και επηρεάστηκαν από 

αυτήν, καθώς επίσης και τις τεχνικές που την διαφοροποιούν. Αντίθετα η Συστημική 

Β’ περιλαμβάνει την θεωρητική βάση της Κυβερνητικής Δεύτερης Γενιάς, τις θεωρίες 

θεραπείας και τις τεχνικές που δημιουργήθηκαν σε αυτήν την περίοδο. 

Στην συνέχεια της εργασίας θα αρχίσουμε να αναλύουμε την Α’ Συστημική 

και την Β’ συστημική ξεχωριστά ώστε να δούμε την ανάπτυξή τους αλλά και τις 

βασικές αρχές που πρεσβεύουν. 
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ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ  Α 
 Οι ιστοριογράφοι της συστημικής θεωρίας συχνά χωρίζουν χρονικά την 

Κυβερνητική Πρώτης γενιάς από το 1950 περίπου μέχρι το 1980. Αυτή η περίοδος 

θεωρείται η φάση ανάπτυξης των θεωριών-προσεγγίσεων για τα παρατηρούμενα 

συστήματα.(Schlippe&Schweitzer, 2008) Η Συστημική Α’ θα μπορούσε να θεωρηθεί 

λοιπόν η βάση της συστημικής θεραπείας καθώς εκφράζεται μέσω των δύο αρχικών 

θεωριών της συστημικής σκέψης, την Γενική Θεωρία Συστημάτων και την 

Κυβερνητική. Αυτές οι δύο θεωρίες πρεσβεύουν κάποιες αρχές που αποτέλεσαν 

σημείο ανάπτυξης για την συστημική θεραπεία κατά τα πρώτα χρόνια.  

Γενική  Θεωρία  Συστημάτων  

Ο Bertanlanffy προσπάθησε να βρει ένα θεωρητικό μοντέλο που να ερμηνεύει 

τα βιολογικά φαινόμενα τα οποία δεν μπορούσαν να εξηγηθούν με την αναλυτική- 

αναγωγική σκέψη, όπου η ανάλυση ενός φαινομένου στα επιμέρους τμήματα οδηγεί 

στην ανακάλυψη της σύνθεσης και της λειτουργίας του. Ο τρόπος αυτός δεν 

μπορούσε να εξηγήσει την ικανότητα τον οργανισμών και κατ’ επέκταση των 

φαινομένων, να διατηρούν την ισορροπία τους μέσα από τις συνεχείς αλλαγές που 

υφίστανται.(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000) 

 Σύμφωνα με τον Bertanlanffy η ισορροπία αυτή εξασφαλίζεται από την 

λειτουργία των επιμέρους στοιχείων του οργανισμού ως ένα όλο με συντονισμένες 

μεταξύ τους λειτουργίες. Εστιάζει την προσοχή στο σχήμα των σχέσεων μέσα στο 

σύστημα , αντί να μελετά μεμονωμένα μέρη του. Η Γενική Θεωρία Συστημάτων 

παρείχε τις βασικές θεωρητικές αρχές για την οργάνωση και την επιστημονική 

θεμελίωση των παρατηρήσεών του. Στόχος του ήταν να θέσει γενικές αρχές που να 

ισχύουν για όλα τα συστήματα, τεχνητά και ζωντανά.(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000) 

Η  έννοια του  συστήματος  
 
 Ο Bertanlanffy με την δημοσίευση του βιβλίου του “An outline of general 

System Theory” το 1950 εξηγεί τους κανόνες που διέπουν τις λειτουργίες όλων των 

συστημάτων είτε είναι βιολογικοί, οικονομικοί, μηχανικοί είτε πληροφοριακοί. Η 

έννοια του συστήματος προσδιορίζεται και η οικογένεια θεωρείται και αυτή ως 

σύστημα. Διέκρινε τρεις ομάδες συστημάτων, διαρθρωμένες σε τρία διαφορετικά 

επίπεδα. Τα άψυχα ή τεχνητά συστήματα τα κατέταξε στο κατώτερο επίπεδο, τα 
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έμβια συστήματα στο μεσαίο επίπεδο και τα συμβολικά συστήματα ,τα οποία 

αναφέρονται σε έννοιες κατατάχθηκαν στο ανώτερο επίπεδο. (Bertanlanffy, 1968). 

Ως σύστημα ορίζεται ένα σύνολο από αντικείμενα και οι σχέσεις μεταξύ των 

αντικειμένων και μεταξύ των χαρακτηριστικών τους. Ωστόσο διέκρινε τα συστήματα 

και σε ανοιχτά και κλειστά. Ως ανοιχτά ορίζονται τα συστήματα εκείνα τα οποία 

ανταλλάσουν προϊόντα με το περιβάλλον τους. Τα κλειστά συστήματα είναι εκείνα τα 

οποία δεν πραγματοποιούν ανταλλαγές με το περιβάλλον τους. Τα κλειστά 

συστήματα διέπονται από το νόμο της εντροπίας,  σύμφωνα με τον οποίο τα 

συστήματα αυτά σταδιακά αποδιοργανώνονται με αυξανόμενο ρυθμό αταξίας και 

οδηγούνται στο χάος(στο θάνατο). Αντίθετα τα ανοιχτά συστήματα, χάρη στην 

ιδιότητά τους να συναλλάσσονται συνεχώς με το περιβάλλον, εξελίσσονται συνεχώς 

και αναδιοργανώνονται με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε υψηλότερα επίπεδα 

πολυπλοκότητας. (Τσαμπαρλή, 2004) Ο ορισμός που προτείνει ο Bertanlanffy για το 

ανοιχτό σύστημα λοιπόν είναι ο εξής: « είναι ένα σύνολο εξαρτημένων μεταξύ τους 

στοιχείων, δηλαδή που συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις τέτοιες που, αν το ένα 

αλλάξει, θα αλλάξουν και τα άλλα και, συνεπώς όλο το σύνολο 

μεταβάλλεται».(Bertanlanffy, 1968) 

Η Γενική Θεωρία συστημάτων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις διεργασίες 

επικοινωνίας και αλληλοαντίδρασης που συμβαίνουν ανάμεσα στα στοιχεία ενός 

συστήματος και στα χαρακτηριστικά των στοιχείων αυτών. Το σύστημα της 

οικογένειας λοιπόν δεν περιλαμβάνει μόνο τα μέλη της αλλά και τις διεργασίες 

μεταξύ των μελών της, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη δυναμική από τις δραστηριότητες 

κάθε μέλους χωριστά. Τα ανοιχτά συστήματα έχουν κάποιες ιδιότητες όπως την αρχή 

της ολότητας, τον μηχανισμό ανατροφοδότησης κ.ά. που θα αναλύσουμε 

παρακάτω.(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000) 

Η  έννοια του  «όλου» 
 
 Η βασικότερη θέση της ΓΘΣ ήταν η ολιστική προσέγγιση για την 

κατανόηση των φαινομένων. Σύμφωνα με την αρχή της ολότητας το σύστημα 

περιλαμβάνει όχι μόνο το άθροισμα των επιμέρους ενοτήτων που το απαρτίζουν αλλά 

και τις διεργασίες που επιτελούνται ανάμεσά τους και τις ιδιότητες που προκύπτουν 

από τα παραπάνω. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα το σύστημα είναι ένας αριθμός 

από διεργασίες που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, αλληλοσυσχέτιση και συναλλαγή. 
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Για να κατανοήσουμε την έννοια του όλου πρέπει να αντιληφθούμε ότι το σύστημα 

αποτελείται από τα μέλη, το σύνολο των ιδιοτήτων των μελών, το σύνολο των 

σχέσεων ανάμεσα στα μέλη και το σύνολο των αναδυόμενων ιδιοτήτων που 

προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των παραπάνω μεταξύ τους αλλά και με το 

περιβάλλον.(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006) 

 Αυτό σημαίνει πως το σύστημα δεν συμπεριφέρεται ως άθροισμα 

ανεξάρτητων στοιχείων αλλά διαθέτει τέτοιο βαθμό συνοχής, ώστε να συγκροτεί μια 

μορφή με δυναμική και ιδιότητες ανεξάρτητες από αυτές των επιμέρους στοιχείων 

της. Δεν μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ένα σύστημα σε κομμάτια με την 

αρχή της αθροιστικότητας. Η αρχή της αθροιστικότητας προϋποθέτει ότι τα μέρη του 

συνόλου δεν έχουν μεγάλη συνοχή μεταξύ τους και επομένως οι αλλαγές σε ένα 

τμήμα του δεν επηρεάζουν τα υπόλοιπα μέρη. Παρόμοια η Καρτεσιανή άποψη θεωρεί 

το όλο ως απλό άθροισμα των μελών του. Οι δύο αυτοί τρόποι σκέψης, δηλαδή η 

αρχή της αθροιστικότητας και η Καρτεσιανή σκέψη, δεν μπορούν με την ανάλυση 

ενός φαινομένου στα επιμέρους στοιχεία του να κατανοήσουν την σύσταση και την 

λειτουργία του.(Τσαμπαρλή, 2004) 

 Με την αρχή της ολότητας όμως το σύστημα αντιμετωπίζεται ως κάτι 

παραπάνω από το άθροισμα των μελών του και κατά συνέπεια θεωρεί πως οι αλλαγές 

σε ένα από τα στοιχεία του συστήματος προκαλεί αλλαγή σε όλα τα άλλα καθώς και 

στην συνολική δυναμική του συστήματος.(Τσαμπαρλή, 2004) 

Η μεταφορά αυτής της άποψης στο σύστημα της οικογένειας οδήγησε στην 

αντίληψη ότι δεν μπορεί κανείς να κατανοήσει ένα μέλος της οικογένειας αν δεν δει 

πως λειτουργούν όλα τα μέλη μαζί(Brown & Christensen, 1999). Οι θεραπευτές 

αναζήτησαν να κατανοήσουν τις διεργασίες που εμπλέκονται στη δυναμική των 

οικογενειακών σχέσεων και όχι στα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά των μελών. 

Βασικό χαρακτηριστικό της οικογενειακής θεραπείας είναι ότι ο θεραπευτής 

θεωρεί τη συμπεριφορά αποτέλεσμα ενός ευρύτερου πλαισίου. Για να καθορίσουμε 

τον όρο πλαίσιο θα συμπεριλάβουμε σε αυτόν όλες τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις 

ενότητες ενός συστήματος. Η Γενική θεωρία συστημάτων έβαλε την θεωρητική βάση 

για την αναζήτηση του τρόπου με τον οποίο αυτές οι αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν 

την συμπεριφορά του ατόμου αλλά και την ανάπτυξη παθολογικών συμπτωμάτων. 

Από τον ρόλο που παίζει η οικογένεια στην συμπεριφορά προέκυψε και ο όρος 

“οικογενειακή θεραπεία”.(Jones, 1993) 
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Κυβερνητική  

 Η Κυβερνητική επιστημολογία έδωσε την δυνατότητα σε πολλά διαφορετικά 

γνωστικά πεδία να αντιμετωπίσουν τα συστήματα με μια διαφορετική προσέγγιση. 

Έννοιες όπως ανατροφοδότηση, επικοινωνία και ομοιόσταση βρήκαν εφαρμογή στην 

βιολογία, την Ιατρική, την οικονομία αλλά και στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Στον 

χώρο της ψυχολογίας προσανατόλισε το επιστημονικό πνεύμα σε νέες έννοιες 

κατάλληλες να προσεγγίσουν σύνολα αντί για επιμέρους σχέσεις και έκανε δυνατή 

την εισαγωγή θεωρητικών μοντέλων που περιγράφουν την αλληλεπίδραση, η οποία 

είναι δυνατόν να παρατηρηθεί, και αποκλείουν από τη συστηματική περιγραφή τις 

πτυχές συμπεριφοράς που δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν. (Τσαμπαρλή, 2004) 

Κυβερνητική είναι η επιστήμη που μελετά τις βασικές αρχές της οργάνωσης 

στα σύνθετα συστήματα. Δεν ενδιαφέρεται τόσο για αυτά που περιέχει το σύστημα, 

όσο για τον τρόπο που λειτουργούν αυτά. Η Κυβερνητική επικεντρώνεται στον τρόπο 

με τον οποίο τα συστήματα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες, τα μοντέλα και τις 

ενέργειες ελέγχου ώστε είτε να οδηγηθούν στους στόχους τους είτε να τους 

διατηρήσουν, καθώς συγχρόνως αντιδρούν στις διάφορες διαταραχές. Η Κυβερνητική 

σκέψη, με το να είναι διεπιστημονική, μπορεί να εφαρμοστεί για να κατανοήσουμε, 

να διαμορφώσουμε και να σχεδιάσουμε όλων των ειδών τα συστήματα. (Heylingen, 

2001) 

Ο Wiener θεωρούσε την Κυβερνητική ως την επιστήμη της επικοινωνίας και 

του ελέγχου στον άνθρωπο και στις μηχανές. Συνεπώς ο όρος Κυβερνητική δεν 

επιλέχτηκε τυχαία από τον Wiener, αλλά με βάση την ελληνική λέξη «κυβερνήτης», 

ώστε να εκφράσει ένα γενικό σύστημα ρύθμισης ή οργάνωσης για την πλοήγηση ενός 

πλοίου μέσω κύκλων ανατροφοδότησης. (Simon, Stierlin, Wynne, 1985) 

 Ο Lewin, συμπεριέλαβε τον όρο «ανατροφοδότηση» και την έννοια του 

«πλαισίου», προκειμένου να εξηγήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά και επισήμανε 

την έννοια του συστήματος ως κάτι παραπάνω από το απλό άθροισμα των μελών του. 

Παρουσίασε μια οικογένεια σε αναλογία με ένα σύστημα Κυβερνητικής και εστίασε 

στο οικογενειακό πλαίσιο. Από την άλλη ο Bateson εφάρμοσε την Κυβερνητική στην 

επικοινωνία των  ανθρώπινων συστημάτων, αφαιρώντας τις μαθηματικές και 

μηχανικές έννοιες. Η έμφαση που έδινε η Κυβερνητική στους αυτοδιορθωτικούς 

μηχανισμούς ανατροφοδότησης, καταδείκνυε την αναπόσπαστη σχέση ανάμεσα στην 

σταθερότητα και στην αλλαγή. Αυτές οι απόψεις ενδιέφεραν ιδιαίτερα τον Bateson, 
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καθώς τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι μια οικογένεια μπορεί να είναι ανάλογη με 

ένα σύστημα κυβερνητικής.( Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000) 

Διεύρυνση  Πλαισίου  
 
 Ως πλαίσιο ορίζεται το σύνολο των στοιχείων του περιβάλλοντος οι ιδιότητες 

του οποίου επιδρούν στο σύστημα ή δέχονται τις επιδράσεις του συστήματος. 

(Τσαμπαρλή,2004). Στα προηγούμενα χρόνια που ασκείτο η ψυχοθεραπεία, το άτομο 

βρισκόταν στο επίκεντρο της θεραπευτικής πρακτικής. Το πρόβλημα αναζητείτο στα 

προσωπικά χαρακτηριστικά και τις ενδοπροσωπικές συγκρούσεις του 

θεραπευόμενου. Στην Κυβερνητική όμως αλλάζει αυτός ο τρόπος προσέγγισης. Η 

συμπεριφορά του ατόμου, είτε παθολογική είτε όχι, θεωρείται αποτέλεσμα 

αλληλεπιδράσεων με άλλες ενότητες του πλαισίου στο οποίο ανήκει το άτομο, όπως 

και η αλληλεπίδρασή του με άλλα πλαίσια. (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006). 

