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Ειζαγφγή 

 Ενχκε ζε κηα πεξίνδν κεγάισλ 
αιιαγψλ θαη αλαηαξαρψλ. Ο 
θνηλσληθφο ηζηφο θιπδσλίδεηαη θαη 
ην άηνκν ςάρλεη απεγλσζκέλα γηα 
ζηαζεξέο πνπ φκσο θαη απηέο είλαη 
ζε κηα εμέιημε θαη κεηακφξθσζε. 

 Ζ ειιεληθή θνηλσλία 
πέξαζε  δηάθνξεο θάζεηο απφ ηελ 
αγξνηηθή, ζηε βηνκεραληθή κέρξη ηε 
κεηακνληέξλα..   



                      θαιείηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην ζθνπφ 
ηεο χπαξμήο ηεο θαη λα επαλεμεηάζεη ηηο θάζεηο ηνπ 
θχθινπ δσήο ηεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ψζηε λα κπνξέζεη 
λα πξνζαξκνζηεί ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην.  

 Αιιάδνπλ νη αμίεο θαη καδί κ' απηέο νη ξφινη θαη νη 
ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ. πρλά θνπβαιάκε 
αθαηέξγαζηα θνκκάηηα απφ ην παξειζφλ ζην παξφλ, κε 
απνηέιεζκα λα βηψλνπκε κεγάιεο αληηθάζεηο ζηηο 
πξνζδνθίεο θαη ζηνπο ζηφρνπο καο. 

 

 Ο θφβνο ηνπ κέιινληνο, ηνπ ηη ζα ζεκαίλεη νηθνγέλεηα, 
ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πνιηηηθνθνηλσληθέο εμειίμεηο ηνπ 
ηφπνπ πξνθαιεί κεγάιε ζχγρπζε ε νπνία εθδειψλεηαη, 
κε πνηθίιεο κνξθέο: φπσο ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, 
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή αθφκα θαη ζνβαξέο 
ςπρηθέο παζήζεηο. 

Η ζύγτρονη οικογένεια 



Με ηελ επίδξαζε ηεο Γεληθήο Θεσξίαο πζηεκάησλ θαη ηεο 
θπβεξλεηηθήο, δεκηνπξγήζεθε ε ζπζηεκηθή – νηθνγελεηαθή 
ζεξαπεία, γηα λα αληηκεησπίζεη  ηα πξνβιήκαηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ 
ζπζηήκαηνο. Ζ νηθνγέλεηα είλαη έλα δσληαλφ ζχζηεκα, ππάξρεη 
ζεξαπεπηηθή αιιειεπίδξαζε, ν ζεξαπεπηήο  δελ είλαη νπδέηεξνο θαη 
παξεκβαίλεη. Ο ζεξαπεπηήο  επεξεάδεη ην ζχζηεκα ηνπ 
ζεξαπεπφκελνπ θαη επεξεάδεηαη ν ίδηνο απφ απηφ. 
 
Σν άηνκν πνπ λνζεί θαζψο θαη ηα ζπκπηψκαηα πνπ εθδειψλεη, δελ 
αληηκεησπίδνληαη κεκνλσκέλα αιιά κέζα ζηε δπλακηθή ηεο 
νηθνγέλεηαο θαη βξίζθνπλ ην λφεκα ηνπο κέζα απφ ηελ 
αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ κεηαμχ ηνπο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ 
ζχζηεκα. πρλά είλαη ελδείμεηο ηεο δπζιεηηνπξγίαο φινπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ιεηηνπξγνχλ ζαλ κνρινί αιιαγήο νιφθιεξεο  ηεο 
νηθνγέλεηαο. πρλά επίζεο, ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπν εληζρπηηθφ ηεο 
νκνηφζηαζεο  θαη άξα ζπληήξεζεο ηεο πξνυπάξρνπζαο θαηάζηαζεο. 

Γενική Θεφρία Σσζηημάηφν 



Στεηικά με ηη θεραπεία 

 Ζ ζεξαπεία ελφο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα 
επηθέξεη αιιαγέο  ζε  άιιν  κέινο  ή θαη ζε νιφθιεξε 
ηελ νηθνγέλεηα. Σν παηδί κπνξεί λα είλαη ζε ξφιν βνεζφο 
γνληνχ θαη λα βνεζάεη ηνλ γνληφ ηνπ λα αληαπεμέιζεη 
ζηηο δπζθνιίεο ηνπ ξφινπ ηνπ, κε ην λα είλαη εθείλν 
ππάθνπν θαη πιήξσο ζπλαηζζεκαηηθά ηαπηηζκέλν καδί 
ηνπ. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπγθξνπζηαθή ζρέζε 
κε ηνλ άιιν γνληφ.  

