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Πποβληματική τηρ Παποςσίασηρ
Σηόρνο ηεο παξνπζίαζεο είλαη λα δώζεη έκθαζε ζηε ιεγόκελε Σπζηεκηθή
Πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιόγεζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαη ζηε ςπρνζεξαπεπηηθή
πξνζέγγηζε. Η Σπζηεκηθή Πξνζέγγηζε απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην πιαίζην ηνπ
ζηξαηνύ (ν ίδηνο ν νξγαληζκόο ηνπ ζηξαηνύ δελ απνηειεί παξά ζύζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη
από νξηνζέηεζε θαη πάγηνπο θαλόλεο αιιειεπίδξαζεο). Σηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηνύ, ε
αμηνιόγεζε θαη ε αληηκεηώπηζε ησλ πεξηζηαηηθώλ ςπρνπαζνινγίαο δελ είλαη δπλαηόλ, εθ
ησλ πξαγκάησλ, λα εληαρζεί ζε πιαίζηα ςστημικήρ Θεπαπείαρ τηρ Οικογένειαρ.
Είλαη, όκσο, ζίγνπξα ζεκαληηθή ε επαηζζεηνπνίεζε όζσλ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο
Ψπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο, ώζηε λα αμηνινγήζνπλ δείθηεο πνπ θαηά ην Σπζηεκηθό
Μνληέιν θξίλνληαη επηβαξπληηθνί γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή εμέιημε ηνπ αηόκνπ.
Η παξνπζίαζε πεξηιακβάλεη ζην πξώην κέξνο ηεο κηα ζπλνπηηθή αλαδξνκή ζηελ
επηζηεκνινγηθή εμέιημε ηνπ Σπζηεκηθνύ Μνληέινπ θαη ζην δεύηεξν κέξνο ηεο, ηελ
έθζεζε ησλ ππξεληθώλ ελλνηώλ πνπ ην ζπγθξνηνύλ, κε ζηόρν λα αλαδεηρζνύλ -εκκέζσοθάπνηνη βαζηθνί δείθηεο κε πνηνηηθή ζεκαζία γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ςπρνθνηλσληθήο
εμέιημεο ησλ ζηξαηεπζίκσλ.