 Η χρησιμότητα της συμπεριφοράς του ατόμου και η λειτουργικότητα του 

ίδιου αποτελούν σημαντικά στοιχεία της διεύρυνσης του πλαισίου. Η προβληματική 

συμπεριφορά δηλαδή που αναπτύσσει ένα άτομο μελετάτε και ως προς την 

χρησιμότητα που έχει στην λειτουργία της οικογένειας. Αν η συμπεριφορά μελετηθεί 

έξω από το πλαίσιο-σύστημα της οικογένειας θα αναγνωριστεί ως προβληματική. Αν 

όμως την δούμε μέσα στο σύστημα θα αναγνωριστεί ως λειτουργική, καθώς 

«εξυπηρετεί» κάποια άλλα στοιχεία του συστήματος. (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006). 

Έτσι αυτός που αποτελεί τον Αναγνωρισμένο Ασθενή αποτελεί ένα σύμπτωμα του 

δυσλειτουργικού τρόπου λειτουργίας της οικογένειας. (Goldenberg, 2000). 

Κυκλική  Σχέση  
 

 Η υιοθέτηση της αμοιβαίας αιτιοκρατίας μετατοπίζει την έννοια της «αιτίας». 

Οι θεραπευτές δεν εστιάζουν στα γεγονότα ως εξηγήσεις για τα προβλήματα του 

παρόντος. Η μελέτη δεν επικεντρώνεται στις πράξεις γραμμικής αλληλουχίας ως 

αίτιου-αποτελέσματος. Αντίθετα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνεξάρτηση των 

συμπεριφορών ανάμεσα στα μέλη και στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται 

μεταξύ τους. Έμφαση δίνεται επίσης στους τύπους αλληλεπίδρασης και συνεπώς 

στην συμβολή όλων στη διαμόρφωση και διατήρηση του προβλήματος. Το σχήμα 

που επικρατεί πλέον στην συστημική θεραπεία είναι το κυκλικό. Η αντίληψή τους για 
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την κυκλική αιτιότητα μεταφέρθηκε και στην τεχνική των κυκλικών ερωτήσεων. 

(Goldenberg, 2000) 

Ομοιόσταση  
 

Η  αυτορρύθμιση είναι η βασική αρχή της Κυβερνητικής. Τα συστήματα 

έχουν την ικανότητα να διατηρούν την ομοιόστασή τους, δηλαδή την τάση να 

παραμένουν σταθερά και σε ισορροπία, μέσω της αυτορρύθμισης. Μέσα από την 

συνεχή αλλαγή προκύπτει η ισορροπία και μέσω της ανάδρασης επιτυγχάνεται η 

ομοιόσταση. Η θετική ανατροφοδότηση ενισχύει την αλλαγή και η αρνητική την 

εμποδίζει. (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006) 

Ανατροφοδότηση  
 

Τα συστήματα καταφέρουν να διατηρούν την σταθερότητά τους μέσα από 

διαρκείς μεταβολές, επιδιώκοντας τους στόχους τους και ανταποκρινόμενα στα 

εξωτερικά ερεθίσματα. Αυτός ο ρυθμιστικός μηχανισμός ονομάζεται 

ανατροφοδότηση. Έτσι, σε ένα σύστημα τα αποτελέσματα της πράξης του 

ξαναεισάγονται στο πεδίο του ώστε να τροποποιηθεί ξανά η αντίδρασή τoυ και να 

ακολουθήσει πάλι μια κυκλική πορεία. (Goldenberg, 2000). Στην περίπτωση της 

θετικής ανατροφοδότησης οι αντιδράσεις των μελών του συστήματος κλιμακώνονται 

ώστε να φτάσουν σε εκρηκτικό σημείο. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα οδηγείται 

στην αλλαγή. Η αρνητική ανατροφοδότηση λειτουργεί αντίθετα. Το σύστημα 

οδηγείται στην σταθερότητα, επαναφέροντας μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στην 

προηγούμενη κατάσταση.(Δεκλέρης,1986) Η ανατροφοδότηση έρχεται να 

επιβεβαιώσει την κυκλική αιτιότητα και τις αρχές τις ομοιόστασης. Η 

ανατροφοδότηση, όπως υποστήριζαν οι εκφραστές της Κυβερνητικής Πρώτης Γενιάς, 

εξασφαλίζει την ομοιόσταση των συστημάτων. (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000) 

 
 

Συμπεράσματα  Κυβερνητικής  Πρώτης  Γενιάς  

 
Η Κυβερνητική Πρώτης Γενιάς αναπτύχθηκε μέσα από την επιστήμη της 

μηχανικής της επικοινωνίας και των υπολογιστών ως μέσο κατανόησης των γενικών 

αρχών του τρόπου με τον οποίο ρυθμίζονται τα συστήματα κάθε είδους. Η δομή, 

δηλαδή τα σχήματα οργάνωσης, και ο έλεγχος μέσω κύκλων ανατροφοδότησης ήταν 
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το επίκεντρο της προσοχής, ώστε να αναζητηθούν παγκόσμιοι νόμοι ή κώδικες για να 

εξηγηθεί αυτό που διέπει όλα τα συστήματα.(Goldenberg, 2000) 

Η εφαρμογή των αρχών της Γενικής Θεωρίας συστημάτων και της 

Κυβερνητικής στην οικογένεια οδήγησε τους θεραπευτές σε μια προσέγγιση της 

οικογένειας ως ιδιαίτερου συστήματος με συγκεκριμένη οργάνωση και 

χαρακτηριστικές ιδιότητες. Καταρχήν η οικογένεια εξετάζεται ως ένα ανοιχτό 

σύστημα που βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. 

Οι διεργασίες που προκύπτουν από τη αλληλεπίδραση των μελών της φανερώνει τον 

τρόπο λειτουργίας της οικογένειας. Με την διεύρυνση του πλαισίου η συμπεριφορά 

ενός ατόμου προσεγγίζεται ως αλληλεπίδραση με τα άλλα μέλη του συστήματος και 

όχι ως απλή μεμονωμένη πράξη. (Τσαμπαρλή, 2004) 

Το σύστημα της κάθε οικογένειας διαθέτει την δική του ταυτότητα καθώς 

ακολουθεί τους κανόνες του πολιτισμικού πλαισίου μέσα στο οποίο ζει και 

συγχρόνως προσαρμόζεται σε αυτούς με τον δικό της τρόπο. Μέσα από την αρχή της 

ολότητας μπορούμε να ανακαλύψουμε την δυναμική του συστήματος. Το σύνολο της 

οικογένειας περιλαμβάνει όλα τα μέλη και τις ιδιότητες τους όχι αθροιστικά αλλά με 

σχέσεις αλληλεπίδρασης.(Τσαμπαρλή, 2004) 

Βασισμένοι σε αυτή την αρχή οι θεραπευτές δεν στόχευαν πλέον στην 

διερεύνηση του προβληματικού ασθενούς, αλλά την λειτουργικότητα του 

αναγνωρισμένου προβλήματος στην δυναμική του συστήματος και την επίδραση του 

συστήματος στο πρόβλημα. Ο αναγνωρισμένος ασθενής εκφράζει την έλλειψη 

ισορροπίας ή την δυσλειτουργία του συστήματος. (Goldenberg, 2000). 

Οι θεραπευτές λοιπόν αναζητούσαν την αλήθεια για τον τρόπο λειτουργίας 

του συστήματος. Κυρίαρχη άποψη στην πρώτης τάξης κυβερνητική περίοδο, είναι η 

αντικειμενική γνώση για την πραγματικότητα. Η ΓΘΣ και η Κυβερνητική 

προκειμένου να υπάρχει επιστημονική εγκυρότητα στην θεραπευτική προσέγγιση, 

αναζήτησαν την αντικειμενική πραγματικότητα με την θέσπιση βασικών αρχών. Οι 

θεραπευτές εκείνης της περιόδου έπαιρναν την θέση της αντικειμενικής γνώσης, 

έμεναν ουδέτεροι, έξω από το οικογενειακό σύστημα ως αντικειμενικοί παρατηρητές. 

Έτσι μπορούσαν να αξιολογήσουν το σύστημα (την οικογένεια), να δουν τα σχήματα 

που αναπτύσσονται μέσα σε αυτό και να εντοπίσουν τα δυσλειτουργικά στοιχεία με 

στόχο να τα τροποποιήσουν. (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006) 

Η οικογένεια αποτελούσε το δυσλειτουργικό σύστημα, που ο «ειδήμων» 

μπορούσε να «επισκευάσει» με παρεμβάσεις που απέβλεπαν στην τροποποίηση των 
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κομβικών σημείων δυσλειτουργίας, των τρόπων συμπεριφοράς, των κανόνων που 

διέπουν τις οικογενειακές σχέσεις και της γενικότερης δομής της οικογένειας(Nichols 

& Schwartz, 2003). Η αναζήτηση της αλήθειας είναι κυρίαρχη την περίοδο αυτή. Η 

αντίληψη των θεραπευτών για την πραγματικότητα είναι αυτή που θα αλλάξει στην 

Κυβερνητική Δεύτερης Γενιάς και θα επιφέρει και τις υπόλοιπες αλλαγές στην 

θεωρία αλλά και στην πρακτική εφαρμογή της συστημικής.  
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ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ  Β 

 

 Η φάση της εξέλιξης των θεωριών για τους παρατηρητές, οι οποίοι 

παρατηρούν ένα σύστημα, δηλαδή από το 1980 και μετά είναι γνωστή ως 

Κυβερνητική Δεύτερης Γενιάς. Οι ιστοριογράφοι της συστημικής θεραπείας έκαναν 

αυτόν τον διαχωρισμό ως προς τις χρονολογίες καθώς εκείνη την εποχή ξεκινά η 

επιρροή από το μεταμοντερνικό κύμα. (Schlippe&Schweitzer, 2008) 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω η άποψη των θεραπευτών απέναντι στην 

πραγματικότητα αλλάζει, καθώς επηρεάζεται από τις απόψεις του μενταμοντερνισμού 

για μη ύπαρξη μιας καθολικής και αντικειμενικής αλήθειας. Η αντικειμενική γνώση 

και η αλήθεια δεν υφίσταται έξω από το υποκείμενο, που την διαμορφώνει. Η 

Κυβερνητική Δεύτερης Γενιάς συγκεκριμένα μελετά τον ρόλο του (ανθρώπινου) 

παρατηρητή στην δόμιση των προτύπων των συστημάτων και στην δημιουργία των 

άλλων παρατηρητών(Heylighen, 2001). Ο κονστρουξιονισμός και ο κοινωνικός 

κονστρουξιονισμός είναι οι θεωρίες που επικράτησαν και οδήγησαν στην 

Κυβερνητική Δεύτερης Γενιάς, η οποία έφερε αλλαγές στην θεραπευτική διαδικασία.. 

(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006)  

 Η ραγδαία αλλαγή των εκάστοτε κυρίαρχων εννοιών της συστημικής θεωρίας 

δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτές παρακμάζουν και αχρηστεύονται. Εξάλλου και 

αυτές οι έννοιες αποτελούν προσπάθειες, για να διατυπωθεί η πολυπλοκότητα της 

ψυχοκοινωνικής πραγματικότητας. Αν ξεκινήσουμε από το δεδομένο ότι μόνο μια 

ποικιλία οπτικών ανταποκρίνεται στις κοινωνικές πραγματικότητες, τότε μπορούμε 

να αναζητήσουμε πως το παλιό μπορεί να ενσωματωθεί τουλάχιστον εν μέρει στο 

καινούργιο και σε ποια σημεία οι προσπάθειες προηγούμενων συστημικών 

θεραπευτών θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμες και για το παρόν. 

(Schlippe&Schweitzer, 2008) 

Η κυβερνητική Δεύτερης Γενιάς, επίσης γνωστή ως κυβερνητική της 

κυβερνητικής, ερευνά την δομή των μοντέλων των κυβερνητικών συστημάτων. 

Ερευνά την κυβερνητική με τη συνειδητοποίηση ότι οι παρατηρητές είναι μέρος του 

συστήματος, και με την σπουδαιότητα της αυτοαναφοράς και της αυτοοργάνωσης 

κ.ά. Οι ανθρωπολόγοι Gregory Bateson και Margaret Mead ανέλυσαν συγκριτικά την 

πρώτη και δεύτερη κυβερνητική με αυτό το διάγραμμα. Υπογραμμίζει τα 
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απαιτούμενα για έναν πιθανό κονστρουξιονιστή συμμετέχων-παρατηρητή στην 

περίπτωση της Δεύτερης Γενιάς Κυβερνητικής. (Wikipedia) 

 
 

Ο Heinz Von Foerster αποδίδει την προέλευση της Κυβερνητικής Δεύτερης 

Τάξης στις προσπάθειες των κλασσικών κυβερνητικών να κατασκευάσουν ένα 

μοντέλο του μυαλού. Οι ερευνητές συνειδητοποίησαν ότι: 

« .. . ένας εγκέφαλος απαιτείται για να γραφτεί μια θεωρία ενός εγκεφάλου. Από αυτό 

έπεται ότι μια θεωρία του εγκεφάλου, που έχει όλες ή κάθε φιλοδοξία για πληρότητα, 

πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν στο γράψιμο αυτής της θεωρίας. Και ακόμα πιο 

συναρπαστικό, ο συγγραφέας αυτής της θεωρίας πρέπει να λογοδοτήσει για τον εαυτό 

του. Μεταφρασμένο στο πεδίο της κυβερνητικής, ο κυβερνητικός, με την είσοδο στον 

τομέα του, πρέπει να αιτιολογήσει την δραστηριότητά του. Η κυβερνητική τότε 

γίνεται  κυβερνητική της κυβερνητικής, ή Κυβερνητική Δεύτερης Τάξης.» (Von 

Foerster, 2003, p.289) 

Κονστρουξιονισμός   
 
 Οι θέσεις της πρώτης Κυβερνητικής όσον αφορά την ικανότητα 

αντικειμενικής μελέτης ενός συστήματος από έναν εξωτερικό και ουδέτερο 

παρατηρητή, καταρρίφθηκαν από τους επιστήμονες στα τέλη περίπου του 1970. Ένας 

από αυτούς ήταν ο βιολόγος Maturana, ο οποίος απέρριψε την άποψη της 

Κυβερνητικής Πρώτης Γενιάς ότι ο εξωτερικός «αντικειμενικός» κριτής μπορεί να 

επιφέρει αλλαγές από εξωτερική παρέμβαση. Οι εκπρόσωποι του κουνστροξιονισμού 

υποστήριζαν πως ο παρατηρητής βρίσκεται μέσα στο σύστημα στο οποίο παρατηρεί 

και οποιαδήποτε αλλαγή στο περιβάλλον προκαλεί αλλαγές και στο σύστημα του 

σώματος. Ο Maturana μιλώντας σε βιολογική βάση για την συμπεριφορά των 
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συστημάτων υποστήριζε πως ένα κύκλωμα, όπως το νευρικό, επηρεάζεται από 

οποιαδήποτε αλλαγή στο εσωτερικό του αλλά οι αλλαγές εξαρτώνται από την δομή 

του. Ένα ερέθισμα από έξω προς τα μέσα δεν μεταδίδεται όπως είναι. Το έξω μπορεί 

να διαταράξει μόνο την εσωτερική δυναμική. Οι επιδράσεις απ’ έξω μπορούν να 

αλλάξουν την δομή του συστήματος μέσω εσωτερικών αναταράξεων που προκαλούν, 

χωρίς όμως να μεταβληθεί η βασική τους δομή.(Μουρέλη, 2003) Το είδος της 

απάντησης στην εξωτερική αλλαγή εξαρτάται από την εσωτερική δυναμική του 

συστήματος, χωρίς όμως να αλλάζει την βασική του δομή. Η αλλαγή δηλαδή μπορεί 

να επέλθει από μέσα. 

