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Περίληψη 

 
“The institution of the family stands in a peculiarly central, crucial position. It faces 
inward to the individual, outward toward society, preparing each member to take 
his place in the wider social group by helping him to internalize its values and 
traditions as parts of himself.  

From the first cry at birth to the last words of death, the family surrounds us and 
finds a place for all ages, roles and relationships for both sexes.  

Our needs for physical, emotional and intellectual exchange, and for nurturance, 
control, communication and genital sexuality can all exist side by side and find 
satisfaction in harmonious relationship to one another.  

It exists to make itself unnecessary, to release its members into the wider society as 
separate, autonomous beings, only to recreate there images of itself anew.  

It has enormous creative potential, including that of life itself, and it is not surprising 
that, when it becomes disordered, it possesses an equal potential for terrible 
destruction. (...)” 

Robin Skynner, One Flesh: Separate Persons. 

 

Η θεωρία του Ασυνειδήτου, των Ενορμήσεων, των Αντικειμένων, του Εγώ και του 
Υπερεγώ - η Ψυχαναλυτική Θεωρία δηλαδή (φροϋδική, μεταφροϋδική και 
νεοφροϋδική) - προσπαθεί, δύο αιώνες τώρα να αναδείξει και να φωτίσει τον 
ψυχισμό του ανθρώπου, ως περιεχόμενο αλλά και ως σύνολο λειτουργιών, 
«φυσιολογικών» και «παθολογικών».  

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως η αγνόηση και παράβλεψη της Οικογένειας 
και όλων των διανθρώπινων αλληλεπιδράσεων εντός αυτής από μέρους των 
ψυχαναλυτών θα ήταν υπεραπλούστευση και αμέλεια. Παρά ταύτα, ακόμα και μέχρι 
τώρα, η Θεραπεία Ζεύγους και η Οικογενειακή Θεραπεία έχουν  συνδεθεί στενότατα 
με τη Συστημική Θεωρία και την αντίστοιχη τεχνική προσέγγιση. Ο Ψυχαναλυτικός 
λόγος και οπτική επί του συγκεκριμένου θέματος δεν έχουν ακόμα κατακτήσει τον 
χώρο που τους ανήκει στη συνείδηση του κόσμου. Κάποιοι υποστηρίζουν πως 
χρειαζόταν να εμφανιστεί η Ομαδική Ανάλυση (Group Analysis) για να βρει και 
αυτή, η Ψυχανάλυση, την κατάλληλη φόρμα για να προσεγγίσει θεραπευτικά το 
ζευγάρι και την οικογένεια.  
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