Η εξέλιξη τος ςστημικού Μοντέλος
Mεηά ηνλ 2ν Παγθόζκην Πόιεκν θαη θαζώο κεζνπξαλνύζε ην Ψπρνδπλακηθό
Μνληέιν Ψπρνζεξαπείαο, ζεκαληηθέο κνξθέο ηεο Ψπραλάιπζεο όπσο νη Sullivan,
Horney, Thomson, From-Reichman (κεηαμύ πνιιώλ άιισλ) εκπινύηηζαλ ηελ
παξαδνζηαθή ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε κε γλώζεηο θαη κνληέια πνπ πξνέξρνληαλ από
ηε Θεσξία Πεδίνπ, ηε Γισζζνινγία, ηελ Κνηλσληνινγία θαη ηελ Κνηλσληθή
Αλζξσπνινγία.
Αλαπόθεπθηα, ινηπόλ, ζεκεηώζεθε κηα ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηηο
δηαληηδξάζεηο ηνπ αηόκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ ζηα πιαίζηα ηνπ
νηθνγελεηαθνύ θύθινπ.
Από ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη κεηά ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ ηνπ ηνκέα ηεο
Ψπρνζεξαπείαο εζηηάδεη ζηε κειέηε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αζζελνύο. Κιηληθνί εξεπλεηέο
όπσο νη: Nathan Ackerman, Murrey Bowen, Lyman Wynne, Margaret Singer, Carl
Whitaker, Salvador Minuchin, E.H. Auerswald, Ivan Boszormenyi-Nagy, James Framo,
Gerald Zuk, Theodor Lidz, Stephen Fleck, Gregory Bateson, Don Jackson, Jay Haley,
John Weakland, Paul Watzlawick, John Bell, Virginia Satir, ππήξμαλ νη πξσηεξγάηεο ηνπ
λένπ κνληέινπ πξνζέγγηζεο πνπ αλαδύζεθε. Σηηο έξεπλέο ηνπο δόζεθε έκθαζε ζηε
κειέηε ηεο δνκήο, ησλ κεραληζκώλ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ κνηίβσλ αιιειεπίδξαζεο ησλ
κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ παξνπζηάδεη ςπρνπαζνινγία.
Σηηο πξνζεγγίζεηο απηέο, ε νηθνγέλεηα ιακβάλεη ην ιεηηνπξγηθό πξνζδηνξηζκό
«ζύζηεκα». Δηεξεπλάηαη ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη
ηα πάγηα κνηίβα ζπκπεξηθνξάο ηνπο, κνηίβα πνπ νξγαλώλνληαη από ην ζύζηεκα θαη
ηαπηόρξνλα ην ζπληεξνύλ ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζή ηνπ.
Τν 1954 ηδξύεηαη ε «Εηαηξεία γηα ηελ Γεληθή Έξεπλα ησλ Σπζηεκάησλ». Έηζη,
ηππηθά «λνκηκνπνηείηαη» ε πξνζέγγηζε ηνπ ιεγόκελνπ «Σπζηεκηθνύ Μνληέινπ
Ψπρνζεξαπείαο (ηεο νηθνγέλεηαο)». Από ηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ ζπζηεκηθνύ απηνύ
κνληέινπ, θαλείο δελ δηεθδηθεί ηελ «παηξόηεηα». Τν κνληέιν απηό νξγαλώζεθε
ηκεκαηηθά, κέζα από ηε δνπιεηά ησλ πξώησλ εξεπλεηώλ πνπ αλαγλώξηζαλ (κε βάζε ηελ
θιηληθή πξαθηηθή) ηελ αλαγθαηόηεηα κηαο πξνζέγγηζεο πνπ ζα κειεηήζεη όρη απιώο θαη
κόλν ην άηνκν απηό θαζαπηό ζην πιαίζην ηεο ςπρνπαζνινγίαο ηνπ, αιιά ην άηνκν σο