Κονστρουξιονισμός είναι η φιλοσοφία ότι τα πρότυπα δεν είναι παθητικές 

αντανακλάσεις της πραγματικότητας, αλλά ενεργές κατασκευές από το υποκείμενο. 

(Heylingen,2001)Πολλές από τις παραπάνω ιδέες υιοθετήθηκαν από θεραπευτές και 

διαμόρφωσαν την Κυβερνητική Δεύτερης Γενιάς. (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006) 

 

Αναπλαισίωση  
 

 Ο θεραπευτής κατέχει την δική του γνώση για το τι συμβαίνει στην οικογένεια.  

Στόχος είναι να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων για το τι συμβαίνει μέσα στην 

οικογένεια.. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα καινούργιο σύστημα ιδεών και 

ένα νέο πλαίσιο, που μπορεί να οδηγήσουν στην αλλαγή. Αυτή η τεχνική ονομάζεται 

αναπλαισίωση και χρησιμοποιείτο ήδη από τους θεραπευτές της πρώτης γενιάς. 

Ωστόσο ενισχύθηκε στην κυβερνητική δεύτερης γενιάς ως βασική πλέον τεχνική. Με 

τον όρο αναπλαισίωση εννοούμε τις διαφορετικές ερμηνείες που μπορούν να δοθούν 

σε μια κατάσταση και πως αυτές μπορούν να βοηθήσουν τον θεραπευόμενο να 

λειτουργήσει σε ένα διαφορετικό πλαίσιο.(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006) 

  

Κοινωνικός  κονστρουξιονισμός  
  

Ο κονστρουξιονισμός κατηγορήθηκε για την άποψη του σχετικά με την 

ατομική ευθύνη στην γνώση και την πραγματικότητα. Δέχτηκε κριτική γιατί δεν 

περιελάμβανε τα ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια στην διαμόρφωση της 

πραγματικότητας. Ο κοινωνικός κονστρουξιονισμός επισήμανε την σημασία των 

ευρύτερων πλαισίων στην κατασκευή της αλήθειας. Η γνώση για τον κόσμο και η 
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αντίληψη για την πραγματικότητα διαμορφώνονται από την ευρύτερη κοινωνική και 

πολιτισμική ομάδα, και επομένως είναι ιστορικά και πολιτισμικά καθιερωμένες. Στον 

κονστρουξιονισμό η πραγματικότητα και η γνώση για τον κόσμο είναι μια 

υποκειμενική κατασκευή του ατόμου. Αντίθετα στον κοινωνικό κονστρουξιονισμό η 

γνώση και η πραγματικότητα αποτελούν κοινωνικές κατασκευές. (Παπαδιώτη-

Αθανασίου,2006) 

Τα μηνύματα που λαμβάνουν οι άνθρωποι από τα συστήματα που 

εμπερικλείουν το σύστημα της οικογένειας τους, όπως είναι η θρησκεία, τα σχολεία, 

οι κυβερνήσεις κ.τ.λ., ασκούν επιρροή στον τρόπο που αντιλαμβάνεται η οικογένεια 

την πραγματικότητα. (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006) Αυτά τα μαθημένα μηνύματα 

μπορεί να είναι είτε απλά και να αφορούν τις πρακτικές πλευρές της ζωής, είτε 

νοητικές και συναισθηματικές κατασκευές που επηρεάζουν τις ανθρώπινες 

συμπεριφορές και την συναισθηματική τους πορεία. 

Η  έννοια του  όλου  

 Στην περίοδο της Δεύτερης Κυβερνητικής όπως αναφέραμε δεν 

απαλείφθηκαν τελείως οι έννοιες που είχε θεμελιωθεί κατά την πρώτη περίοδο 

ανάπτυξης της συστημικής. Η έννοια του όλου λοιπόν παρέμεινε με την διαφορά ότι 

συμπεριλήφθηκαν και άλλα μέρη στο «όλο». Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία των νοημάτων και των εννοιών. Βασική ενότητα του 

συστήματος, δηλαδή, δεν θεωρείται μόνο η αλληλεπίδραση των ενοτήτων-μελών 

αλλά και η αλληλεπίδραση των εννοιών και των νοημάτων. Οι νέες σχολές στα 

πλαίσια της θεραπείας βασίζονται στην επικοινωνία νοημάτων ανάμεσα στον 

θεραπευόμενο και τον θεραπευτή.(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000) 

 

Η  χρήση  του  λόγου  
 

Στον μεταμοντερνισμό η γλώσσα έχει κεντρική σημασία. Η γλώσσα αποτελεί 

το βασικό μέσο με το οποίο οι άνθρωποι ερμηνεύουν τον κόσμο γύρω τους. Η 

πραγματικότητα επομένως δομείται μέσα από την αλληλεπίδραση των ανθρώπων με 

βασικό εργαλείο τη γλώσσα. (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006)  

Συνεπώς σύμφωνα με τον κοινωνικό κονστρουξιονισμό αυτό που θεωρούμε 

πραγματικότητα είναι οι κυρίαρχες αντιλήψεις ενός πολιτισμού, οι οποίες μέσα από 

την κοινωνική συναλλαγή των ανθρώπων και με βασικό μέσο την γλώσσα 



 23

μεταφέρονται στα άτομα, στις οικογένειες και στις διάφορες κοινωνικές ομάδες, και 

στην συνέχεια θεωρούνται αντικειμενικές.  

Η γλώσσα θα μπορούσε να μεταφράσει σε έναν θεράποντα, που υποβάλλει τις 

ερωτήσεις, την κοσμοθεωρία του θεραπευόμενου σε μια προσπάθεια να επεκταθούν 

οι λόγοι των συνηθειών του/της. Η υπόθεση εδώ είναι ότι οι πελάτες αντιμετωπίζουν 

τα προβλήματα όχι επειδή η ζωή είναι εγγενώς προβληματική ή επειδή έχουν μια 

διανοητική ασθένεια αλλά λόγω του τρόπου που εκφράζουν λεκτικά τα προβλήματά 

τους. (Raskin, 2002) Σύμφωνα με τον κοινωνικό κονστρουξιονισμό έννοιες όπως 

ψυχική ασθένεια, σύμπτωμα κ.λ.π θεωρούνται κοινωνικές κατασκευές, αλλά γίνονται 

αντιληπτές ως αντικειμενικές οντότητες. 

Οι ιστορίες που αφηγούνται οι οικογένειες οργανώνουν την εμπειρία τους και 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουν την ζωή 

τους. Σκοπός της θεραπείας είναι η δημιουργία νέων ιστοριών που θα οδηγούν σε 

διαφορετική αντίληψη των προβλημάτων και στην επίλυσή τους. Η θέση κλειδί στον 

ορισμό του συστήματος είναι η συνεχής επικοινωνία μεταξύ των ενοτήτων του. Η 

συστημική θεωρία είναι κυρίως μια θεωρία επικοινωνίας. (Παπαδιώτη-

Αθανασίου,2006) 

 

Διεύρυνση  πλαισίου  

  

 Η διεύρυνση του πλαισίου υφίστατο ήδη από την Κυβερνητική Πρώτης 

Τάξης. Σε αυτή την περίοδο όμως έχουμε μια διεύρυνση της έννοιας του πλαισίου. 

Ενώ οι πρώτοι θεραπευτές μελετούσαν το πλαίσιο της οικογένειας κατά τη 

διερεύνηση των προβλημάτων οι κοινωνικοί κονστρουξιονιστές θεωρούσαν ότι τα 

ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια καθορίζουν το πλαίσιο της οικογένειας και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της. Αυτός ο τρόπος αντίληψης 

περιλαμβάνοντας και το βιολογικό και το ψυχολογικό στην έννοια του πλαισίου 

οδήγησε σε έναν πιο ολιστικό τρόπο προσέγγισης του συστήματος. Οι θρησκευτικές 

και πολιτικές απόψεις παραδείγματος χάριν συμπεριλήφθηκαν στο πλαίσιο του 

συστήματος και η προσέγγιση του συστήματος διευρύνθηκε.(Παπαδιώτη-

Αθανασίου,2006) 
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Ομοιόσταση  
 

Η παλαιότερη ομοιοστατική θέση, σύμφωνα με τους κονστρουξιονιστές, 

προϋποθέτει λανθασμένα έναν δυαδισμό ανάμεσα σε ένα μέρος του συστήματος και 

ένα άλλο, όταν στην πραγματικότητα όλα τα μέρη εμπλέκονται στην αλλαγή. Η 

ομοιόσταση προχωρώντας αντιπροσωπεύει μια τάση αναζήτησης μιας σταθερής 

κατάστασης όταν διαταράσσεται ένα σύστημα. Αυτή η νέα κατάσταση είναι πάντοτε 

λίγο διαφορετική από την προηγούμενη σταθερή κατάσταση, αφού όλα τα συστήματα 

συνεχίζουν να μεταβάλλονται και να εξελίσσονται. Από την στιγμή που ο θεραπευτής 

στην Κυβερνητική δεύτερης Γενιάς έχει μετατοπιστεί μέσα στο σύστημα πρέπει να 

βοηθήσει στην επανασταθεροποίηση του συστήματος αλλά και να εξωθήσει την 

οικογένεια να αναζητήσει νέες λύσεις αναγκάζοντας στην ουσία το οικογενειακό 

σύστημα να βγει από την παλιά κατάσταση ισορροπίας του και να προχωρήσει προς 

την επίτευξη ενός νέου επιπέδου σταθερότητας μέσα από την αναδιοργάνωση και την 

αλλαγή. Η οικογενειακή σταθερότητα ουσιαστικά βασίζεται στην αλλαγή. 

(Goldenberg, 2000) 

Ωστόσο η ομοιόσταση δεν αποτελούσε πλέον κεντρική ιδέα της συστημικής 

θεωρίας. Στην περίοδο αυτή το ενδιαφέρον δεν επικεντρωνόταν τόσο πολύ στην 

ισορροπία, όσο στην αλλαγή των συστημάτων, η οποία είναι απρόβλεπτη. 
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Συμπεράσματα  Κυβερνητικής  Β  Γενιάς  
 

 Η Κυβερνητική Δεύτερης Γενιάς συνεχίζει να πρωταγωνιστεί  στις μέρες μας, 

αποτελώντας μια άμεση αμφισβήτηση της συστημικής σκέψης Πρώτης γενιάς. Η 

βασική στροφή ως προς τις αντιλήψεις πραγματοποιήθηκε στην αντίληψη για την 

πραγματικότητα. Στην Κυβερνητική Δεύτερης Γενιάς δεν υφίσταται αντικειμενική 

πραγματικότητα. Ο καθένας μας αντιλαμβάνεται μέσα από τις δικές του νοηματικές 

δομές και προσλήψεις. Και ακόμα πιο βασικό θέμα είναι το γεγονός πως δεν υπάρχει 

παρατηρητής που να έχει τέτοιο βαθμό αντικειμενικότητας ώστε να παρατηρεί, να 

κατηγοριοποιεί και να μετρήσει αντικειμενικά γενικές αρχές που διέπουν την 

ανθρώπινη συμπεριφορά. (Τσαμπαρλή, 2004)  

Η μεταμοντέρνα σκέψη στρέφει την προσοχή στους τρόπους με τους οποίους 

οι άνθρωποι κάνουν υποθέσεις και βγάζουν συμπεράσματα για τα προβλήματά τους. 

Η αλήθεια είναι σχετική και εξαρτάται από το πλαίσιο. Τα συστήματα των 

πεποιθήσεων μας είναι απλώς αντικατοπτρισμοί των κοινωνικών κατασκευών που 

φτιάχνουμε για τον κόσμο μας και όχι η «αληθινή πραγματικότητα». 

(Goldenberg,2000).   

Με ποιον τρόπο συμμετέχουμε ενεργά στην κατασκευή των ίδιων μας των 

εμπειριών; Οργανώνοντας τις εμπειρίες του ο άνθρωπος κατασκευάζει 

αναπαραστάσεις, ερμηνείες ή θεωρίες, οι οποίες με την σειρά τους τον καθορίζουν, 

τον διαμορφώνουν και τον «κατασκευάζουν». Έτσι ο άνθρωπος δημιουργεί ο ίδιος 

μια αντίληψη για την πραγματικότητα της ζωής του και των προβλημάτων του. 

(Thomassin, 1993) 

Αντίθετα με την Κυβερνητική Πρώτης Γενιάς, που στόχος είναι η παρουσίαση 

της οικογένειας ως σύστημα και η αναζήτηση μιας αντικειμενικής αλήθειας για την 

λειτουργία του συστήματος, στην Κυβερνητική Δεύτερης Γενιάς το σύστημα δεν 

παρουσιάζεται από τον παρατηρητή αλλά αναγνωρίζεται από αυτόν. Ο παρατηρητής 

αποφασίζει με ποιον τρόπο θα χωρίσει την ιδιαίτερα πολύπλοκη ολότητα ενός 

συστήματος σε υποσύνολα. (Schlippe&Schweitzer, 2008). 

Μέσα από αυτές τις αλλαγές στην αντίληψη των συστημικών θεραπευτών για 

την πραγματικότητα πραγματοποιήθηκαν ριζικές αλλαγές στον τρόπο που 

αντιμετώπιζαν τον θεραπευόμενο αλλά και στην πρακτική εφαρμογή της θεραπείας 

του συστήματος.  
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Οι εννοιολογικές κατασκευές ενός συστήματος συμπεριλήφθηκαν στην έννοια 

του όλου και το πλαίσιο διευρύνθηκε. Η έννοια της ομοιόστασης παίρνει άλλη θέση 

στην θεραπεία και η χρήση του λόγου σε αυτήν πρωταγωνιστεί. Μέσα από την χρήση 

του λόγου επιτυγχάνεται η ανταλλαγή των διαφορετικών πλευρών της 

πραγματικότητας από κάθε μέλος του συνόλου και αυτό οδηγεί στην αλλαγή. Στόχος 

πλέον είναι το σύστημα να αλλάξει και να εξελιχθεί και όχι να μείνει σταθερό μέσα 

από διαδικασίες προστασίας που το κάνει στην ουσία αδύναμο. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας παρουσιάζουμε τις βασικές αρχές του τρόπου σκέψης 

της Κυβερνητικής Δεύτερης Γενιάς  

 

- Η χρήση του λόγου και η συζήτηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

τονίζεται και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην λεκτική απόδοση του προβλήματος, 

όπως και στον εστιασμό σε αυτό με στόχο την επίλυση 

- Δόθηκε έμφαση στα ευρύτερα κοινωνικά και πολιτισμικά συστήματα που ανήκει ο 

θεραπευόμενος ως πλαίσια του προβλήματος.  

 

Συνεχίζοντας θα δούμε αναλυτικά τον τρόπο που άλλαξε η θέση του 

θεραπευτή μέσα στην θεραπεία ύστερα από την επιρροή του μεταμοντερνισμού και 

των παραπάνω συνθηκών. 
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  

  
 Όπως χωρίσαμε σε δύο φάσεις την εξέλιξη της συστημικής θεωρίας έτσι θα 

γίνει και με την θέση του θεραπευτή στην οικογενειακή θεραπεία. Επηρεασμένοι από 

το κύμα της Κυβερνητική Δεύτερης Γενιάς, οι ψυχολόγοι μετέφεραν στην πρακτική 

της θεραπευτικής διαδικασίας τις νέες θεωρητικές ιδέες.  