 
 Δπίζεο, ππάξρεη ην ηξηγσλνπνηεκέλν παηδί πνπ 

ιεηηνπξγεί ζαλ ηνλ ζχκβνπιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη 
πξνζηαηεχεη ηε ζρέζε ησλ γνληψλ ηνπ κπνξεί λα έρεη 
θνβίεο, λα πξνθαιεί ζπρλά ζην ζρνιείν, ψζηε ε πξνζνρή 
ησλ γνληψλ ηνπ λα είλαη ζηξακκέλν ζην ίδην θαη λα 
«μερλνχλ» νη γνλείο ηα πξνβιήκαηα ηεο ζρέζεο ηνπο. 
αθψο κε ηεξάζηην θφζηνο γηα ην ίδην ην παηδί.  Ο 
ζεξαπεπηήο ινηπφλ, νθείιεη λα ςάμεη γηα ηηο  θξπκκέλεο 
αιήζεηεο ηεο νηθνγέλεηαο  θαη ηα δπλακηθά ηεο θαη λα 
λνεκαηνδνηήζεη ην ζχκπησκα.  



Η Σσζηημική  Οικογενειακήθεραπεία 
 Ζ  ζπζηεκηθή νηθνγελεηαθή ζεξαπεία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 φηαλ ν  Γηψξγνο θαη ε Βάζσ 
Βαζηιείνπ ίδξπζαλ ζηελ Διιάδα ην Αζελατθφ Θέληξν Μειέηεο 
ηνπ Αλζξψπνπ (ΑΘΜΑ) .  

  
 ήκεξα ζηελ Διιάδα ε νηθνγελεηαθή ζπζηεκηθή ζεξαπεία, 

φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηνπο ζπλερηζηέο ηνπ έξγνπ ηνπο, 
ζηελ εθπαίδεπζε ζπζηεκηθψλ ςπρνζεξαπεπηψλ θαη ζηελ 
έξεπλα, Πέηξν Πνιπρξφλε ζην ΑΘΜΑ θαη Υάξηο Θαηάθε ζην 
Δξγαζηήξην Γηεξεχλεζεο Αλζξσπίλσλ ρέζεσλ, κπνξεί λα 
μεθηλήζεη θαη κε έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ην πην 
θηλεηνπνηεκέλν. ηφρνο είλαη κειινληηθά λα θηλεηνπνηεζνχλ 
θαη άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.  

 
 Όπσο ιέεη θαη ν Bowen (1996, ζει.46) «ν ζθνπφο απηήο ηεο 

κεζφδνπ είλαη λα βνεζεζεί ην κέινο πνπ έρεη ην θίλεηξν λα 
θαηαλνήζεη ην ξφιν πνπ παίδεη ν ίδηνο ν εαπηφο ηνπ ζην 
νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα, έσο φηνπ ην κε θηλεηνπνηεκέλν κέινο 
ηεο νηθνγέλεηαο ζειήζεη λα έξζεη ζηε ζεξαπεία ζε κηα 
πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο». 



Ελληνική Σσζηημική Σκέυη (ζσνέτεια) 

  Ο ζπζηεκηθφο 
ζεξαπεπηήο βιέπεη φηη ε 
πξνβιεκαηηθή 
ζπκπεξηθνξά ελφο 
αηφκνπ κπνξεί: α) λα 
ππεξεηεί κηα ιεηηνπξγία 
ή έλα ζθνπφ γηα ηελ 
νηθνγέλεηα, β) λα είλαη 
κηα ιεηηνπξγία ηεο 
αληθαλφηεηαο ηεο 
νηθνγέλεηαο λα 
ιεηηνπξγεί παξαγσγηθά, 
ηδηαίηεξα θαηά ηελ 
δηάξθεηα ησλ 
αλαπηπμηαθψλ 
κεηαβάζεσλ ή γ) λα είλαη 
έλα ζχκπησκα 
δπζιεηηνπξγηθψλ 
κνξθψλ πνπ 
κεηαβηβάδνληαη απφ γεληά 
ζε γεληά. 