κνλάδα πνπ αιιειεπηδξά κε άιιεο κνλάδεο ζηα πιαίζηα ελόο πιέγκαηνο ζρέζεσλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηα πιαίζηα ηνπ πξσηαξρηθνύ θνηλσληθνύ ππξήλα, ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.
Οπζηαζηηθά, ην ζπζηεκηθό κνληέιν ζηάζεθε ζηνλ αληίπνδα ηεο κέρξη ηόηε Ιαηξηθήο θαη
Ψπρνδπλακηθήο Παξάδνζεο, νη νπνίεο αθνινπζνύζαλ ην κνληέιν ηεο «γξακκηθήο
αηηηόηεηαο»:
Η Ιαηξηθή Παξάδνζε δηεξεπλνύζε ηελ αηηηνινγία ηεο δηαηαξαρήο, βηνινγηθή ή
θπζηνινγηθή (γνλίδηα – βηνρεκεία), γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αξκόδνπζαο θαξκαθεπηηθήο
αγσγήο. Η Ψπρνδπλακηθή Παξάδνζε δηεξεπλνύζε ηελ ελδνςπρηθή ζύγθξνπζε ή ηξαύκα
(πνπ αλαγόηαλ ζην παξειζόλ θαη ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ αηόκνπ) ή ηελ αζπλείδεηε
επηζπκία, κε ζηόρν ηελ αλαβίσζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ
ππξνδνηνύληαλ, κέζα ζηελ αληηζηαζκηζηηθή – δηνξζσηηθή εκπεηξία ηνπ ζεξαπεπηηθνύ
πιαηζίνπ, ώζηε λα εμαιεηθζεί ε ζπκπησκαηνινγία.
Σε επίπεδν ςπρνθνηλσληθό όκσο, έγηλε εκθαλέο κέζα από ηελ πξαθηηθή ησλ
εξεπλεηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο, όηη δελ ηζρύεη ην κνληέιν ηνπ Νεύησλα (κνλνδηάζηαηε
αηηηόηεηα: αηηία – απνηέιεζκα). Τν Σπζηεκηθό Μνληέιν, αληηηάρζεθε ζηελ γξακκηθή
απηή αηηηόηεηα ζεσξώληαο ηελ άγνλε θαη κνλνδηάζηαηε. Αλη’ απηήο, πξόηεηλε ηελ
«πνιππαξαγνληηθή θαη θπθιηθή αηηηόηεηα». Η έλλνηα απηή ηεο θπθιηθήο αηηηόηεηαο
ππήξμε ππξεληθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε. Η θπθιηθή αηηηόηεηα
ζεκαίλεη άιισζηε, «αλαηξνθνδόηεζε». Τν άηνκν δξα, δειαδή ηξνθνδνηεί ην
πεξηβάιινλ ηνπ κε εξεζίζκαηα, αιιά θαη δέρεηαη λέα εξεζίζκα από ην πεξηβάιινλ ηνπ
(σο απνηέιεζκα ηεο αξρηθήο ηνπ δξάζεο) θαη εθ λένπ ηξνθνδνηείηαη (αλαηξνθνδνηείηαη)
γηα λα δξάζεη μαλά επί ηνπ πεξηβάιινληνο. Σπλαθόινπζα, ν αζζελήο δελ απνηειεί
κνλάδα δηαρσξηζκέλε από ην πιαίζην ησλ ζρέζεώλ ηνπ, θαζώο ζπλερίδεη λα δξα κέζα ζ’
έλα πιέγκα θνηλσληθώλ ζρέζεσλ. Επνκέλσο, ε «απνζηεηξσκέλε» θαη απνζπαζκαηηθή
ςπρνδηαγλσζηηθή ηνπ πξνζέγγηζε θαη ςπρνζεξαπεπηηθή απνθαηάζηαζε ζα ζπληζηνύζε,
έηζη, ζεκαληηθό κεζνδνινγηθό ζθάικα.
Ο ζπζηεκηθόο ζεξαπεπηήο ρξεηάδεηαη ινηπόλ, όιε ηελ νηθνγέλεηα γηα λα βνεζήζεη
ηνλ αζζελή, παξεκβαίλνληαο ζεξαπεπηηθά ζηα κνηίβα αιιειεπίδξαζεο ηεο νηθνγέλεηαο
ζην ζύλνιό ηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδώ, όηη ζηα πιαίζηα ηνπ κνληέινπ απηνύ, θαη ε
ίδηα ε ζέζε ηνπ ζεξαπεπηή ηξνπνπνηείηαη ζεκαληηθά: ζηα πιαίζηα ηεο ζπζηεκηθήο
ζεξαπείαο νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλάδα ηνπ ζεξαπεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηελ νηθνγέλεηα

θαη παύεη λα απνηειεί ηε «κνξθή εμνπζίαο» ηεο παξαδνζηαθήο Ψπρνδπλακηθήο
πξνζέγηζεο. Λακβάλεη ξόιν κέινπο ζην ζεξαπεπηηθό ζύζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα, ξόιν
κε πνηόηεηα «ελδπκαηηθή», ώζηε λα θηλεηνπνηήζεη ζεξαπεπηηθέο αιιαγέο ζην
νηθνγελεηαθό ζύζηεκα πνπ πιαηζηώλεη ηνλ αζζελή.
Με ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ,