Στην περίοδο της Α Κυβερνητικής είναι έντονη η πεποίθηση για την ύπαρξη 

μιας αντικειμενικής πραγματικότητας, η οποία μπορεί να παρατηρηθεί και να 

καταγραφεί από τον θεραπευτή. Βασισμένοι οι θεραπευτές στις αρχές της Γενικής 

Θεωρίας Συστημάτων και της Κυβερνητικής, ήθελαν η παρέμβαση να στηρίζεται σε 

μια επιστημονική και αντικειμενική βάση. Δεχόμενοι λοιπόν την αντίληψη μιας 

αντικειμενικής πραγματικότητας, οι θεραπευτές στην άσκηση της οικογενειακής 

θεραπείας κατά την περίοδο αυτή κατέχουν την αντικειμενική γνώση και με βάση 

αυτήν αξιολογούν το σύστημα της οικογένειας για να επισημάνουν τα 

δυσλειτουργικά στοιχεία και να τα αλλάξουν. Ο θεραπευτής εντοπίζει αν υπάρχει 

έλλειψη ορίων και κανόνων, συνασπισμοί ανάμεσα σε κάποια μέλη της οικογένειας, 

λαθεμένοι τρόποι επικοινωνίας και άλλα συμπτώματα, ώστε να μπορέσει να τα 

τροποποιήσει. Ο θεραπευτής θεωρείται ότι παραμένει έξω από το οικογενειακό 

σύστημα ως ουδέτερος, αντικειμενικός παρατηρητής.(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006) 

Ο θεραπευτής έχει στόχο να επισκευάσει το σύστημα που έχει πρόβλημα. 

Στην συνέχεια η περιγραφή του προβλήματος άλλαξε : από το πρόβλημα ως 

απροσάρμοστη ατομική συμπεριφορά, έγινε το πρόβλημα μιας δυσλειτουργική 

οικογενειακή δομή και εν συνεχεία έγινε το πρόβλημα που αφορά μια ξεπερασμένη 

πεποίθηση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο θεραπευτής τοποθετούσε τον εαυτό του 

έξω από όλο το ζήτημα. Αυτή η προϋπόθεση αντικειμενικότητας οδηγούσε σε μια 

θεραπευτική θέση που ήταν απόμακρη και επιφυλακτική, αλλά σύμφωνη με τα 

ορθολογιστικά, επιστημονικά πρότυπα της εποχής. (Hoffman, 2006) 

Στην δεύτερη περίοδο της συστημικής θεραπείας, όπου κυριάρχησε ο 

κονστρουξιονισμός και ο κοινωνικός κονστρουξιονισμός, αμφισβητήθηκε η ιδέα ότι 

μπορεί ο θεραπευτής να γνωρίζει τι πραγματικά υπάρχει «έξω» από εμάς , καθώς οι 

αντιλήψεις του φιλτράρονται μέσα από τα αισθητηριακά προπετάσματα του νευρικού 

συστήματος. (Hoffman, 2006) 
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Εάν πιστεύει ότι η πραγματικότητα κατασκευάζεται στα μάτια του 

παρατηρητή, φυσικά θα προσπαθήσει να αλλάξει αντιλήψεις. Ως αποτέλεσμα, οι 

θεραπευτές αντί να ψάχνουν για αιτίες και για θεραπεία, χρησιμοποιούν την γλώσσα 

και την υποβολή για να διαμορφώσουν ένα διαφορετικό κόσμο νοημάτων. Αυτή η 

προσέγγιση ήταν μια ευπρόσδεκτη διόρθωση στο παιχνίδι κατηγορίας και αλλαγής. 

Μεταξύ άλλων, όχι μόνο απέφευγαν να παθολογικοποιήσουν τους πελάτες τους, αλλά 

τους ήταν και περισσότερο συμπαθείς. Επίσης η δουλειά είχε έναν πνευματώδη , 

ελπιδοφόρο χαρακτήρα. (Hoffman, 2006) 

Οι μεταμοντερνιστές κατηγόρησαν τους μοντερνιστές ότι πιστεύουν σε 

«ολοκληρωτικές αλήθειες» και σε «μεγάλες αφηγήσεις». Αντίθετα οι μοντερνιστές 

διακήρυξαν ότι οι αντίπαλοι τους είναι σχετικιστές χωρίς αξίες. (Hoffman, 2006) 

Ο μεταμοντερνισμός άλλαξε το τοπίο της οικογενειακής θεραπείας με την 

εφαρμογή του στην θεραπευτική διαδικασία. Η επικράτηση της θεωρίας των 

συστημάτων ενθάρρυνε την ανάπτυξη μιας θεωρίας δυσλειτουργικών οικογενειακών 

δομών και μιας ενεργής τεχνολογίας της αλλαγής. Από τον τεμαχισμό του συνόλου 

μετακινηθήκαν στην οπτική ότι τα  εννοιολογικά μας συστήματα είναι αυτά που 

δημιουργούν τα σημεία σύνδεσης, τα οποία λανθασμένα νόμιζαν ότι τεμαχίζουν. Ως 

αποτέλεσμα οι μονόδρομες προσεγγίσεις του μοντερνισμού, που κέντρο είχαν την 

αντικειμενικότητα, άρχισαν να τίθενται υπό αμφισβήτηση από ένα ενδιαφέρον προς 

τις αυτό-στοχαστικές , ανοιχτές διαδικασίες, που περιλαμβάνουν τους θεραπευτές και 

τους πελάτες μέσα στον ίδιο κύκλο. (Hoffman, 2006)  

Σύμφωνα με την Κυβερνητική Δεύτερης Γενιάς ο θεραπευτής μέσα στην 

συνεδρία μαζί με την οικογένεια έρχεται σε μια ανταλλαγή απόψεων για το τι 

συμβαίνει μέσα στην οικογένεια Οι αλλαγές που προσπαθεί να προκαλέσει ο 

θεραπευτής στο οικογενειακό σύστημα σχετίζονται με την δική του δομή και 

θεωρητική τοποθέτηση. Οι αντιδράσεις όμως που θα υπάρχουν θα είναι διαφορετικές 

και αφορούν κατά κύριο λόγω την δομή της οικογένειας και όχι τη δομή του 

θεραπευτή. Η γνώση αυτή αφορά τον ίδιο και δεν εκπροσωπεί την αντικειμενική 

αλήθεια. Γι’ αυτό τον λόγο θεωρήθηκε σημαντικό ο θεραπευτής να προσπαθεί για την 

αλλαγή εκ των έσω ώστε να επιτευχθεί η αλλαγή στην δομή. (Παπαδιώτη-

Αθανασίου, 2006)  

Η αλλαγή της θέσης του θεραπευτή μέσα στην θεραπεία. Ο θεραπευτής ανήκει 

μέσα στο σύστημα, η απόσταση ανάμεσα στον θεραπευτή και στον θεραπευόμενο 

μειώνεται και αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι. Φυσικά ο θεραπευτής κατέχει γνώση για 
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την πορεία του προβλήματος, αλλά ο θεραπευόμενος είναι αυτός που το καθορίζει 

στην πραγματικότητα.  (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006)  

   Οι παραπάνω θέσεις σε συνδυασμό με την σημασία της γλώσσας στη δόμηση 

της πραγματικότητας, είχε ως αποτέλεσμα ο θεραπευτής να μην λειτουργεί ως 

γνώστης της αλήθειας και ως κάτοχος μιας αντικειμενικής θεωρίας σχετικά με τον 

τρόπο δημιουργίας του προβλήματος στην οικογένεια. Η οικογενειακή θεραπεία 

παίρνει την μορφή συζήτησης, στην οποία ο θεραπευτής καλείται να συμμετάσχει, 

ευρισκόμενος σε μία διαλεκτική σχέση με την οικογένεια και τα μέλη της. Στην 

σχέση αυτή δίνονται νέες γλωσσικές περιγραφές για τα συμβάντα και διατυπώνονται 

νέες ερμηνείες που μπορεί να οδηγήσουν στην επίλυση του προβλήματος.  Ως 

ισότιμος ο θεραπευτής με τους θεραπευόμενους, αναζητούν από κοινού νέες 

ερμηνείες οι οποίες θα οδηγήσουν σε αλλαγές.(Παπαδιώτη-Αθανασίου,2006) 

Στις κριτικές που δέχτηκε η νέα θεώρηση για την θέση του θεραπευτή ως μη 

γνώστη της πραγματικότητας της οικογένειας δόθηκε η απάντηση οτί η θέση αυτή 

δεν σημαίνει πως ο θεραπευτής δεν έχει κάποιες θέσεις για τους παράγοντες και τις 

διεργασίες που οδηγούν τις οικογένειες και τα άτομα σε προβλήματα. Η αλλαγή αυτή 

αφορά περισσότερο την στάση σεβασμού που πρέπει να έχει ο θεραπευτής απέναντι 

στην οικογένεια και στο άτομο, καθώς και την περιέργεια να γνωρίσει τη δική τους 

αλήθεια. Στη συζήτηση υπάρχει μια στάση περιέργειας και μη γνώσης. (Παπαδιώτη-

Αθανασίου,2006) 

Ανακεφαλαιώνοντας η στάση του θεραπευτή είχε μια διαφορετική μορφή από 
πρίν: 

• Μια στάση αντιμετώπισης του «παρατηρούντος συστήματος» και 

συμπερίληψη του πλαισίου του θεραπευτή 

• Μια συνεργατική δομή θεραπευτή-θεραπευόμενου 

• Στόχοι που θέτουν ένα πλαίσιο αλλαγής, αντί να καθορίζουν την 

αλλαγή 

• Τρόποι προφύλαξης από την υπερβολική χρήση της εργαλειακής 

προσέγγισης 

• Μια μη υποτιμητική, μη επικριτική θεώρηση(Hoffman,2006) 

 

Στην συνέχεια θα δούμε τον ρόλο του θεραπευτή σε κάθε μια από τις θεωρίες 

της συστημικής θεραπείας και θα τονίσουμε τα σημεία εκείνα που αφορούν στην 

αλλαγή της στάσης του μέσα στην θεραπεία.  
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Ψυχοδυναμική  οικογενειακή  θεραπεία(Ackerman) 

Η ψυχοδυναμική οικογενειακή θεραπεία εφαρμόζει τις θεωρητικές αρχές και 

τις θεραπευτικές τεχνικές της ψυχανάλυσης για να κατανοήσει τις αλληλεπιδράσεις 

και τη δομή της οικογένειας. Με κύριο εκφραστή της οικογενειακής ψυχοδυναμικής 

θεραπείας τον Ackerman θα δούμε τα βασικά σημεία της θεωρίας και θα εστιάσουμε 

στους στόχους του θεραπευτή και τον ρόλο του μέσα στην θεραπευτική διαδικασία.  

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί έναν συνδυασμό του ενδοψυχικού 

προσανατολισμού της ψυχαναλυτικής θεωρίας και των οικογενειακών διεργασιών 

που δίνει έμφαση η θεωρία συστημάτων. Αντιλαμβάνεται την οικογένεια ως ένα 

σύστημα προσωπικοτήτων σε αλληλεπίδραση. Κάθε άτομο αποτελεί ένα σημαντικό 

υποσύστημα μέσα στην οικογένεια, όπως και η οικογένεια αποτελεί υποσύστημα της 

κοινότητας. Η οικογένεια γίνεται αντιληπτή ως όλον και συγχρόνως το κάθε άτομο 

ως ένα ξεχωριστή οντότητα. Βασικός σκοπός της θεραπείας είναι η αυτονόμηση του 

κάθε ατόμου μέσα στην οικογένεια και η αλλαγή των αλληλεπιδράσεων των μελών 

σε αυτήν την αυτονόμηση.(Goldenberg, 2000) 

Το σύμπτωμα θεωρείται ως μέρος ενός επαναλαμβανόμενου σχήματος 

αλληλεπίδρασης που έχει στόχο την εξασφάλιση ισορροπίας για το άτομο, αλλά στην 

πραγματικότητα ανατρέπει την οικογενειακή ομοιόσταση δημιουργώντας 

διαστρεβλώσεις στις σχέσεις των οικογενειακών ρόλων. Θεωρεί λοιπόν ο Ackerman 

ότι με την εμφάνιση ενός συμπτώματος έχουμε αποτυχία συμπληρωματικότητας των 

ρόλων μιας οικογένειας. Ο ρόλος κάθε μέλους πρέπει να είναι ξεκάθαρος και η 

οικογένεια να έχει την ευελιξία αλλαγής καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν.(Goldenberg, 

2000) 

Στόχος του θεραπευτή είναι η επανεκπαίδευση των μελών της οικογένειας 

στην διαπροσωπική επικοινωνία και η παροχή βοήθειας στην οικογένεια ώστε να 

αναδιοργανώσει τα μοντέλα επικοινωνίας της. Ο θεραπευτής πρέπει να αντιμετωπίσει 

την ουσιαστική σύγκρουση στην οικογένεια, να στηρίξει τις θετικές και να 

εξουδετερώσει τις αρνητικές δυνάμεις των προτύπων αλληλεπίδρασής της και να 

αποσυρθεί όταν η οικογένεια αρχίσει να ασχολείται πιο δημιουργικά με τα 

προβλήματά της.(Ζαφείρης κ.ά., 1999) 

Ο θεραπευτής δίνει στην οικογένεια την δυνατότητα να ανακαλύψει νέα 

πρότυπα σχέσεων και έτσι να οδηγηθούν σε νέα επίπεδα επικοινωνίας και 

οικειότητας. Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί τεχνικές της ψυχανάλυσης, όπως τους 
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ελεύθερους συνειρμούς, αλλά ο ρόλος του είναι πιο ενεργός σε σχέση με τον ρόλο 

της λευκής οθόνης της κλασσικής ψυχανάλυσης. Ο θεραπευτής πρέπει να έχει 

αυξημένη συνείδηση της ατομικής εξέλιξης προκειμένου να μπορεί να ταυτιστεί με 

τον αγώνα της οικογένειας στο θεραπευτικό πλαίσιο, χωρίς όμως να επωμίζεται το 

βάρος και την ευθύνη και να χάνεται μέσα σε αυτό.(Ζαφείρης κ.ά., 1999) 

Ο θεραπευτής ουσιαστικά είναι με το ένα πόδι μέσα στο σύστημα της 

οικογένειας και με το άλλο στηρίζεται έξω από αυτό ώστε να μπορέσει να το βγάλει 

από τον κυκεώνα του συμπτώματος που βρίσκεται. Ως καταλύτης ο θεραπευτής 

παίζει πολλούς ρόλους κατά την θεραπευτική διαδικασία, ενεργοποιώντας, 

αμφισβητώντας, στηρίζοντας και ερμηνεύοντας. (Goldenberg, 2000) 

Η ποιότητα της σχέσης που αναπτύσσει ο θεραπευτής με την οικογένεια 

παίζει ρόλο στα αποτελέσματα της θεραπείας. Αν και η ψυχαναλυτική σχολή θέλει 

τον θεραπευτή σε αποχή, στην οικογενειακή θεραπεία, όπως ήδη αναφέραμε είναι πιο 

ενεργητικός προκειμένου να επιτύχει μια ικανοποιητικού βαθμού ένταση μεταξύ της 

τάσης του ασθενούς να βιώσει τον θεραπευτή ως γνώριμο αντικείμενο(της παιδικής 

του ηλικίας) και της ικανότητάς του να τον βιώσει ως ένα νέο αντικείμενο. Ο 

θεραπευτής διευκολύνει και ενισχύει την θεραπευτική συμμαχία και δημιουργεί ένα 

ασφαλές θεραπευτικό περιβάλλον αποδοχής για την οικογένεια.(Τσαμπαρλή, 2004) 