Οικογενειακοί παράγονηες, Ερμηνεία ηφν 

ζσμπηφμάηφν & οι αλλαγές από ηη θεραπεία 

ενός μέλοσς ηης οικογένειας 

 Οηθνγελεηαθνί παξάγνληεο, φπσο δπζαξκνλία ζηε ζρέζε 
παηδηνχ γνλέα, έιιεηςε ζηνξγήο θαη δηαδχγην γνληψλ, παίδνπλ 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα  ησλ ςπρνινγηθψλ θαη 
ζσκαηηθψλ δηαηαξαρψλ ησλ παηδηψλ, φπσο π.ρ ε θαηάζιηςε, 
λπθηεξηλή ελνχξεζε, ππεξθηλεηηθφηεηα, θιπ θαζψο επίζεο 
πνιιέο θνξέο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη ζηηο ζρέζεηο 
κεηαμχ ησλ αδειθψλ θαη ζηε κεηαμχ ηνπο πηζαλή 
αληηπαιφηεηα.  

 Δξκελεχνληαο ηα ζπκπηψκαηα ελφο κέινπο, εμεηάδνληαο φιε 
ηελ νηθνγέλεηα, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπκε ζε 
κεγαιχηεξν βάζνο ην πσο νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ 
νξίδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο  θαζψο επίζεο 
λα ζπλδέζνπκε, ην εδψ θαη ηψξα, ηεο νηθνγέλεηαο κε ηελ 
ηζηνξία θαη ην παξειζφλ ηεο, ηελ ηζηνξηθή ηεο θιεξνλνκηά  
(πξνζδνθίεο θαη αλεθπιήξσηα φλεηξα πνπ έξρνληαη απφ 
πξνεγνχκελε γεληά ζαλ "νθεηιέο") 

  Παξαηεξήζακε φηη ε ζεξαπεία ελφο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο 
ππξνδνηεί αιιαγέο ζε νιφθιεξν ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα θαη 
ζηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο ησλ κειψλ θαη ν ζπζηεκηθφο 
ςπρνζεξαπεπηήο κπνξεί λα δξάζεη ππνζηεξηθηηθά ζηα 
ππφινηπα κέιε ηα νπνία σθεινχληαη δηπιά φηαλ 
ελεκεξψλνληαη γηα ηηο αηηίεο ηεο δηαηαξαρήο θαη ηελ 
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ζεξαπεία. 



Το Γενεόγραμμα 

 Όπσο αλαθέξεη ν Silvestri (2010), ην γελεφγξακκα είλαη ην 
νηθνγελεηαθφ δέληξν πνπ απεηθνλίδεη ηηο ζρέζεηο ηξηψλ 
γελεψλ. Ζ ΜαθΓθφιληξηθ ππνζηεξίδεη πσο Σν Γελεφγξακκα 
είλαη κηα δηαγελεαθή απεηθφληζε ηνπ πξνηχπνπ ηεο 
νηθνγέλεηαο, έλα απηφ θαη νπηηθνπνηεκέλν κέζν γηα λα 
ραξηνγξαθεζνχλ κε ζπλνπηηθφ ηξφπν: 1) ε νηθνγελεηαθή 
δνκή, 2) λα γίλεη θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ 
ηελ νηθνγέλεηα θαη 3) λα απεηθνληζζνχλ γξακκηθά νη 
νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Ο ράξηεο απηφο απνηειείηαη απφ 
ζρήκαηα πνπ ζπκβνιίδνπλ αλζξψπνπο θαη γξακκέο πνπ 
δειψλνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Τπάξρνπλ θάπνηα 
ηππνπνηεκέλα ζχκβνια πνπ βνεζνχλ ηελ εχθνιε αλάγλσζε 
ηνπ γελενγξάκκαηνο.  

 
 Ο ζπζηεκηθφο νηθνγελεηαθφο ζεξαπεπηήο κε ηε βνήζεηα ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη  ηνπ γελενγξάκκαηνο κπνξεί λα 
ζπκβάιιεη  ζην λα κελ εθθξαζηνχλ ή λα ζεξαπεπηνχλ 
ζπκπηψκαηα δπζιεηηνπξγηθψλ κνξθψλ ησλ πξνγφλσλ 
ζηνπο απνγφλνπο πρ (Paterns) πξφηππα ζπκπεξηθνξψλ.  