ην Σπζηεκηθό Μνληέιν παγηώζεθε θαη

αθνινύζεζαλ αμηόινγνη εξεπλεηέο θαη θιηληθνί (Mara Selvini Palazzoli, Paul Dell, John
Bying-Hall, Rosemary Whiffen, Robin Skynner, Helm Stierling, Luc Kaufman) νη νπνίνη
ην εκπινύηηζαλ αλαπηύζζνληαο ηερληθέο παξαηήξεζεο, δηαγλσζηηθήο αμηνιόγεζεο θαη
ζεξαπείαο.
Σηηο κέξεο καο, ην ζπζηεκηθό κνληέιν έρεη παγησζεί σο κεζνδνινγηθή
πξνζέγγηζε. Δελ είλαη ηπραίν όηη ζηνπο πεξηζζόηεξνπο θιηληθνύο ρώξνπο, αθόκε θαη αλ
δελ αθνινπζείηαη ε ηππηθή ζπζηεκηθή ηαθηηθή παξέρεηαη Ψπρνεθπαηδεπηηθή ζηηο
νηθνγέλεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ςπρνπαζνινγία, δελ είλαη ηπραίν πνπ δελ κηινύκε απιώο
θαη κόλν γηα αλνξεθηηθό ή ζρηδνθξεληθό αζζελή, αιιά γηα αλνξεθηηθή ή ζρηδνθξεληθή
(ζρηδνθξελεηνγόλν) νηθνγέλεηα θαη ε θιηληθή πξαθηηθή δελ αληηκεησπίδεη πηα ηνλ αζζελή
απνθνκκέλν από ην πιέγκα ησλ νηθνγελεηαθώλ ηνπ ζρέζεσλ.
Μνινλόηη ην Σπζηεκηθό Μνληέιν δελ ραξαθηεξίδεηαη από εληαίν ζεσξεηηθν
ππόβαζξν (αιιά ζπλίζηαηαη ζε πνηθίιεο ζπκπιεξσκαηηθέο ζεσξήζεηο θαη ππνζεηηθά
θαηαζθεπάζκαηα) απνηειεί έλα «παξάδεηγκα ζθέςεο» (κε ηελ έλνηα ηνπ T. Kuhn) θαη
πεξηιακβάλεη πάγηεο έλλνηεο – όξνπο θαη ιεηηνπξγηθνύο πξνζδηνξηζκνύο γηα ηελ
πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο νηθνγέλεηαο, ηππνινγίεο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηε δνκή, ηε
ιεηηνπξγία
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ςπρνπαζνινγηθέο νληόηεηεο θαη ηέινο, πεξηιακβάλεη ςπρνζεξαπεπηηθέο ηερληθέο.
Βασικέρ έννοιερ στα πλαίσια τος ςστημικού Μοντέλος
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Οη ππξεληθέο έλλνηεο ηεο ζπζηεκηθήο ζεώξεζεο πνπ παξαηίζεληαη κε ζπληνκία
ζηε ζπλέρεηα, δελ είλαη θαη νη κόλεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηεκηθνύ κνληέινπ ζεξαπείαο
ηεο νηθνγέλεηαο. Επηιέρζεθαλ όκσο νη ζπγθεθξηκέλεο ζηα πιαίζηα ηεο παξνπζίαζεο
απηήο, θαζώο ζεσξνύκε όηη έρνληαο ηεο ππόςε, ν ζπλεληεπθηήο κπνξεί λα εζηηάζεη ζε

ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ ζα ηνπ πξνζθέξνπλ κηα επαξθή εηθόλα γηα ηνλ εμεηαδόκελν
ζηξαηεύζηκν κέζα από ηε δηεξεύλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.
Η θαηάξηηζε ζην ζπζηεκηθό κνληέιν νπιίδεη ηνλ ζπλεληεπθηή κε γλώζεηο πνπ
κπνξνύλ λα νμύλνπλ ηελ θιηληθή παξαηήξεζε θαη αμηνιόγεζε, αλαδεηθλύνληαο δείθηεο
επηβαξπληηθνύο γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή εμέιημε ηνπ ζηξαηεπζίκνπ (δείθηεο πνπ θέξεη
από ην ζύζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο θαη πνπ νξίδνπλ ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ πνξεία ηνπ
ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο).
Ωρ Σύζηημα νξίδεηαη ην νξγαλσκέλν πιέγκα ζπζρεηίζεσλ ησλ κειώλ ηεο
νηθνγελεηαθήο νκάδαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ζπγθεθξηκέλε (θάζε θνξά) δνκή θαη
ιεηηνπξγία θαη πεξηιακβάλεη πάγηα κνηίβα αιιειεπίδξαζεο πνπ ηε ζπληεξνύλ. Τν
ζύζηεκα ραξαθηεξίδεηαη ηόζν από ηάζε γηα εξέλιξη, όζν θαη από ηάζε γηα ομοιόζηαζη
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ςποζςζηήμαηα (γνλείο, δεύγνο, παηδηά). Η θιηληθή πξάμε απνδεηθλύεη όηη πνιιέο θνξέο
«ην ζύζηεκα «γελλά» ην ζύκπησκα (θάπνηνπ κέινπο) θαη κέζα από ηελ
αλαηξνθνδόηεζε, ην ζύκπησκα νξγαλώλεη θαη ζπληεξεί ην ζύζηεκα».
Όπια ςποζςζηημάηων: Η ύπαξμε νξίσλ πξνππνζέηεη θαη δηαζθαιίδεη ηελ
δηαθνξνπνίεζε ησλ αηόκσλ πνπ απνηεινύλ ην ζύζηεκα. Είλαη δπλαηόλ ηα όξηα λα
ραξαθηεξίδνληαη από δηάρπζε, δηαπεξαηόηεηα, λα έρνπλ επειημία θαη ιεηηνπξγηθή
ειαζηηθόηεηα ή λα είλαη άθακπηα. Μηινύκε όρη κόλν γηα όξηα κεηαμύ ησλ
ππνζπζηεκάησλ αιιά θαη γηα όξηα ηνπ ζπζηήκαηνο απέλαληη ζηελ θνηλσληθή
πξαγκαηηθόηεηα πνπ ην πεξηβάιιεη. Καηαλνεί θαλείο ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ ηξόπνπ πνπ
«εθπαηδεύεηαη» ν θαζέλαο ζηα όξηα από ην ζύζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο, όηαλ πηα
εηζεξρόκελνο
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δηαπξαγκαηεπζεί ηα όξηα θαη ηηο κνξθέο εμνπζίαο.
Τπίγωνα ζηην οικογένεια: Οη ζπκκαρίεο πνπ δεκηνπξγνύληαη κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο νηθνγέλεηαο, πξνο εθηόλσζε ησλ θξίζεσλ ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δπάδσλ. Τν
ηξίγσλν απνηειεί θαη ηε «κηθξόηεξε δπλαηή ζρέζε κε ζηόρν ηελ ζηαζεξόηεηα». Η
δπζιεηηνπξγία ηνπ ηξηγώλνπ μεθηλά από ηε ζηηγκή πνπ ηα δύν από ηα ηξία κέιε ηνπ
ζπλαγσλίδνληαη γηα ηνλ ίδην ξόιν θαη από ηε ζηηγκή πνπ δελ είλαη εθηθηή ε ύπαξμε
δπαδηθώλ ζρέζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα. Δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ θάπνην κέινο, π.ρ. έλα

εκπιεθόκελν παηδί λνζεί ιακβάλνληαο ηε ζέζε ηνπ ηξίηνπ πόινπ πνπ ζα σζήζεη ζε
ζρέζε ηε δπάδα ησλ γνλέσλ πνπ δπζιεηηνπξγεί.
Σςναιζθημαηικό

ζύζηημα

πςπηνικήρ

οικογένειαρ:

Ο

ηξόπνο

πνπ

«κεηαβνιίδνληαη» ηα ζπλαηζζήκαηα ζην ζύζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο
Διαθοποποίηζη Εαςηού: Η δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ λα δηαθνξνπνηείηαη κέζα ζην
ζύζηεκα σο πξνζσπηθόηεηα (κε ηηο θαηαθάζεηο θαη ηηο αξλήζεηο ηνπ), λα έρεη ηε
δπλαηόηεηα λα δηαρσξίδεη ηε ζέζε ηνπ ζηε ζρέζε κε ηνπο άιινπο, θαζώο ηαπηόρξνλα λα
είλαη ελεξγόο ζπκκέηνρνο ζηε δηαδηθαζία ηεο νκάδαο ηεο νηθνγέλεηαο. Είλαη ζεκαληηθό
γηα ην άηνκν λα ηεξεί κηα κέζε ζέζε αλάκεζα ζηνπο δύν πόινπο: έξκαην ησλ αλαγθώλ
θαη ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ θιίκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο / απόιπηα απνζπξκέλν από ην
γίγλεζζαη ηνπ ζπζηήκαηνο. Η ζπγθξόηεζε κηαο ζηαζεξήο ηαπηόηεηαο θαηά ηηο
δηαληηδξάζεηο απνηειεί ζεκαληηθόηαην δείθηε γηα ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα ηνπ αηόκνπ
θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ σο κέινπο ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζύζηεκα αξγόηεξα.
Σςγσώνεςζη: Υςειή δηάρπζε ησλ νξίσλ ησλ ππνζπζηεκάησλ, ζηα πιαίζηα ηεο
νπνίαο ηα κέιε ιεηηνπξγνύλ σο ζπγθνηλσλνύληα δνρεία κε αδπλακία δηαθνξνπνίεζεο.
Απνηειεί αξλεηηθό δείθηε γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή εμέιημε ηνπ αηόκνπ. Εάλ, π.ρ. ην
ζπζηεκα ραξαθηεξίδεηαη από ζπγρώλεπζε θαη απνηειεί κηα «αδηαθνξνπνίεηε κάδα»,
είλαη πηζαλόλ λα εθδεισζνύλ ζπδπγηθή ζύγθξνπζε ή απόζηαζε, ζσκαηηθή ή ςπρηθή
δπζιεηηνπξγία ζηνπο γνλείο ή «πξνβνιή» ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζπλαθόινπζα ζσκαηηθή
ή ςπρηθή επηβάξπλζε ζην πεξηζζόηεξν εκπιεθόκελν παηδί.
Σςναιζθημαηική αποκοπή: Δείθηεο πνπ ππνδεηθλύεη, όηη, όηαλ ε ζπγρώλεπζε
είλαη απεηιεηηθή γηα ηελ ηζνξξνπία ηνπ αηόκνπ, δεκηνπξγείηαη ράζκα θαη απόιπηε
απόζπξζή ηνπ από ην ζύζηεκα, κνινλόηη ζπλερίδεη λα θέξεη ηηο «πξνβνιέο» ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Σσήμαηα – μοηίβα ζςμπεπιθοπάρ: Πάγηεο ηαθηηθέο αιιειεπίδξαζεο πνπ
νξγαλώλνληαη ζε αιιεινπρίεο θαη ραξαθηεξίδνπλ ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ ζηελ
νηθνγέλεηα. Επζύλνληαη γηα ηε δηαηώληζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, νξίδνπλ ηελ
ηεξαξρία, ηε ζπκκεηξία ή ηελ ζπκπιεξσκαηηθόηεηα ζηηο δηαληηδξάζεηο. Δελ κπνξεί λα
αγλνήζεη θαλείο ηε ζπζρέηηζε ζπγθεθξηκέλσλ κνηίβσλ επηθνηλσλίαο εληόο ηεο
νηθνγέλεηαο κε δείθηεο ςπρνπαζνινγίαο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε εθπνκπή αληηθαηηθώλ
κελπκάησλ (δηπινί δεζκνί) ζηα πιαίζηα ηεο ςπρσηηθήο νηθνγέλεηαο.