Ο θεραπευτής θα λειτουργήσει καταλυτικά ώστε να ενισχύσει την επικοινωνία 

μεταξύ των μελών και αυτά να εκφράσουν συναισθήματα που μπορούν να 

διεργαστούν μετά από μια ερμηνεία. Ο θεραπευτής στην ψυχοδυναμική οικογενειακή 

θεραπεία δεν είναι κατευθυντικός καθώς δεν δίνει οδηγίες, δεν αναλαμβάνει να 

οδηγήσει την οικογένεια σε λύσεις, αποφεύγει τον έλεγχο, συμμαχεί με όλους, 

ενθαρρύνει τον ανοιχτό διάλογο και διατηρεί σταθερό το πλαίσιο της 

θεραπείας.(Τσαμπαρλή, 2004)  

Αν θα έπρεπε να κατατάξουμε την θεωρητική προσέγγιση του Ackerman θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι προσεγγίζει περισσότερο την Α συστημική, στην οποία ο 

θεραπευτής είναι έξω από το σύστημα, δεν είναι κατευθυντικός, είναι ο 

αντικειμενικός γνώστης της αλήθειας και ενθαρρύνει τον ανοιχτό διάλογο ανάμεσα 

στα μέλη της οικογένειας. επικεντρώνεται στο παρελθόν και στόχο έχει την γενική 

αλλαγή του συστήματος και όχι μόνο την επίλυση κάποιου συγκεκριμένου 

προβλήματος. 
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Διαγενεαλογική  Οικογενειακή  Θεραπεία  (M.Bowen) 

Η διαγενεακή θεραπεία με κύριο εκφραστή τον Murray Bowen βασίζεται στην 

υπόθεση ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά θεωρείται αποτέλεσμα μιας εξελικτικής 

διαδικασίας, που προέρχεται από τις προηγούμενες γενιές. Το πρόβλημα που έχει 

εκδηλωθεί σε μια οικογένεια συνδέεται με την δυσλειτουργική προϊστορία της 

οικογένειας. Ο Bowen αντιλήφθηκε την οικογένεια σαν ένα σύστημα 

συναισθηματικών σχέσεων και παρουσίασε οκτώ έννοιες για να εξηγήσει τις 

συναισθηματικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στις πυρηνικές και στις 

διευρυμένες οικογένειες σε όλες τις γενιές. Αυτές οι έννοιες περιλαμβάνουν την 

διαφοροποίηση του εαυτού, την τριγωνοποίηση, το συναισθηματικό σύστημα της 

οικογένειας, τη διαδικασία προβολής, την διαγενεακή μεταβίβαση, την αδελφική 

σχέση, τη συναισθηματική αποκοπή και την κοινωνική παλινδρόμηση. 

(Goldenberg,2000) 

Στόχος της θεραπείας, ανεξάρτητα από το αναγνωρισμένο πρόβλημα, είναι 

αρχικά η μείωση του άγχους και η ανακούφιση από τα συμπτώματα. Αφού επιτευχθεί 

ο αρχικός στόχος ο δεύτερος βασικός σκοπός της θεραπείας είναι η αύξηση του 

επιπέδου διαφοροποίησης κάθε ατόμου που συμμετέχει στο σύστημα, ώστε να 

βελτιωθεί η προσαρμοστικότητά του. Ο θεραπευτής ανιχνεύει τη συναισθηματική 

διαδικασία ανάμεσα στο ζευγάρι και έπειτα μεταφέρει την έμφαση στο ατομικό 

επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί η διαφοροποίηση του/της κάθε συζύγου. Ακόμα και όταν 

ο αναγνωρισμένος ασθενής είναι ένα από τα παιδιά της οικογένειας, ο Bowen 

στέκεται στο γεγονός πως το βασικό πρόβλημα βρίσκεται στους δύο γονείς και για 

αυτό αναζητά να δουλέψει με τους γονείς.  Εξάλλου στόχος είναι ο θεραπευτής να 

μαθαίνει όσο πιο πολλές πληροφορίες μπορεί για την λειτουργία της οικογένειας, 

ώστε η ίδια η οικογένεια να αντιληφθεί περισσότερα για τον εαυτό της.(Goldenberg, 

2000) Oι πληροφορίες αυτές συχνά μαζεύονταν και με την χρήση του εργαλείου του 

γενεογράμματος, στο οποίο παρουσιάζονται όλα τα βασικά γεγονότα της οικογένειας 

καθώς και όλες οι σχέσεις και τριγωνοποιήσεις που υπάρχουν στο 

σύστημα.(McGoldrick& Gerson, 1999) 

Ποια είναι όμως η στάση του θεραπευτή μέσα στην θεραπεία ως προς την  

κατευθυντικότητα, την πραγματικότητα και συνεπώς την θέση του στο σύστημα της 

οικογένειας; Βασική λειτουργία του θεραπευτή είναι να παραμείνει 

«αποτριγωνοποιημένος» από τη συναισθηματική διαδικασία που διαδραματίζεται 
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μεταξύ των μελών της οικογένειας. Συγχρόνως παραμένει ενεργός με διαρκείς 

ερωτήσεις, συσχετίζοντας τις σκέψεις του ενός συζύγου με αυτά που ο άλλος έφερε 

στην θεραπεία. Ο θεραπευτής διδάσκει τους θεραπευόμενους πως λειτουργούν τα 

συναισθηματικά συστήματα και τους ενθαρρύνει να εργαστούν ο καθένας στην 

διαφοροποίηση του εαυτού τους σε σχέση με την πατρική τους οικογένεια.(Bowen, 

1998) 

Βλέπουμε λοιπόν πως ο θεραπευτής λειτουργεί ως σύμβουλος, ως ουδέτερος 

παρατηρητής και εκπαιδευτής. Αφού ο ίδιος κατανοήσει τα δυναμικά της οικογένειας 

προσπαθεί να τα δείξει στους θεραπευόμενους. Σε αυτή την διαδικασία πρέπει να 

παραμείνει ανεπηρέαστος από το συναισθηματικό σύστημα της οικογένειας. 

Κρατώντας αυτή την στάση της ουδετερότητας χωρίς να εμπλέκεται ο ίδιος 

συναισθηματικά εμπνέει εμπιστοσύνη στα μέλη. Έτσι οι θεραπευόμενοι εκφράζονται 

περισσότερο άνετα και προχωρούν στην σταδιακή διαφοροποίησή 

τους.(Goldenberg,2000) 

Με τον όρο ουδετερότητα δεν εννοεί ο Bowen απόσταση και ψυχρότητα. 

Δημιουργεί θεραπευτική σχέση αλλά πρέπει να αναγνωρίζει πότε εμπλέκεται 

συναισθηματικά και να ελέγχει το δικό του συναισθηματικό σύστημα ώστε να 

αποφεύγει να παίρνει το μέρος κάποιων μελών. Πρέπει να παρατηρεί την οικογένεια 

και να μπορεί να δημιουργεί σχέση με κάθε μέλος ελεύθερα. Γι’ αυτό τον λόγο  

θεωρεί ότι ο ίδιος ο θεραπευτής πρέπει να είναι διαφοροποιημένος από το δικό του 

οικογενειακό σύστημα.(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006) 

Ανακεφαλαιώνοντας θα μπορούσαμε να πούμε πως η θεωρία του Bowen 

ανήκει στην συστημική Α καθώς είναι επηρεασμένος από τις βασικές αρχές της 

Κυβερνητικής και της Γενικής Θεωρίας Συστημάτων. Ο θεραπευτής κατέχει την 

αντικειμενική αλήθεια για τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα και καθοδηγεί τα 

μέλη του να κατανοήσουν και οι ίδιοι αυτά τα σχήματα. Παραμένει έξω από το 

σύστημα σαν παρατηρητής και προσπαθεί να τροποποιήσει την λειτουργία αυτού με 

την μείωση του άγχους και την αύξηση της διαφοροποίησης των μελών του 

συστήματος. Συνεχίζοντας θα δούμε μια ακόμα θεμελιώδη θεωρία για την συστημική 

θεραπεία, αυτήν του Salvador Minuchin. 
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Δομική  οικογενειακή  θεραπεία  (S.Minuchin) 

Ο Salvador Minuchin είναι ο ιδρυτής της δομικής προσέγγισης. Ο βασικός 

άξονας της θεωρίας του είναι η έννοια της δομής και της οργάνωσης της οικογένειας. 

Η έννοια της δομής αναφέρεται στα αλληλεξαρτώμενα και επαναλαμβανόμενα 

πρότυπα δράσης μεταξύ των μελών της οικογένειας, στους ρόλους που έχουν 

ανατεθεί και υιοθετηθεί από τα μέλη , στους φανερούς και στους άτυπους κανόνες 

που καθορίζουν τις αλληλεπιδράσεις των μελών, στις προσδοκίες που έχουν τα μέλη 

για τους άλλους και τους εαυτούς τους και στην κατανομή της εξουσίας ανάμεσα στα 

μέλη, δηλαδή στην οικογενειακή ιεραρχία. Η δομική θεραπεία εστιάζει στο πρόβλημα 

και στις λύσεις μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο. Η δομική θεωρία δίνει έμφαση στην 

ολότητα του οικογενειακού συστήματος, στην επιρροή της ιεραρχικής οργάνωσης της 

οικογένειας και στην αλληλοεξαρτώμενη λειτουργία των υποσυστημάτων, καθώς 

θεωρεί ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης εσωτερικών 

και εξωτερικών παραγόντων.(Minuchin, 2000) 

Σύμφωνα με την δομική θεωρία τα συμπτώματα ενός ατόμου κατανοούνται 

καλύτερα όταν τοποθετηθούν οι ρίζες τους μέσα στο πλαίσιο των οικογενειακών 

σχημάτων συναλλαγής. Γι’ αυτό τον λόγο σκοπός της θεραπείας είναι να 

τροποποιήσει τη δυσλειτουργική δομή της οικογένειας. Αυτή η αλλαγή πρέπει να 

έρθει πριν την ανακούφιση από τα εκδηλούμενα συμπτώματα. Η θεραπευτική 

παρέμβαση έχει στόχο να διαμορφώσει πιο σαφή όρια, να επιτευχθεί η αυτονόμηση 

των υποσυστημάτων, να αυξήσει την ευελιξία της και να βοηθήσει τα μέλη της 

οικογένειας να ανακαλύψουν νέες πραγματικότητες αναφορικά με την συλλογική 

τους ταυτότητα, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μεταβατικές 

περιόδους.(Goldenberg, 2000) 

Ο θεραπευτής για να μπορέσει να επιτύχει την αλλαγή στην δομή του 

οικογενειακού συστήματος πρέπει να συνδεθεί με την οικογένεια και μέσω αυτής της 

αναδόμησης που θα επιφέρει ο ίδιος να μετασχηματιστούν τα δυσλειτουργικά 

πρότυπα συναλλαγής. Ο θεραπευτής στην δομική θεραπεία θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί παρεμβατικός και καθοδηγητικός. Παραδείγματος χάριν εκτός από το 

να παρατηρεί την θέση που παίρνουν τα μέλη της οικογένειας μέσα στο χώρο μπορεί 

και να τις τροποποιήσει προκειμένου να επιτύχει κάτι. Αρχικά επιδιώκει να κερδίσει 

την εμπιστοσύνη του συστήματος και έτσι να συμπεριληφθεί μέσα στο σύστημα. 

Έχοντας τον ρόλο του συντονιστή αναδιατυπώνει τις απόψεις των θεραπευομένων 
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χωρίς να κάνει κριτική και πολλές φορές οδηγείται σε διττές ερμηνείες. Είναι 

ευέλικτος και προσπαθεί μέσω της μίμησης να εξομοιωθεί με το κοινωνικό και 

λεκτικό υπόβαθρο της οικογένειας.(Ζαφείρης κ.ά., 1999) 

 Η στάση του είναι αυτή ενός ανθρώπου που ενδιαφέρεται να μάθει. Εξάλλου, 

όπως ο ίδιος αναφέρει, κάθε οικογένεια αλλάζει και οι αρχικές πληροφορίες είναι 

απαραίτητες μόνο για την ιχνηλάτηση που θα βοηθήσει στη δημιουργία μιας πρώτης 

υπόθεσης. Πολύ γρήγορα ο θεραπευτής θα πρέπει να έχει την ετοιμότητα να την 

ανασκευάσει, αν χρειαστεί και να προχωρήσει χρησιμοποιώντας τεχνικές που κατέχει 

για να προκαλέσει αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της οικογένειας και επομένως 

να γίνει ο ειδικός της παρέμβασης.(Minuchin & Fishman, 2007, σελ.14) 

Συνεπώς ο θεραπευτής αν δεν συνδεθεί με το σύστημα και δεν εδραιώσει ένα 

θεραπευτικό σύστημα, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε 

προσπάθεια γίνει να επιτευχθούν οι θεραπευτικοί στόχοι. Η κατεύθυνση που 

ακολουθεί ο θεραπευτής για το τι είναι κατάλληλο για κάθε οικογένεια υποδεικνύεται 

από την ίδια την οικογένεια, με την αναπαράσταση όσον διαδραματίζονται μέσα σε 

αυτήν και παρουσιάζοντας ενδεχόμενες εναλλακτικές λύσεις. Ο θεραπευτής ακούει 

με προσοχή το περιεχόμενο, τα θέματα και τη διήγηση των μελών της 

οικογένειας.(Minuchin, 2000) 

Στην παρέμβασή του ο θεραπευτής λειτουργεί τόσο ως συμμετέχων όσο και 

ως παρατηρητής. Είναι σημαντικό να αναμιγνύεται όσο σημαντικό είναι να 

αποσύρεται, ενθαρρύνοντας τα μέλη της οικογένειας να αλληλεπιδρούν απευθείας 

μεταξύ τους. Ωστόσο αν και ο θεραπευτής προσπαθεί να παραμείνει ουδέτερος και 

αντικειμενικός απέναντι στα μέλη της οικογένειας, δεν παύει να έχει ορισμένες 

«προκαταλήψεις» για την οικογένεια. Αντίστοιχα η οικογένεια έχει τις δικές της 

«προκαταλήψεις» και το δικό της στυλ. Η οικογένεια αντανακλά αναπόφευκτα το 

ιστορικό, πολιτισμικό και πολιτικό γίγνεσθαι μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. 

(Minuchin, 2000) 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε πως ο θεραπευτής της δομικής 

προσέγγισης δίνει μεγάλη σημασία στο να συνδεθεί με το σύστημα και να επιφέρει 

την αλλαγή από μέσα στη δομή της οικογένειας. Είναι κατευθυντικός και ευέλικτος. 

Προσπαθεί να ακολουθήσει το «στυλ» της κάθε οικογένειας και συχνά χρησιμοποιεί 

κάποια από τα μέλη της σαν «συνθεραπευτή». Θα μπορούσαμε να τον κατατάξουμε 

στην δεύτερη συστημική για τους παραπάνω λόγους αλλά σημειώνοντας ότι η δομική 

θεωρία αναπτύχθηκε κατά την πρώτη χρονική περίοδο της συστημικής θεωρίας.  
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Επικοινωνιακή  οικογενειακή  θεραπεία  (V.Satir) 

 

Η κύρια εκπρόσωπος του επικοινωνιακού ή αλλιώς ανθρωπιστικού μοντέλου 

είναι η Virginia Satir. Οι θεραπευτές που υιοθετούν αυτή την προσέγγιση βλέπουν τις 

δυσλειτουργίες ενός ατόμου ως εμπόδιο στη διαδικασία ανάπτυξης ή ως αποτυχία 

εκπλήρωσης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του ατόμου. Βασικές έννοιες στην 

παρούσα θεωρία είναι η «ωρίμανση» και η «αυτοεκτίμηση». Με τον όρο «ωρίμανση» 

εννοεί την κατάσταση μέσα από την οποία ένας άνθρωπος αναλαμβάνει πλήρως τον 

εαυτό του. (Maisondieu & Zoϊla, 2001). Η αυτοεκτίμηση για την Satir(1992) είναι 

«το κέντρο ολοκλήρωσης της ύπαρξής μας και είναι ουσιαστικό στοιχείο 

προκειμένου να ζήσουμε μια ελεύθερη ζωή»(σελ.24) 

Σύμφωνα με την Satir σε μια υγιή οικογένεια όλα τα μέλη δίνουν και 

παίρνουν αγάπη, αισθάνονται σημαντικά και ασφάλεια στο να εκφράζονται ελεύθερα. 