 Οη νηθνγέλεηεο κπνξεί λα είλαη πεγέο ςπρνινγηθήο πίεζεο φζν 
θαη ππνζηήξημεο ζε πεξηφδνπο αζζέλεηαο. Σν γελεφγξακκα, σο 
βαζηθφ εξγαιείν βνεζάεη ζηελ πεξηγξαθή ησλ νηθνγελεηψλ θαη 
ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. ην γελεφγξακκα κπνξεί λα δεη θαλείο 
ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζρέζεσλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ 
θαη ηηο ζπλδέζεηο κε ηηο αζζέλεηεο ησλ πξνγφλσλ.  

 χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ην άηνκν 
πνπ εθθξάδεη ηε δπζιεηηνπξγία, πνπ λνζεί (ν ip = identified 
patient δει. ν αλαγλσξηζκέλνο αζζελήο) εθθξάδεη ζπρλά ηε 
δπζιεηηνπξγία φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο «ηα κέξε κηαο ελφηεηαο 
(φπσο ε νηθνγέλεηα) είλαη αιιειέλδεηα, άξα 
αιιεινεπεξεάδνληαη θαη αιιεινπξνζδηνξίδνληαη, ψζηε λα 
θαζίζηαηαη αλέθηθηε θαη άζθνπε ε εμέηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 
ηνπ ελφο αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ […] Με 
άιια ιφγηα ε δηαηαξαγκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνβιεκαηηθνχ,  
ή «άξξσζηνπ» κέινπο, πνπ θέξλεη ε νηθνγέλεηα ζηνλ 
ζεξαπεπηή, εθθξάδεη ηηο δηαηαξαγκέλεο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 
[…] ε δηαπίζησζε φηη ην πξνβιεκαηηθφ, φπσο ην ραξαθηεξίδνπλ, 
κέινο εθθξάδεη δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, 
νδήγεζε ζηελ αθφκε ζπγθινληζηηθφηεξε θαη θαζνξηζηηθή 
δηαπίζησζε φηη ην πξφβιεκα πνπ πξνζβάιιεη ηελ νηθνγέλεηα 
βνεζάεη λα δηαηεξνχληαη επαίζζεηεο ηζνξξνπίεο, ηηο νπνίεο ε 
νηθνγέλεηα δηζηάδεη, θνβάηαη θαη ζπρλά αξλείηαη λα δηαηαξάμεη» 
.  

Το Γενεόγραμμα (ζσνέτεια) 



Ομοιόζηαζη 
 Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νηθνγελεηαθψλ 

ζπζηεκάησλ είλαη ε ηάζε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπο θαη 
επνκέλσο θαη ηελ επηβίσζε ηνπο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ 
ιέγεηαη νκνηφζηαζε θαη απαζρφιεζε έληνλα ηε ζπζηεκηθή 
ζεσξία, ε δηαηήξεζε δειαδή ηεο ηζνξξνπίαο κεηά απφ ηελ 
ελαξκφληζε κηαο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζε κηα ηδαληθή 
θαηάζηαζε, θπξίσο δηακέζνπ ηεο δηνρέηεπζεο 
πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ απνθιίζεηο θαη 
εηζάγνπλ δηνξζψζεηο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηδαληθήο 
θαηάζηαζεο.  
 

 Ζ έλλνηα ηεο νκνηφζηαζεο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε κηαο 
ηδαληθήο θαηάζηαζεο κε ηελ νπνία ζηελ θαιχηεξε 
πεξίπησζε ηαπηίδεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε, θαηά 
θαλφλα φκσο ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε δελ είλαη παξά κηα 
κεηνλεθηηθή παξαιιαγή ηεο ηδαληθήο θαηάζηαζεο. Ζ 
δπλακηθή ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο έγθεηηαη ζην φηη 
θάζε κέινο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηα άιια κέιε κε κηα 
ελεξγή δχλακε, πνπ ηνπο δηαπεξλά φινπο θαη ηνπο 
ππεξβαίλεη, πεξηθξνπξψληαο έηζη ηελ ηζνηηκία κεηαμχ ηνπο 
θαη ην δηθαίσκα φισλ λα αλήθνπλ.  



Ομοιόζηαζη (ζσνέτεια) 

  
 Ζ νηθνγέλεηα, θαηά ην ζπζηεκηθφ κνληέιν, 

ζεσξείηαη έλα νκνηνζηαηηθφ ζχζηεκα.  