Τν άηνκν «εθπαηδεύεηαη» κέζα από ηα κνηίβα απηά επηθνηλσλίαο λα ζπλαιιάζζεηαη κε
παξόκνην ηξόπν θαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ζε επξύηεξα πιαίζηα. Τα κνηίβα απηά είλαη
πνπ απνθαιύπηνπλ ηόζν ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν εξκελεύεη ηνλ θόζκν γύξσ ηνπ
όζν θαη ηελ πξνζαξκνζηηθή ηνπ δπλαηόηεηα.
Διαδικαζία μεηαβίβαζηρ μέζω πολλών γενεών: Τα κνηίβα αιιειεπίδξαζεο ησλ
κειώλ κέζσ ηνπ γελενγξάκκαηνο αληρλεύνληαη θαη ζε πξνεγνύκελεο γεληέο κε παξόκνηα
ή αξθεηά παξαιιαγκέλε κνξθή, γηα ην ιόγν απηό άιισζηε κηινύκε θαη γηα «δπλακηθή
επαλάιεςεο».
Η επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ελεκέξσζε πάλσ ζηε ζπζηεκηθή ζεώξεζε κπνξεί λα
πξνζθέξεη, κέζα από ηελ ζπλέληεπμε, ηε δπλαηόηεηα δηεξεύλεζεο ζηνηρείσλ πνπ
απνθαιύπηνπλ δείθηεο δηεπθόιπλζεο ή επηβάξπλζεο από ην ζύζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ
ζηξαηεπζίκνπ.
Σε πιαίζηα ςπρηαηξηθήο θαη ςπρνινγηθήο παξέκβαζεο ε αμηνιόγεζε ηεο
παζνινγίαο θαη ε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε είλαη απαξαίηεην λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε
ζεώξεζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αζζελνύο σο ζύζηεκα. Σε πιαίζηα ζπκβνπιεπηηθήο ζηηο
κνλάδεο, ε ζπζηεκηθή ζεώξεζε είλαη δπλαηόλ λα πξνζθέξεη πινύζηεο παξαηεξήζεηο θαη
παξεκβάζεηο γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ ζηξαηεπζίκσλ θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο από
ην λέν ζύζηεκα όπνπ εηζέξρνληαη, ην ζύζηεκα ηεο κνλάδαο ηνπο.
Έηζη, θαηλόκελα όπσο: ην «ζνθ» ηνπ ζηξαηεπζίκνπ θαηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ
από ην ζύζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο, ε ππξνδόηεζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο ηνπ, ε
ππεξεκπινθή ηεο νηθνγέλεηαο ζηε ζεηεία ηνπ κέινπο ηεο (παξεκβάζεηο θαη ζπρλή
επηθνηλσλία κε ηε δηνίθεζε ηεο κνλάδαο), ε δπζθνιία ηνπ ζηξαηεπζίκνπ λα
δηαπξαγκαηεπζεί ηελ εμνπζία θαη λα εληαρζεί ζηα όξηα ηνπ ππνζπζηήκαηόο ηνπ (κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπ), ε ππνηξνπή ή ςπρηθή δπζθνιία ηνπ ζηξαηεπκέλνπ όηαλ πιεζηάδεη ν
θαηξόο λα εμέιζεη από ην ζύζηεκα ηνπ ζηξαηνύ θαη λα επηζηξέςεη ζην ζύζηεκα ηεο
νηθνγέλεηαο θ.α. απνθηνύλ πνηνηηθά δηαθνξεηηθή ζεκαζία ππό ην πξίζκα ηνπ
Σπζηεκηθνύ Μνληέινπ.
Κιείλνληαο ηελ παξνπζίαζε απηή είλαη ζεκαληηθό λα έρνπκε ππόςε όηη ππό ην
πξίζκα ηεο Σπλζεηηθήο ηάζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ςπρνδηαγλσζηηθή θαη ηελ
ςπρνζεξαπεπηηθή πξάμε ηα ηειεπηαία ρξόληα, δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαλείο

«ζπζηεκηθόο - νηθνγελεηαθόο ζεξαπεπηήο» γηα λα δηαζέηεη ζπζηεκηθή ζθέςε ζηελ
ςπρνινγηθή αμηνιόγεζε.
Όινη «θέξνπκε» ηελ νηθνγέλεηα πνπ καο «δόκεζε», όινη έρνπκε βηώζεη
ιεηηνπξγηθέο θαη δπζιεηηνπξγηθέο θαηαζηάζεηο ζην ζύζηεκα ηεο νηθνγέλεηάο καο.
Τνικώληαο κηα κεηαθνξά, αο κελ μερλνύκε όηη ζηε ζύγρξνλε κπζνπιαζία, ν
«Superman» έραλε ηελ δύλακε ηνπ «ππεξαλζξώπνπ» όηαλ εξρόηαλ ζε εγγύηεηα κε ηνλ
θξππηνλίηε, έλα πέηξσκα από ηνλ πιαλήηε ηνπ, ηνλ πιαλήηε (ζύζηεκα) πνπ ηνλ
«γέλλεζε» ηόζν δπλαηό.
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