Είναι σημαντικό να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας 

ώστε να μπορούν να εκφραστούν και να συζητηθούν όλα.(Satir, 1989). Ως εκτούτου 

στόχος της θεραπείας είναι κάθε μέλος της οικογένειας να μπορεί να εκφράζει με 

γνησιότητα τι ακούει, τι βλέπει, τι αισθάνεται και τι σκέφτεται για τα υπόλοιπα μέλη 

της οικογένειας και τον εαυτό του, στην παρουσία των υπόλοιπων μελών. Μέσω της 

θεραπείας πρέπει οι αποφάσεις να παίρνονται μετά από συζήτηση και 

διαπραγμάτευση και εφόσον έχουν ληφθεί υπόψη οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες 

του κάθε ατόμου. Γενικότερος σκοπός της θεωρίας είναι να βελτιώσει τον τρόπο 

επικοινωνίας της οικογένειας.(Γεωργίου, 2005) 

Η θεωρία αυτή πιστεύει ότι οι οικογένειες είναι εγκλωβισμένες σε 

συναισθηματικά και συμπεριφορικά στεγανά και γι’ αυτό τον λόγο απαιτούνται από 

τον θεραπευτή δυναμικές παρεμβάσεις για την μετακίνησή τους από την στασιμότητα 

στην υγιή ανάπτυξη. Για να επιτευχθεί αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι να 

δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για την οικογένεια και να δημιουργηθεί 

προσωπική σχέση και σύνδεση του θεραπευτή με την οικογένεια. Ο θεραπευτής 

μαθαίνει σιγά σιγά πληροφορίες για την οικογένεια κατά το πέρας των συνεδριών. 

Ακούει τις πληροφορίες για παρελθόντα γεγονότα, παρατηρώντας τα από άλλη 

οπτική γωνία.(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006) 

Ο θεραπευτής ναι μεν είναι ο ηγέτης της θεραπευτικής διαδικασίας, αλλά οι 

γονείς είναι οι αρχιτέκτονες για την εξέλιξη των παιδιών τους. Ο θεραπευτής 
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συμμετέχει προσωπικά στο σύστημα της οικογένειας στο πλαίσιο των συνεδριών και 

μέσα από την πράξη. Ο θεραπευτής διδάσκει στα μέλη πώς να έχουν επαφή με τα 

συναισθήματά τους, πώς να τα εκφράζουν και πώς να επικοινωνούν με ποιο 

αποτελεσματικό τρόπο.  Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί τον εαυτό του ως μοντέλο 

επικοινωνίας και διδάσκει στα μέλη της οικογένειας. Μοιράζεται με αυτούς τις 

εντυπώσεις και τα συναισθήματά του και ρωτά την οικογένεια αν έχει την ίδια 

αντίληψη. Ο θεραπευτής είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να υπάρχουν διαφορετικές 

αντιλήψεις και το κάθε μέλος να βιώνει διαφορετικά την ίδια 

κατάσταση.(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006) 

Ανακεφαλαιώνοντας η Virginia Satir, όντας η ίδια μια χαρισματική 

θεραπεύτρια, δημιουργούσε μια ζεστή σχέση με την θεραπευόμενη οικογένεια. 

Συνδεόμενη με το σύστημα προσπαθούσε να μάθει πληροφορίες για αυτό και 

αντάλλασε απόψεις σχετικά με τις αντιλήψεις που η ίδια είχε ως προς το σύστημα. 

Ήταν η ηγέτης μέσα στην θεραπεία με παρεμβατικό χαρακτήρα, αλλά συγχρόνως δεν 

ήταν απόλυτη στις αντιλήψεις της για τα μέλη της οικογένειας. Μέσα από την 

συζήτηση αυτών των συναισθημάτων περίμενε να υπάρχουν και διαφορετικές 

αντιλήψεις. Η ίδια προσπαθούσε να μετασχηματίσει υπό άλλη οπτική γωνία τις 

αφηγήσεις για παρελθόντα γεγονότα. Βασικό σημείο της επικοινωνιακής θεραπείας 

είναι η γλώσσα και η επικοινωνία, όπως δηλώνει και το όνομά της, ανάμεσα στα μέλη 

της οικογένειας. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία θα μπορούσαμε να κατατάξουμε την 

θεραπεία της Satir στην δεύτερη συστημική, καθώς δεν κατέχει αντικειμενική 

αντίληψη της πραγματικότητας, κρατά την στάση του μη γνωρίζειν και είναι 

παρεμβατική στην θεραπεία. Συγχρόνως συνδέεται με το σύστημα και εγκαθιδρύει 

μια σχέση με την οικογένεια. Στην συνέχεια θα δούμε την στρατηγική θεραπεία του 

Haley. 
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Στρατηγική  οικογενειακή  θεραπεία(J.Haley-C.Madanes) 
 

Σύμφωνα με την στρατηγική προσέγγιση, οι οικογένειες εγκλωβίζονται 

πολλές φορές σε ένα αδιέξοδο τρόπο συμπεριφοράς, τον οποίο επαναλαμβάνουν 

στερεότυπα χωρίς να μπορούν να βρουν λύση στα προβλήματα που τις απασχολούν. 

Χρησιμοποιούν τις ίδιες στρατηγικές, ακόμα και όταν αυτές αποδεικνύονται 

αναποτελεσματικές. Όταν εκδηλώνεται το σύμπτωμα εξυπηρετεί μια σύγκρουση στην 

δομή της οικογένειας. Επειδή έχει μια λειτουργική αξία, το σύστημα της οικογένειας 

συντηρεί την προβληματική συμπεριφορά.(Γεωργίου, 2005) 

Ο θεραπευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να επινοήσει μια στρατηγική για να 

λύσει το παρουσιαζόμενο πρόβλημα. Τίθενται με σαφήνεια οι στόχοι που εξαλείφουν 

το συγκεκριμένο πρόβλημα και η θεραπεία σχεδιάζεται προσεκτικά, σε στάδια. Για 

να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, τα προβλήματα ορίζονται ώστε να περιλαμβάνουν 

τουλάχιστον δύο άτομα, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο να εξεταστεί η 

οικογενειακή ιεραρχία, οι συνασπισμοί και άλλες πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις. 

Σκοπός της θεραπείας είναι να αλλάξει η οργάνωση της οικογένειας, έτσι ώστε το 

παρουσιαζόμενο πρόβλημα να μην εξυπηρετεί πια την προηγούμενη λειτουργία του. 

Η στρατηγική θεραπεία εστιάζει στην επίλυση του προβλήματος και μόνο. Ο 

θεραπευτής δεν πρέπει να αποσπάται από την επίλυσή του. Αφού εντοπίσει, λοιπόν, 

μαζί με την οικογένεια το πρόβλημα, αξιολογεί τον τρόπο συναλλαγής και τη δομή 

της, δημιουργεί σχέδιο παρέμβασης και δίνει στην οικογένεια συγκεκριμένες 

εντολές.(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006) 

Ο θεραπευτής συνεπώς πρέπει να πάρει μια επιτακτική στάση. Αναλαμβάνει 

την ευθύνη της θεραπείας και της αλλαγής της οργάνωσης της οικογένειας. Είναι σε 

μεγάλο βαθμό καθοδηγητικός δίνοντας εντολές στα μέλη της οικογένειας. Ο 

θεραπευτής παρεμβαίνει όποτε ο ίδιος το θεωρεί αναγκαίο και όχι όταν η οικογένεια 

του το ζητά. Σχολιάζει ανοιχτά τις προσπάθειες της οικογένειας να τον ελέγξει και 

αναλαμβάνει την ηγεσία της οικογενειακής ομάδας. Πρέπει να παραμείνει έξω από 

συνασπισμούς και τριγωνοποιήσεις και να μην αφεθεί να παρασυρθεί από την δομή 

της οικογένειας.(Goldenberg, 2000) 

Ο θεραπευτής πρέπει να διατηρεί τη θέση του στο σύστημα, όχι με την έννοια 

της εξουσίας, αλλά με την έννοια όπου θα του επιτρέψει έχει διαύγεια και να μπορεί 

να αποδεσμευτεί. Πολλές φορές μέσα από «παράλογες» οδηγίες περιμένει την 
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αλλαγή του συστήματος είτε αυτές εφαρμοστούν είτε όχι από την οικογένεια. 

(Goldenberg,2000)  

Συνοψίζοντας οι θεραπευτές της στρατηγικής θεραπείας ασχολούνται με το 

παρόν, εστιάζουν στην λύση του προβλήματος και θεωρούν ότι το πρόβλημα 

εμφανίζεται όταν η οικογένεια δεν είναι ευέλικτη σε μια μεταβατική περίοδο. Ο 

θεραπευτής είναι κατευθυντικός και αναλαμβάνει την ευθύνη της αλλαγής της δομής 

της οικογένειας. παίρνει θέση μέσα στο σύστημα αλλά εξακολουθεί να είναι ο 

γνώστης της πραγματικότητας της οικογένειας. Αν εξαιρέσουμε την τελευταία 

παράμετρο της στρατηγικής θεραπείας θα μπορούσαμε να την κατατάξουμε στις 

θεωρίες της δεύτερης συστημικής, όπου ο θεραπευτής είναι μέσα στο σύστημα και 

είναι αρκετά κατευθυντικός. Ωστόσο η θέση του θεραπευτή ως ειδήμων θα μπορούσε 

να κατατάξει την θεωρία αυτή στην πρώτη περίοδο της συστημικής θεωρίας. 
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Οικογενειακή  θεραπεία  του  Μιλάνου  
 
Η σχολή του Μιλάνου θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο βασικές περιόδους. Η 

πρώτη περίοδος περιλαμβάνει εκείνο το χρονικό διάστημα που οι τέσσερις 

θεραπευτές(Selvini-Palazzoli, Boscolo, Cecchin και Prata) δούλευαν μαζί. Η δεύτερη 

περίοδος είναι αυτή κατά την οποία οι δύο άνδρες της σχολής(Boscolo & Cecchin) 

συνέχισαν και εξέλιξαν την θεραπεία του Μιλάνου, ενώ οι δύο γυναίκες(Selvini-

Palazzoli & Prata) συνέχισαν με ερευνητική δραστηριότητα.(Γεωργίου, 2005) 

Η καινοτομία της παρέμβασης που προτείνει η προσέγγιση έγκειται στην 

αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο υπο-ομάδων της θεραπευτικής 

ομάδας. Η μία ομάδα είναι σε άμεση επαφή με την οικογένεια, ενώ η δεύτερη 

παρακολουθεί και βγάζει συμπεράσματα πίσω από τον μονοδρομικό καθρέφτη κατά 

την διάρκεια της θεραπείας. Ολόκληρη η ομάδα των θεραπευτών σχηματίζει μια 

αρχική υπόθεση για το πρόβλημα. Μετά από 40 λεπτά συνεδρίας με την οικογένεια, 

σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο, ξανασυζητούν και οι τέσσερις τις υποθέσεις τους. 

Στην συνέχεια διαμορφώνουν την παρέμβαση και την ανακοινώνουν στην οικογένεια. 

Τέλος συζητούνται οι αντιδράσεις της οικογένειας στην παρέμβαση.(Γεωργίου, 2005) 

Βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούν είναι η θετική αναπλαισίωση, οι 

τελετουργίες και οι κυκλικές ερωτήσεις. Με την θετική αναπλαισίωση οι θεραπευτές 

υποδεικνύουν τις θετικές επιπτώσεις του συμπτώματος σε ολόκληρο το σύστημα της 

οικογένειας, έτσι ώστε να μην καθορίζονται με απόλυτο τρόπο κάποια μέλη ως θύτες 

και κάποια ως θύματα. Οι τελετουργίες είναι μια σειρά από ενέργειες που είτε 

βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση είτε υπερμεγεθύνουν έναν οικογενειακό κανόνα. 

Τέλος οι κυκλικές ερωτήσεις βοηθούν τα μέλη να δουν τα συμπτώματα μέσα στο 

πλαίσιο των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων τους και ταυτόχρονα να αντιληφθούν το 

πώς τα υπόλοιπα μέλη αντιλαμβάνονται το σύμπτωμα.(Goldenberg, 2000) 

Μόνη πρόθεση της θεραπευτικής παρέμβασης είναι η εισαγωγή νέων 

πληροφοριών στο σύστημα. Οποιαδήποτε συζήτηση θα τις αποδυνάμωνε. Συνεπώς 

κάθε προσπάθεια της οικογένειας να πάρει τον έλεγχο της συνεδρίας(π.χ. ζητώντας 

την επίσπευση της συνάντησης) αντιμετωπίζονται ως προσπάθειες να βάλουν τον 

θεραπευτή μέσα στα «παιχνίδια» της οικογένειας.(Schlippe&Schweitzer, 2008) 

Τους θεραπευτές τους απασχολούν περισσότερο οι οικογενειακές διεργασίες 

παρά η οικογενειακή δομή. Ο λόγος της εμφάνισης ενός συμπτώματος και της 
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δυσλειτουργίας μιας οικογένειας θεωρείται η εμπλοκή αυτών σε μη αναγνωρισμένες 

καταστροφικές, επαναληπτικές αλληλουχίες αλληλεπιδράσεων. Όλα τα μέλη 

μοιάζουν ανίκανα να ξεφύγουν από αυτά τα διαιωνιζόμενα «παιχνίδια», με τα οποία 

προσπαθούν τα μέλη να ελέγξουν το ένα την συμπεριφορά του άλλου. Γι’ αυτό τον 

λόγο ο θεραπευτής πρέπει να μένει ουδέτερος και να μην εμπλέκεται μέσα στο 

οικογενειακό σύστημα δημιουργώντας συμμαχίες με κάποια από τα 

μέλη.(Goldenberg, 2000) 

Ο θεραπευτής δεν πρέπει να συγκεντρωθεί στην αλλαγή της οικογένειας. 

περισσότερο πρέπει να προσπαθήσει να κατανοήσει το σύστημα παρά να το αλλάξει. 

Ο θεραπευτής στο Μιλάνο δεν είναι ιδιαίτερα παρεμβατικός. Πρέπει να παραμένει 

στην θέση του και να κρατά τον έλεγχο της οικογένειας. Ο θεραπευτής κρατά μια 

απόσταση και είναι ο ειδήμων στην θεραπευτική σχέση. Μένει έξω από το σύστημα 

και κατέχει την αντικειμενική γνώση. Αυτά την κατατάσσουν στην Α συστημική. 

Τουλάχιστον κατά την πρώτη περίοδο, η θεραπευτική σχολή του Μιλάνου προχωρά 

με αυτό τον τρόπο στις θεραπευτικές παρεμβάσεις.  

