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3η Διημερίδα ΕΠΒΕ 2-3 Μαρτίου 2019 

Εισήγηση κ. Δ. Σακκά 

 

Η Διαλεκτική Αλληλεπίδραση Οικογενειακών και Κοινωνικών Σχέσεων και η Επιρροή τους στη 

Θεραπευτική Σχέση. 

 

 
 

Η Διαλεκτική Αλληλοεπίδραση Οικογενειακών και Κοινωνικών Σχέσεων και  

η Επιρροή τους στη Θεραπευτική Σχέση.                

 

Τα Κοινωνικά Συστήματα και οι ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις εξελίσσονται συνήθως αδρά σε τρεις φάσεις: 

α)  δημιουργίας , δόμησης ,παραγωγής 

β)ανάπτυξης ,συντήρησης, ροής 

γ) μετασχηματισμού, αποδόμησης-αναδόμησης μέσα και από χαοτικές αλλά και ανοτροπικές  διαδικασίες 

αυξανόμενης συμπλοκότητας και σπειροειδούς ανέλιξης. 

Οι Γιώργος και Βάσω Βασιλείου ορίζουν τον Άνθρωπο ως συναποτελούμενο από διεργασίες βιολογικές , 

ψυχοκοινωνικές , κοινωνικοοικονομικές και κοινωνικοπολιτισμικές διεργασίες σε αμοιβαία μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση. 

Η Ισομορφικότητα σε δομές και λειτουργίες κοινωνικών, οικογενειακών και θεραπευτικών σχέσεων 

διαπιστώνεται σε κάθε ευκαιρία και μας οδηγούν σε μία πολυεπίπεδη και πολυεστιακή προσέγγιση. 

Άλλοτε η ποικιλότητα των συστημάτων (εξού και η επανεμφάνιση των εννοιών της διαλογικότητας και της 

πολυφωνικότητας),  και άλλοτε οι αναπτυσσόμενες  συνθετικές διεργασίες  φαίνεται να συνιστούν 

προϋποθέσεις επιβίωσης και ανάπτυξής τους. 

 Η φιλότης και το νείκος του Εμπεδοκλή κάνουν εμφανή τη διαλεκτική σχέση τους σε διπολικότητες όπως 

έργο-σχέση, Ιθάκη -διαδρομή, άτομο - ομάδα κ.α. σε αναζήτηση του ‘’άμα Άνθρωπος άμα Ομάδα’’ των 

αρχαίων. 

Όταν οι θεραπευτές, οι προσεγγίσεις τους, τα θεραπευτικά πλαίσια, οι συμβουλευόμενοι - θεραπευόμενοι και 

τα προβλήματά τους είναι σε ένα συνεχές γίγνεσθαι, τότε η μη προβλεψιμότητα καθίσταται προβλέψιμη. 

Παρά ταύτα, κι ενώ φαίνεται ότι όλα αλλάζουν κάποια σαν να μένουν ίδια, κλασσικά, αρχετυπικά, 

επανεμφανιζόμενα φρακταλ μέσα στην γενικότερη απροσδιοριστία τους, όπως θα μας έλεγαν οι σύγχρονες 

επιστήμες.  

Κοινές πανανθρώπινες ανάγκες, επιθυμίες και ερωτήματα αναδύονται αναζητώντας απαντήσεις σε 

μεταβαλλόμενα πλαίσια. 

Η ανάδυση νέων νοημάτων και ατομικών αλλά και συλλογικών οραμάτων είναι αναπόφευκτη. 

Η κλειστότητα αλλά και η υπερβολική ανοικτότητα είναι κίνδυνος για τα συστήματα (σκέψεις, δράσεις κ.λ.π) 

που ούτως ή άλλως , κατά τη θεωρία της μη πληρότητας, είναι καταδικασμένα να πορεύονται μεταξύ σκύλας 

και Χάρυβδης, δηλαδή  ελλειμματικότητας και αντιφάσεων. 

Ο διάλογος, η αντοχή στην αποσταθεροποίηση και στην αβεβαιότητα ,η αυτονόμηση μέσα από και για την 
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αλληλεξάρτηση, η οικειότητα -κοντινότητα των ανθρώπων που δουλεύουν με τον Άνθρωπο, το  «γνώθι 

σ΄αυτόν», όπως έγραφε στη προμετωπίδα το μαντείο των Δελφών και οι διεργασίες σύνθεσης  των διαφορών 

, όπου αυτό είναι δυνατό , μπορούν  να προσφέρουν  κάποια  από τα χρειαζούμενα. 
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