 χκθσλα κε ηελ Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 
ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαηήξεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο αλαπηχζζνληαη δπν θχξηεο 
ηάζεηο: Ζ πξψηε απνηειείηαη απφ 
δηεξγαζίεο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 
πξνζηαηεχζνπλ ηελ νηθνγέλεηα απφ μέλεο 
παξεκβάζεηο, ελψ ε δεχηεξε έρεη σο 
ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 
ησλ κειψλ» Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
πξνζηαηεχνληαη νη αξρέο ηεο νηθνγελείαο 
πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ δηαηήξεζε 
ηεο ίδηαο σο ζχζηεκα, θαζψο θαη ηνπ 
πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο ηεο. 



Αποσταθεροποίηση κατά τον 

μεταστηματισμό 

 Όηαλ ζεξαπεπηεί ην «άξξσζην»κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, 
ελδέρεηαη ην ζχζηεκα λα κπεη ζε θαηάζηαζε 
αληζνξξνπίαο, νπφηε ρξεηάδνληαη ηελ ζηήξημε ηνπ 
ζεξαπεπηή θαη ηα ππφινηπα κέιε γηα λα ηζνξξνπήζεη πάιη 
ε νηθνγέλεηα. Ο ζεξαπεπηήο ρξεηάδεηαη λα είλαη 
επαίζζεηνο ζηε  δπλακηθή πνπ αλαπηχζζνπλ ηα κέιε ηεο 
νηθνγέλεηαο πνπ βηψλνπλ έληνλν ζηξεο πξνζπαζψληαο λα 
δηαηεξήζνπλ ην ζχζηεκα ζηαζεξφ θαηά ηε κεηαβαηηθή 
πεξίνδν ηεο αιιαγήο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο.  

 
 Ο θαζεγεηήο Οκνηνπαζεηηθήο Γ. Βπζνχιθαο ζην Γηεζλέο 

ζπλέδξην Οηθνγελεηαθήο Φπρνζεξαπείαο 1996 
παξνπζίαζε  ηελ πεξίπησζε λεαξήο γπλαίθαο κε ρακειή 
απηνπεπνίζεζε, άγρνο πγείαο, θφβν ζαλάηνπ, θαη  
δπζθαηαπνζία. Ο παηέξαο θπξίαξρνο, απηαξρηθφο θαη ε 
κεηέξα ρσξίο πξσηνβνπιία. πλνδεχεηαη ζην ηαηξείν απφ 
ζχδπγν θαη κεηέξα. (Πήξε ην νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν 
Baryta Carbonica). Ζ κεηέξα ηεο αζζελνχο φηαλ έγηλε 
θαιά ε θφξε ηεο θαη δελ ηελ ρξεηαδφηαλ γηα ζπλνδφ ζηηο 
εμφδνπο ηεο, έπαζε θαηάζιηςε. 



Αποσταθεροποίηση κατά τον 

μεταστηματισμό (σσνέτεια) 

 Αλ ζεξαπεπζεί ην άξξσζην κέινο πηζαλφλ  λα 
αλαδπζεί πξφβιεκα απνζηνιήο ηεο δσήο ησλ 
άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Μέζα απφ ηε 
ζπζηεκηθή καηηά βιέπνπκε κηα θφξε πνπ 
παξνπζηάδεηαη σο αδχλακε δίλνληαο έλαλ ξφιν 
πξνζηάηε ζηε κεηέξα («Υξεηάδνκαη λα κε 
ρξεηάδεζαη») ε νπνία ζηε ζρέζε κε ηνλ ζχδπγν 
είλαη παζεηηθή θαη θαηαπηέδεηαη. Όηαλ ε θφξε 
εζηηάζεη ζηνλ εαπηφ ηεο θαη βγεη απφ ηνλ 
εγθισβηζκφ, αλαδχεηαη ην πξφβιεκα ηεο κεηέξαο 
θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ηνλ απηαξρηθφ ζχδπγν. 
πρλά ηα παηδηά αξλνχληαη λα πάλε παξαθάησ ηεο 
δσή ηνπο ληψζνληαο φηη «εγθαηαιείπνπλ» ηνλ έλαλ 
ή θαη ηνπο δχν γνλείο. Ζ εκθάληζε ζπκπησκάησλ 
ζε πεξηφδνπο έληνλσλ αιιαγψλ ζηνλ θχθιν δσήο 
ηεο νηθνγέλεηαο («ζχλδξνκν άδεηαο θσιηά») ή 
κεηαβάζεσλ είλαη ζπλήζεο.  