Στην δεύτερη περίοδο ανάπτυξης της θεωρίας του Μιλάνου έχουμε την 

επιρροή από την κυβερνητική δεύτερης γενιάς και μπορούμε να μιλάμε για μια μετα-

μιλανέζικη προσέγγιση. Ο Boscolo και ο Cecchin εξελίσσονται προς την κατεύθυνση 

μιας προσέγγισης συνεργασίας και διαμόρφωσης εποικοδομητικού διαλόγου. 

Συνεργάζονται με το σύστημα για να βρουν μια νέα ποικιλία οπτικών και όχι για να 

αντικαταστήσουν τη μία οπτική με μια συγκεκριμένη άλλη. (Schlippe&Schweitzer, 

2008) 

Ο θεραπευτής ως παρατηρητής αποτελεί αναπόφευκτα μέρος του συστήματος 

της θεραπευόμενης οικογένειας. Ο θεραπευτής ως μέλος του συστήματος έχει γνώμη 

αλλά όχι μια πραγματικά αντικειμενική άποψη. Η αντικειμενική αλήθεια αποσπάται 

από τον θεραπευτή και ο ίδιος οδηγείται σε μια συνεργατική θεραπεία, όπου μαζί 

προσπαθούν να βρουν το μέλλον της οικογένειας. Ο στόχος δεν είναι συγκεκριμένος 

αλλά δημιουργείται με το πέρας των συνεδριών, που τώρα δεν έχουν συγκεκριμένο 

αριθμό αλλά εξαρτώνται από τον ρυθμό της οικογένειας.(Goldenberg, 2000) 

Η μετα-μιλανέζικη προσέγγιση βαθιά επηρεασμένη από την Κυβερνητική 

Δεύτερης Γενιάς κατατάσσεται στην Β Συστημική, όπως έχει διαχωριστεί στην 

παρούσα εργασία, και διέπεται από όλες σχεδόν τις αρχές της θεραπευτικής 

διαδικασίας, όπως αυτές εκφράζονται στον κονστρουξιονισμό και τον κοινωνικό 

κονστρουξιονισμό. 
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Μεταμοντέρνες  οικογενειακές  θεραπείες  

Οι παρακάτω θεραπείες που θα αναπτυχθούν είναι έντονα επηρεασμένες από 

το κονστρουξιονισμό και πιο συγκεκριμένα από τον κοινωνικό κονστρουξιονισμό, ως 

εκτούτου ανήκουν στην Β συστημική. Εδώ οι θεραπευτές δεν ενδιαφέρονται να 

εστιάσουν στα ανθρώπινα προβλήματα ούτε στην απόσταση μεταξύ θεραπευόμενου 

και θεραπευτή. Περνούν από την αντικειμενικότητα στην υποκειμενική κατασκευή 

της πραγματικότητας και αμφισβητούν τις επινοημένες κοινωνικές κατασκευές του 

μοντερνισμού. Ο θεραπευτής θεωρείται ένας καλός παρατηρητής που αναζητά, 

διαγιγνώσκει και διακόπτει τους παθολογικούς κύκλους της οικογένειας, κάνοντας 

την οικογένεια ικανή να προχωρήσει παρακάτω.(Goldenberg, 2000) 

Εστιασμένη  στη  λύση  θεραπεία(Steve de Shazer) 

Η συγκεκριμένη θεραπευτική παρέμβαση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην χρήση 

του λόγου κατά την θεραπευτική διαδικασία. Η γλώσσα είναι αυτή που μεταφέρει την 

πραγματικότητα. Ο θεραπευτής εστιάζει στις ιστορίες, τις αιτιολογήσεις και τις 

ερμηνείες που δίνουν τα μέλη της οικογένειας γύρω από το πρόβλημα. Ο de Shazer, ο 

κύριος εκφραστής της εστιασμένης στη λύση θεραπείας, θεωρεί ότι η ανικανότητα 

της οικογένειας να λύσει το πρόβλημα είναι η επανάληψη μη αποτελεσματικών 

λύσεων. Γι’ αυτό τον λόγο ο θεραπευτής πρέπει να ενθαρρύνει τα άτομα να κάνουν 

κάτι διαφορετικό.(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006) 

Θεωρεί ότι οι άνθρωποι έχουν δυνατότητα και εφόδια να βρουν λύσεις στα 

προβλήματά τους και όταν έρχονται για βοήθεια σημαίνει ότι θέλουν να αλλάξουν 

και γι’ αυτό δεν υπάρχει αντίσταση. Δεν χωρίζουν τις οικογένειες σε υγιείς και μη 

υγιείς καθώς δεν εστιάζουν στην παθολογία. Στόχος του θεραπευτή είναι να εστιάσει 

σε εκείνες τις στιγμές που δεν παρουσιάζεται το πρόβλημα(εξαιρέσεις). Σκοπός είναι 

να επιλυθούν τα υπάρχοντα προβλήματα με την ενίσχυση των θετικών στοιχείων και 

την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μελών της οικογένειας. Οι θεραπευτικοί στόχοι 

καθορίζονται από την ίδια την οικογένεια και ιεραρχούνται ανάλογα με το ποια είναι 

πιο γρήγορη να επιτευχθεί.(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2006) 

Ο θεραπευτής βοηθά τις οικογένειες, μέσω της συζήτησης για την λύση, να 

πιστέψουν στην αλήθεια αυτού για το οποίο μιλούν μαζί με τον θεραπευτή και να 

κατασκευάσουν λύσεις που προκύπτουν από την εκ νέου περιγραφή του εαυτού τους. 

Τα μέλη δημιουργούν νέες ενισχυτικές ιστορίες για τον εαυτό τους και επιτυγχάνουν 
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την αλλαγή. Οι θεραπευτές στοχεύουν στις μικρές αλλαγές, καθώς πιστεύουν πως 

μετά θα ακολουθήσουν και οι λύσεις στα προβλήματα από αυτή την κινητοποίηση 

της οικογένειας. Η μικρή αλλαγή θα επιφέρει τις μεγάλες. (Goldenberg, 2000) 

Ο θεραπευτής βοηθά σε αυτή την κινητοποίηση της οικογένειας, στο να κάνει 

αλλαγές και να φέρει στην επιφάνεια τα εφόδια και τις δυνάμεις που διαθέτει η 

οικογένεια. Οι ασκήσεις που δίνονται από τον θεραπευτή επιδιώκουν να εστιάσει η 

οικογένεια σε λύσεις και σε θετικά στοιχεία της. Ο θεραπευτής εστιάζει στη γλώσσα 

και στις συζητήσεις μεταξύ θεραπευτή και θεραπευομένου και όχι στην εξωτερική 

ανάλυση και αναζήτηση της αλήθειας από αυτόν ως ειδικό.(Goldenberg, 2000) 

Αφηγηματική  οικογενειακή  θεραπεία(M.White) 

Η αφηγηματική θεραπεία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο νόημα που 

δημιουργούν οι άνθρωποι μεταξύ τους και στον τρόπο με τον οποίο τα προβλήματα 

επηρεάζουν τα άτομα και τις οικογένειες. Βασική θέση της θεραπείας είναι ότι οι 

άνθρωποι πλάθουν ιστορίες για την ζωή τους και βλέπουν τον εαυτό τους μέσα από 

αυτές. Οι ιστορίες αυτές αντιπροσωπεύουν το πώς οι άνθρωποι δηλώνουν και 

αναδιαμορφώνουν τον εαυτό τους. Τα άτομα με προβλήματα καθορίζουν τον εαυτό 

τους μέσα από ιστορίες, στις οποίες οποιαδήποτε αλλαγή φαίνεται ανέφικτη. Το 

πρόβλημα δεν είναι ο πελάτης ούτε η οικογένεια. Το πρόβλημα είναι το ίδιο το 

πρόβλημα. (Goldenberg, 2000) 

Ο θεραπευτής μαζί με τον θεραπευόμενο γίνονται συνομιλητές σε μια κοινή 

έρευνα που στόχο έχει την διάλυση των προβλημάτων με την συνδημιουργία νέων 

ιστοριών που δίνουν την δυνατότητα για αλλαγή. Ο θεραπευτής στην ουσία βοηθά τις 

οικογένειες να εκφράσουν ένα πρόβλημα επαναπροσιορίζοντάς το ως ένα 

αντικειμενοποιημένο εξωτερικό και ανεπιθύμητο «βάσανο». Ο θεραπευτής ως 

συνεργάτης και βοηθός σε αυτήν την διαδικασία προσπαθούν να διαχωρίσουν το 

πρόβλημα από το άτομο ως ανεξάρτητο και πέρα από αυτό. Έτσι το πρόβλημα 

φαντάζει λιγότερο απειλητικό και αδιέξοδο. Η στάση του θεραπευόμενου μετά από 

αυτό αλλάζει και γίνεται πιο συνεργάσιμο στο να δεχτεί θεραπεία.(Goldenberg, 2000) 

Ο White αντί να παίζει τον ρόλο του ειδικού και να κάνει μια αντικειμενική 

διάγνωση προτιμά να δημιουργήσει μια συνεργασία για συζήτηση με τους ανθρώπους 

και να αλλάξει το σενάριο ζωής που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει. 
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Συμπεράσματα  ρόλου  θεραπευτή  και  θεραπευτικής  διαδικασίας  

 
Ανακεφαλαιώνοντας την ερευνά μας για τον ρόλο του θεραπευτή και την 

θεραπευτική διαδικασία στις θεωρητικές προσεγγίσεις της συστημικής θεραπείας, θα 

πρέπει να σταθούμε σε ορισμένες βασικές διαφορές της Α’ και Β’ συστημικής ως 

προς τα παραπάνω. 

Ξεκινώντας την σύγκριση εντοπίζουμε την πρώτη βασική διαφορά που είναι η 

αντιμετώπιση του θεραπευτή ως προς την πραγματικότητα. Στην Α συστημική ο 

θεραπευτής στόχο έχει την αναζήτηση μιας αλήθειας που να εξηγεί την λειτουργία 

του συστήματος. Η πραγματικότητα είναι αντικειμενική και καθορίζει την 

συμπεριφορά των μελών. Αντίθετα στην Β συστημική οι θεραπευτές πιστεύουν πως 

δεν υπάρχει μια πραγματικότητα που πρέπει να βρεθεί από τους ίδιους. Η 

πραγματικότητα συν-κατασκευάζεται με την οικογένεια και τους θεραπευτές και 

φιλτράρεται μέσα από το πλαίσιο των προσωπικών κοινωνικών κατασκευών. 

(Παπαδιώτη-Αθανασίου,2006) 

 Από την στιγμή που η θέση αυτή αλλάζει και ο θεραπευτής δεν κατέχει την 

γνώση για την πραγματικότητα μιας οικογένειας, καθώς αυτές αποτελούν κοινωνικές 

κατασκευές, ο θεραπευτής δεν μπορεί με βεβαιότητα να διατυπώσει μια 

πραγματικότητα. Μια υπόθεση για την οικογένεια δεν μπορεί να εκφραστεί με 

βεβαιότητα για την δομή της. Οι υποθέσεις στην Β συστημική εκφράζονται μέσα από 

το νέο σύστημα που έχει δημιουργηθεί. Το σύστημα της οικογένειας και του 

θεραπευτή. Κάθε μέλος, και κυρίως ο θεραπευτής εκφράζει μια υπόθεση για την 

λειτουργία του συστήματος όπως «φαίνεται» στον ίδιο. Δεν υπάρχει μια 

αντικειμενική υπόθεση για το πώς «είναι» το σύστημα καθώς κάθε μέλος του 

αντιλαμβάνεται διαφορετικά την δομή και την λειτουργία του συστήματος. Εξάλλου 

αυτά αποτελούν κατασκευασμένες έννοιες.(Παπαδιώτη-Αθανασίου,2006) 

Μια ακόμα διαφορά ανάμεσα στην Α και την Β συστημική είναι ο τρόπος που 

κατασκευάζονται τα προβλήματα. Στην πρώτη περίπτωση το πρόβλημα-σύμπτωμα 

είναι αποτέλεσμα του συστήματος. Δηλαδή αν το σύστημα είναι δυσλειτουργικό ή 

έχει χαμηλή προσαρμοστικότητα στις εξελίξεις, ανάλογα με αυτά που υποστηρίζει η 

κάθε θεωρία, τότε θα εμφανιστεί το πρόβλημα ως αποτέλεσμα των παραπάνω. Το 

σύμπτωμα εξυπηρετούσε στην εκτόνωση κάποιας έντασης μέσα στο σύστημα και 

συντηρείτο λόγω αυτής της λειτουργικότητάς του. (Goldenberg,2000) 
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Αντίθετα στην Β συστημική η δημιουργία ενός συστήματος επικοινωνίας 

καθορίζεται από το πρόβλημα. Η εντύπωση αυτή διαδίδεται κατά την επικοινωνία με 

άλλους με τέτοιο τρόπο ώστε το πρόβλημα να καθίσταται το κύριο περιεχόμενο και 

το επίκεντρο των επικοινωνιακών σχέσεων των μελών του συστήματος. Έτσι το 

σύνολο της προσοχής επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο σε αυτό που «δεν πάει 

καλά» και όλες οι συμπεριφορές δημιουργούνται ως επακόλουθο του 

προβλήματος.(Schlippe&Schweitzer,2008) 

Σύμφωνα με τις θεωρίες της Β συστημικής το σύμπτωμα είναι αποτέλεσμα 

της αδυναμίας μιας οικογένειας να εξελιχθεί στις αλλαγές που έρχονται στο σύστημα. 

Στόχος του θεραπευτή είναι λοιπόν να βοηθήσει την οικογένεια να μπορεί να 

προσαρμοστεί στις οποιεσδήποτε αλλαγές που θα συμβούν. Μαζί με την οικογένεια 

προσπαθούν να βρουν τρόπους αλλαγής του συστήματος ώστε να εξελίσσεται και να 

αναδιοργανωθεί μέσα από τα εξελικτικά στάδια που περνά. Ο θεραπευτής στην Β 

συστημική δεν ενδιαφέρεται τόσο για την ισορροπία του συστήματος, αλλά για την 

ικανότητά του για συνεχή αλλαγή και την επίτευξη ενός νέου επιπέδου 

σταθερότητας.(Goldenberg,2000) 

Αντίθετα στην Α συστημική στόχος είναι η ισορροπία του συστήματος. Η 

αναζήτηση του θεραπευτή έγκειται στην προστασία του συστήματος έτσι ώστε να 

διατηρήσει την ισορροπία που υπήρχε πριν εμφανιστεί το σύμπτωμα. Η διατήρηση 

της ισορροπίας ενός συστήματος μέσα από της αλλαγές που υφίσταται είναι κυρίαρχη 

έννοια στην Γενική θεωρία Συστημάτων. (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000). Βασισμένοι 

σε αυτή την αρχή οι θεραπευτές θεωρούν ότι ο αναγνωρισμένος ασθενής εκφράζει 

την έλλειψη ισορροπίας ή την δυσλειτουργία του συστήματος. Συνεπώς στοχεύουν 

στην συντήρηση της ισορροπίας του συστήματος. (Goldenberg, 2000) Οι θεραπευτές 

της Β συστημικής στράφηκαν σε ένα νέο παράδειγμα. αντί για το σύστημα, που 

εμπεριέχει προϋποθέσεις σταθερότητας και λειτουργικότητας, πλέον κοιτάζουν τις 

αλληλεπιδράσεις που βρίσκονταν συνεχώς σε κίνηση.(Hoffman,2006) 

Αφού λοιπόν στην συστημική Α’ ο θεραπευτής θεωρεί το σύστημα υπεύθυνο 

για την εμφάνιση του συμπτώματος και στόχος είναι η επανάκτηση της ισορροπίας 

του συστήματος, ως θεραπευτικό πλάνο, έχει την αλλαγή συμπεριφορών των μελών 

του. Σκοπός είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς όχι μόνο του αναγνωρισμένου ασθενή 

αλλά και των άλλων μελών του συστήματος. Στόχος είναι να έρθει η οικογένεια σε 

επαφή με άλλες συμπεριφορές που δεν χρησιμοποιούσαν. Με την βοήθεια του 

θεραπευτή μπορούν να ανακαλυφθούν και άλλες συμπεριφορές και να 
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οικειοποιηθούν όταν βρεθούν αποτελεσματικές. Εξάλλου σύμφωνα με κάποιες 

θεωρίες οι οικογένειες επαναλαμβάνουν κάποια στερεότυπα χωρίς να μπορούν να 

βρουν λύση στα προβλήματα που τις απασχολούν.(Γεωργίου,2005) 

Από την άλλη μεριά σύμφωνα με την Β συστημική και τις θεωρίες της το 

πρόβλημα είναι αποτέλεσμα δημιουργίας λανθασμένων εννοιών και ιστοριών της 

οικογένειας. Στόχος του θεραπευτή είναι να διευρύνει τα νοήματα μιας οικογένειας. 

Μέσα από την θεραπεία ο θεραπευτής μαζί με την οικογένεια αρχικά προσδιορίζουν 

το πρόβλημα μέσα στο πλαίσιό του και ύστερα προσπαθούν να διευρύνουν το 

πλαίσιο αυτό και να εντάξουν νέες έννοιες και νοήματα για την ζωή 

τους.(Παπαδιώτη-Αθανασίου,2006) 

Μέσα από τις εξελίξεις που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο της συστημικής 

θεωρίας, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές και στις αντιλήψεις των θεραπευτών για τον 

τρόπο θεραπείας. Όπως αναφέρει η Hoffman(2006) μετά την επιρροή του 

μεταμοντέρνου ρεύματος, αφού πέρασε από πολλά είδη θεραπείας δίπλα σε 

σημαντικούς εκπρόσωπους των θεραπειών αυτών, την ενδιέφερε πιο πολύ ένα 

αυτοσχεδιαστικό, πολυεπίπεδο είδος δουλειάς από το ακολουθεί συγκεκριμένες 

μεθόδους και τεχνικές, όπως παλαιότερα. Αντίθετα με τα προηγούμενα χρόνια που 

ακολουθούσε τις μεθόδους της Α συστημικής και αναζητούσε ένα μοντέλο υγείας 

που είναι αποτελεσματικό στην θεραπευτική διαδικασία, στην επόμενη περίοδο της 

πορείας της στην συστημική έβρισκε πιο αποτελεσματική την θεραπεία εκείνη που 

της εδινε τις επιλογές να χειριστεί μια συνεδρία ανάλογα με την οικογένεια που είχε 

μπροστά της. 

Εξάλλου στόχος της Β συστημικής είναι ο θεραπευτής να δρα πάντα ώστε να 

αυξάνει τον αριθμό των επιλογών(Schlippe&Schweitzer,2008). Όχι μόνο της 

οικογένειας αλλά και του ίδιου. Στην Α συστημική ήταν σημαντικό να ακολουθεί ο 

θεραπευτής ένα μοντέλο υγείας, χρησιμοποιώντας όλες τις τεχνικές και τις 

θεωρητικές του βάσεις. 

Όσον αφορά τα μέλη που συμμετείχαν στην θεραπεία παρατηρείται μια 

εξέλιξη. Στην Α συστημική οι θεραπευτές ασχολούνταν σχεδόν αποκλειστικά με 

οικογενειακή θεραπεία. Αν και ο Bowen όταν θεωρούσε ότι μπορούσε να αποδώσει 

περισσότερα αποτελέσματα με ένα μέλος του συστήματος επιδίωκε να υπάρχουν 

συνεδρίες με εκείνο το άτομο και σε ατομικό επίπεδο, με στόχο πάντα την αλλαγή 

στο οικογενειακό πλαίσιο. Με την εξέλιξη της οικογενειακής θεραπείας, όπως την 

βλέπουμε μέσα από το βιβλίο της Hoffman(2006) Οικογενειακή θεραπεία, ξεκίνησαν 
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οι θεραπευτές να δουλεύουν με ομάδες που τα μέλη τους είτε είχαν κάποιο κοινό 

πρόβλημα είτε όχι. Η εφαρμογή της συστημικής μεταφέρθηκε και σε ατομικό επίπεδο 

και πλέον οι θεραπευτές δουλεύουν και με ομάδες και με ατομικές συνεδρίες αλλά 

και με οικογένειες.  

Επειδή το υπόθαβρο της συστημικής θεραπείας είναι το σύστημα του ατόμου 

που έρχεται για βοήθεια στον ειδικό, άμεσος στόχος είναι η καλυτέρευση του 

οικογενειακού συστήματος του θεραπευόμενου. Μέσα στο οικογενειακό σύστημα 

αντανακλώνται όλες οι αλληλεπιδράσεις που δημιουργεί κάθε άτομο μέσα στο 

καθημερινό του περιβάλλον (επαγγελματικό, φιλικό, κ.ά.). Συνεπώς σε μια θεραπεία 

προσώπου δίνεται σημαντική βαρύτητα στο οικογενειακό του πλαίσιο. Θεωρείται ότι 

η αλλαγή στο σύνολο του συστήματος της οικογένειας θα επέλθει μέσα από την 

αλλαγή ενός μέλους του, χωρίς να παρίσταται στην θεραπεία το σύνολο του. Κάποια 

στιγμή ωστόσο θα ζητηθεί να υπάρξουν κάποιες συνεδρίες με όλη την οικογένεια ή 

με τον/την σύντροφο. 

Στην ομαδική θεραπεία πάλι η αλλαγή στο σύστημα της οικογένειας έρχεται 

έμμεσα μέσα από την αλλαγή του ενός μέλους. Ωστόσο στο δυναμικό της ομάδας 

υπάρχουν αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα μέλη τους ανάλογα με το σύστημα που ο 

καθένας ανήκει. Δηλαδή όταν ένα μέλος εκδηλώσει ένα συναίσθημα ή μια πράξη, οι 

αντιδράσεις που θα υπάρξουν από τα μέλη αποτελούν μια αναπαράσταση του τρόπου 

που λειτουργεί το σύστημά του. Έτσι οι αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στο 

πλαίσιο του οικογενειακού συστήματος εκδηλώνονται και στην δυναμική της ομάδας.  

Βέβαια η συστημική θεραπεία μετά από αυτήν την εξέλιξη μπορεί να 

εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς. Στην οικογενειακή θεραπεία, στην ψυχιατρική, 

στην κοινωνική εργασία, στο σχολείο αλλά και στην οργανωτική. 

(Schlippe&Schweitzer,2006) 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Ξεκινώντας αυτή η εργασία είδαμε την εξέλιξη της συστημικής θεραπείας 

μέσα στο χρόνο. Την χωρίσαμε σε συστημική Α και Β ανάλογα με τις αλλαγές και τις 

εξελίξεις που πραγματοποιήθηκαν μετά από επιρροές από πολλούς επιστημονικούς 

κλάδους. Η χρήση της συστημικής σκέψης μέσα στην ψυχολογία προϋποθέτει την 

αναγνώριση του γεγονότος ότι τα ζωντανά πλάσματα εξαρτώνται άμεσα από το 

εξωτερικό τους περιβάλλον. 

Κατά την πρώτη περίοδο πραγματοποιήθηκε η εγκαθίδρυση της οικογένειας 

ως ένα όλο και το σύμπτωμα ως αποτέλεσμα της οικογενειακής πραγματικότητας. Ο 

ορισμός του πλαισίου απενοχοποιεί τον αναγνωρισμένο ασθενή και καθορίζει τα 

στοιχεία του συνόλου. Η γραμμική σχέση αντικαθίσταται με την κυκλική αιτιότητα 

και οι σχέσεις αλληλεξάρτησης δημιουργούνται με μετακίνηση από το ενδοψυχικό 

στο διαπροσωπικό επίπεδο.  

Αναγνωρίζονται πολλές αρχές που ισχύουν στην βιολογία και μεταφέρονται 

στο σύστημα της οικογένειας. Έννοιες όπως η ομοιόσταση και η ανατροφοδότηση 

παίζουν βασικό ρόλο στην ανάλυση του συστήματος της οικογένειας. 

Αφού μπουν οι πρώτες βάσεις την συστημικής θεραπείας, ακολουθούν 

επιρροές και από τον μεταμοντερνισμό και έτσι διαμορφώνεται ένα νέο κλίμα στην 

συστημική θεώρηση. Η Β συστημική φέρνει νέο αέρα στην θεωρητική σκέψη αλλά 

και στην πρακτική εφαρμογή της συστημικής. 

Όροι όπως η ανατροφοδότηση, η ομοιόσταση, η διεύρυνση του πλαισίου και 

το όλο παίρνουν νέα μορφή και έννοια. Με κύριους εκφραστές της Κυβερνητικής 

δεύτερης γενιάς τον Bateson και τον Maturana, η χρήση του λόγου καταλαμβάνει 

πρωταρχικό ρόλο στην θεραπευτική διαδικασία και την κατανόηση του 

οικογενειακού συστήματος. 

Βασική αλλαγή στις απόψεις των συστημικών ψυχολόγων ήταν η αντίληψη 

για την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα. Οι 

αποκαλούμενες αντικειμενικές περιγραφές των οικογενειών αποτελούν απλώς 

κοινωνικές κατασκευασμένες έννοιες. Πιο χρήσιμη είναι η ανακάλυψη για την 

κατασκευή αυτής της πραγματικότητας παρά για την «αλήθεια». Η ερμηνεία της 

«πραγματικότητας» από τις οικογένειες περιορίζεται από τις ιστορίες που λένε για 
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τους εαυτούς τους τα μέλη του συστήματος και φτάνουν στον θεραπευτή σαν 

ντόμινο. 

Ο θεραπευτής δεν είναι πλέον ένας απλός αμέτοχος παρατηρητής της 

πραγματικότητας της οικογένειας. Παίζει και ο ίδιος ρόλο στην κατασκευή της 

πραγματικότητας που παρατηρείται. Δεν ανακαλύπτει την «αλήθεια», αλλά αυτά που 

βλέπει ο ίδιος αποτελούν προϊόντα των δικών του παρατηρήσεων για την οικογένεια. 

Κάθε άποψη από κάποιο μέλος της οικογένειας είναι μια πλευρά της 

πραγματικότητας και όχι παραποίηση μιας και μόνο αλήθειας. Η πραγματικότητα έχει 

πολλές πτυχές και εκφράζεται από κάθε μέλος διαφορετικά. 

Από την στιγμή που το σύστημα δεν μπορεί να αλλάξει την βασική της 

«ουσία» μόνο από ένα εξωτερικό ερέθισμα η τοποθέτηση του θεραπευτή μέσα στο 

σύστημα κάνει την αλλαγή πιο εύκολη. Αντί να δίνει λύσεις  απ’ «έξω», ο 

θεραπευτής αναζητά μαζί με τα άλλα μέλη της οικογένειας λύσεις και νέα 

νοήματα για την ζωή τους. Ο θεραπευτής προσπαθεί να δώσει την ευκαιρία στα 

μέλη της οικογένεια να επανεξετάσουν, μέσω του διαλόγου, τις υποθέσεις που κάθε 

μέλος έχει κατασκευάσει για ένα κοινό πρόβλημα. Η αλλαγή επέρχεται ως 

αποτέλεσμα αυτής της επανεξέτασης. 

Η θεραπεία γίνεται σε συνεργασία μεταξύ θεραπευτή και οικογένειας για την 

δημιουργία νέου πλαισίου, στο οποίο τα μέλη θα μοιράζονται τις  «πραγματικότητές» 

τους. Στόχος είναι αυτές οι νέες πληροφορίες να διευκολύνουν τις αλλαγές απόψεων 

και την δημιουργία νέων δυνατοτήτων και επιλογών. 

Ο ρόλος του θεραπευτή αλλάζει και γίνεται πιο παρεμβατικός στο σύστημα με 

την συμμετοχή του σε αυτό. Δεν είναι πλέον ο ειδήμων και ο κάτοχος της μιας και 

απόλυτης «αλήθειας». Το χρονικό πλαίσιο από παρελθόν γίνεται παρόν και μέλλον. 

Μελετώντας τις συστημικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν μελετήσαμε τον ρόλο 

του θεραπευτή και τους στόχους της κάθε θεραπείας. Τις κατατάξαμε στην Α και 

στην Β συστημική ανάλογα με την θέση του θεραπευτή στο σύστημα, την αντίληψη 

για την πραγματικότητα και την παρεμβατικότητά του. 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλες οι θεωρίες έχουν σαν 

βασικό στοιχείο την εγκαθίδρυση μιας ζεστής θεραπευτικής σχέσης ανάμεσα στον 

θεραπευτή και την οικογένεια. Άλλες θεραπείες είχαν στόχο απλά την επίλυση του 

αναγνωρισμένου προβλήματος, άλλες την αλλαγή της δομής της οικογένειας και 

άλλες την αλλαγή των πεποιθήσεων των μελών. Κοινός στόχος ήταν η εξομάλυνση 

των σχέσεων των μελών της οικογένειας. 
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Στην Α συστημική ο θεραπευτής αναζητά να φέρει ξανά την ισορροπία στο 

σύστημα ενώ στην Β αναζητά την αλλαγή. Στην Α στόχος είναι η αλλαγή των 

συμπεριφορών, ενώ στην Β η διεύρυνση των νοημάτων. Ο θεραπευτής σε άλλες είναι 

καθοδηγητικός, σε άλλες εντελώς μη κατευθυντικός. Σε άλλες μπαίνει μέσα στο 

σύστημα και αλληλεπιδρά με τα μέλη του και σε άλλες μένει αμέτοχος και 

παρεμβαίνει όταν η ίδια η οικογένεια του το ζητά. Η ερμηνεία άλλες φορές είναι 

διττή και άλλες όχι. Ορισμένες στοχεύουν στην ανάδειξη των θετικών στοιχείων μιας 

οικογένειας με στόχο να επαναληφθεί αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Μπορεί να φαίνεται ότι οι διαφορές ανάμεσα στις θεωρίες είναι μεγάλες αλλά 

αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι όλες είναι αποτελεσματικές αν τις 

τοποθετήσουμε στην κατάλληλη οικογένεια.  Κάθε θεραπεία έχει να προσφέρει 

διαφορετικά οφέλη σε κάθε περίπτωση. Σημαντικό είναι για τον κάθε θεραπευτή να 

έχει ενόραση ώστε να μπορεί να βοηθήσει την κάθε οικογένεια ανάλογα με τον τρόπο 

που ταιριάζει στην καθεμία και ανάλογα με το τι η ίδια θέλει να αλλάξει. 

Αυτό μπορεί να το επιτύχει με το να είναι ο ίδιος μέσα στο σύστημα. Μετά 

από την μελέτη των κυριότερων θεωριών της συστημικής θεραπείας θεωρούμε 

βασικό στοιχείο της οικογενειακής θεραπείας την συμμετοχή του θεραπευτή μέσα 

στο σύστημα και την ανακάλυψη της εκάστοτε οικογενειακής αλήθειας μαζί με τα 

μέλη της σαν να μην γνωρίζει εξ αρχής τίποτα για αυτή. Θεωρούμε σημαντικό για τον 

θεραπευτή να μπορεί να αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει μια και μοναδική θεραπευτική 

παρέμβαση όπως δεν υπάρχει μια και μοναδική πραγματικότητα. 
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