clinical case Genogram 

79τρ. 
Θσροεηδοπάζεηα 

75τρ 
Παραπιεγηθή 

71τρ 
Καρθίλος 

65τρ 
Δηαβήηε – Εγθεθαιηθό 

Ποισοκσειηηηδα  

50τρ  
40τρ 

Άρες, 41τρ  
Αιιεργία  
Καηάζιηυε 

Θεοδώρα, 38τρ  
Μεζοθοιπηθή  
επηθοηλφλία 
Αρρσζκία 

Αζελά 9τρ 
Φφηοαιιεργία,  

θαηάζιηυε 

36τρ 

--> Άληρας 

--> 
Γσλαίθα 

--> Δηαδύγηο 



ημασία της σνεργασίας της 

σστημικής Φστοθεραπείας και της 

Ομοιοπαθητικής 

 πρλά νη ζεξαπεπφκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ςπρνζεξαπείαο κπνξεί λα  ρξεηάδνληαη ηε ρνξήγεζε 
ςπρνθαξκάθσλ, θάηη πνπ ζπρλά ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά 
ζηε ζεξαπεία ηνπο ιφγσ ησλ παξελεξγεηψλ θαη ηνπ 
θφβνπ γηα πηζαλή εμάξηεζε απφ απηά. 

 
 Υξεηάδεηαη ε ζπλεξγαζία ηεο πζηεκηθήο νηθνγελεηαθήο 

ςπρνζεξαπείαο θαη νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο θαη ζε 
πεξηπηψζεηο αζζελψλ πνπ ππνθέξνπλ απφ ζσκαηηθά 
ζπκπηψκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο θαη 
δεηνχλ κία πην άκεζε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε. Δίδακε 
φηη ν ζεξαπεπφκελνο κε νκνηνπαζεηηθή αγσγή  
βειηηψλεηαη γξήγνξα θαη δπλακψλεη ςπρηθά ψζηε λα 
κπνξεί λα ελζσκαηψζεη κε αζθάιεηα ην απσζεκέλν 
πιηθφ πνπ αλαδχεηαη κέζα απφ ηε ζεξαπεία ηνπ θαη 
κπνξεί λα θάλεη ζπλδέζεηο ζρεηηθά κε ηα αίηηα ηνπ 
ζπκπηψκαηνο.  



ημασία της σνεργασίας της 

σστημικής Φστοθεραπείας και της 

Ομοιοπαθητικής (σσνέτεια) 

 Αθφκα, δηαπηζηψζακε φηη κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ 
νκνηνπαζεηηθνχ θαξκάθνπ  νη αζζελείο κείσζαλ ή 
ζηακάηεζαλ ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή κε 
ςπρνθάξκαθα, θαη απηνθηνληθνί αζζελείο 
απέβαιαλ ηηο απηνθηνληθέο ηνπο ηάζεηο ή κεηψζεθε 
ε  έληαζε ησλ ςπρηθψλ ζπκπησκάησλ. 

 Ζ ζπζηεκηθή νηθνγελεηαθή ςπρνζεξαπεία κπνξεί 
λα σζήζεη ηνπο αζζελείο ζε κεγαιχηεξε 
ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ αιεζηλνχ εαπηνχ ηνπο, ηελ 
Απηνγλσζία ηνπο θαη ζε κηα νιηζηηθή 
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο. 



Επίλογος 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ζχλζεζε φρη κφλν κεηαμχ 
ησλ δηαθφξσλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 
αιιά θαη κε άιιεο επηζηήκεο θεξδίδεη έδαθνο. 
Παξαηεξήζακε φηη ε νκνηνπαζεηηθή κε ηελ 
ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία ζηεξίδνληαη ζε έλαλ 
νιηζηηθφ ηξφπν ζεψξεζεο ηνπ αζζελνχο φπνπ ν 
ζηφρνο, ζχκθσλα κε ηνλ Βπζνχιθα είλαη ε 
νιηζηηθή βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ αζζελνχο, ζηα 
ηξία επίπεδα (ζσκαηηθφ, ςπρηθφ, λνεηηθφ).  
 

 Αληίζηνηρα ζηελ ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία «ζθνπφο 
ηεο ςπρνζεξαπείαο είλαη λα βνεζήζεη ηα άηνκα λα 
απμήζνπλ ην βαζκφ ηεο εζσηεξηθήο ηνπο 
ζπγθξφηεζεο σο ην ζεκείν πέξα απφ ην νπνίν λα 
είλαη ζε ζέζε λα απηνθαηεπζχλνληαη ζπλερίδνληαο 
ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία θαη κεηψλνληαο ηελ 
«δπζιεηηνπξγία ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηνπο 
άιινπο». 
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