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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

«[…]ηε λέα θνηλσλία δεκηνπξγείηαη θαη ν λένο άλζξσπνο[…]
1
». Γελ είλαη ηπραία ε 

επηινγή ηεο πξφηαζεο ηνπ κεγάινπ Ρψζνπ ςπρνιφγνπ Lev Vygotsky γηα ηελ αξρή ελφο 

ηδηφηππνπ ηαμηδηνχ ζε κία πνιχ ηδηαίηεξε ςπρνινγία. Μία ςπρνινγία πνπ γελλήζεθε θάησ 

απφ θηινζνθηθέο δηακάρεο, απφ επηζηεκνληθέο λνκνηέιεηεο θαη επαλαζηαηηθέο αιιαγέο. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ςπρνινγία πνπ αλαπηχρζεθε ζηε νβηεηηθή Έλσζε κεηά ηελ Δπαλάζηαζε 

ηνπ 1917. Μέζα ζε απηέο «ηηο δέθα κέξεο πνπ ζπγθιφληζαλ ηνλ θφζκν» έγηλαλ ηεξάζηηεο 

αιιαγέο πνπ είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ κεηαηξνπή πνιιψλ κέρξη ηφηε δεδνκέλσλ, απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κέρξη θαη ηελ ίδηα ηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο.  

 ηα πιαίζηα απηψλ ησλ επαλαζηαηηθψλ αιιαγψλ ππήξμε έλαο πξαγκαηηθφο 

εξεπλεηηθφο νξγαζκφο απφ επηζηήκνλεο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα πάληα θαη 

λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ επηζηήκε ψζηε λα εμππεξεηεί ηηο ιατθέο αλάγθεο. Έλαο απφ απηνχο 

ηνπ επηζηήκνλεο ήηαλ θαη ν Alexei Leontiev. Ο Leontiev ζηελ καθξφρξνλε εξεπλεηηθή ηνπ 

πνξεία έρεη θαηαθέξεη λα ζπλδεζεί ην φλνκά ηνπ κε ηελ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία 

είλαη ππφ δηεξεχλεζε ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

 Γηα λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο εξγαζία λα θαηαιάβνπλ 

νινθιεξσκέλα ηελ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπ Leontiev ζε απηή 

πξέπεη λα θάλνπκε θάπνηεο απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο. Ο Leontiev, αξρηθά, αλήθεη ζηνπο 

ςπρνιφγνπο ηεο νβηεηηθήο ςπρνινγίαο. χκθσλα κε ηνλ Γαθέξκν (2012) «[…]ν όξνο 

νβηεηηθή ςπρνινγία αλαθέξεηαη ζε έλα επξύηαην θάζκα πνηθίισλ πξνζεγγίζεσλ θαη 

ηάζεσλ ζην πεδίν ηεο ςπρνινγίαο πνπ, παξά ηηο κεηαμύ ηνπο δηαθνξέο, έρνπλ θάπνηνπο 

επξύηεξνπο θνηλνύο ζεσξεηηθνύο θαη κεζνδνινγηθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο θαη 

δηακνξθώζεθαλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθό-πνιηηηζκηθό-ηζηνξηθό πιαίζην[…]». ηελ 

                                                 
1
 Vygotsky, L. S. «Istoricheskii smysl psikhologicheskogo krizisa.” In L. S. Vygotsky, Sobr. Soch. 6 vols. 

Moscow, 1982, vol. 1. p. 436 απφ Rozin, 2004 ζει. 78 
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βηβιηνγξαθία εθηφο απφ νβηεηηθή ςπρνινγία, ηελ ςπρνινγία ζηελ πξψελ ΔΓ, ηελ 

ζπλαληάκε θαη σο Μαξμηζηηθή ςπρνινγία
2
 ή σο Γηαιεθηηθή Τιηζηηθή ςπρνινγία

3
. Δληνχηνηο 

ζηελ παξνχζα εξγαζία επηιέγνπκε λα αλαθεξζνχκε ζην είδνο ηεο ςπρνινγία πνπ 

νηθνδνκήζεθε ζηε Ρσζία θαη κεηέπεηηα ΔΓ σο νβηεηηθή ςπρνινγία δηφηη πηζηεχνπκε πσο 

ζαλ φξνο αληαλαθιά κε πεξηζζφηεξε αθξίβεηα ηηο αιιαγέο θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο κεηά ηελ επηθξάηεζε ηεο Οθησβξηαλήο επαλάζηαζεο. Μέζα απφ 

ηηο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ησλ νβηεηηθψλ ςπρνιφγσλ παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 

ζέκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ έκειιε κέρξη θαη ζήκεξα λα πξνβιεκαηίδεη ηνπο εξεπλεηέο ηεο. 

Ο Alexei Leontiev, ρσξίο λα είλαη ν κνλαδηθφο πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ δξαζηεξηφηεηα, ήηαλ 

απηφο πνπ κε ηηο ζέζεηο ηνπ μεθίλεζε κία γφληκε επηζηεκνληθή αληηπαξάζεζε πνπ θξαηάεη 

κέρξη θαη ηεο κέξεο καο ζε ζρέζε κε ηνλ αλζξψπηλν ςπρηζκφ, ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

αηφκνπ, ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο κνξθέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηε δνκή ηεο. 

 Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο εξγαζίαο καο ζα ζέιακε λα 

αλαθεξζνχκε ζε θάηη πνπ έρεη ζρέζε κε απηή. Ζ αλάιπζε ηεο νβηεηηθήο ςπρνινγίαο, 

ζεσξνχκε πσο πξφθεηηαη γηα έλα ζέκα πνπ αλ θαη έρεη κεγάιν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ 

πξφζθαηα, ζρεηηθά, μεθίλεζαλ επηζηήκνλεο λα αζρνινχληαη κε απηφ θαη θπξίσο λα 

κεηαθξάδνπλ απφ ηελ Ρψζηθε γιψζζα ζηα Αγγιηθά έξγα κεγάισλ νβηεηηθψλ ςπρνιφγσλ 

φπσο ηνπ Vygotsky ή ηνπ Leontiev. Αληίζηνηρα, αξθεηά ιίγνη είλαη θαη νη Έιιελεο 

επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ νβηεηηθή ςπρνινγία αιιά κε ζεκαληηθφ έξγν. Απηά 

δεκηνπξγνχλ θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο ζε ζρέζε κε ηελ βηβιηνγξαθία. ηελ εξγαζία βξήθακε 

θαη επηιέμακε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ βηβιία θαη επηζηεκνληθά άξζξα 

ζρεηηθά κε ηελ νβηεηηθή ςπρνινγία, ηνλ Alexei Leontiev θαη ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Δπηιέγνπκε ε εξγαζία καο λα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα. Κάζε έλα απφ απηά 

ηα θεθάιαηα ζα απαληάεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. ην πξψην θεθάιαην πνπ ζαλ ηίηιν 

                                                 
2
 Κακαρίνος, 2012 σελ. 73 

3
 Κουβελάς, 2003 και Κουβελάς, 2009 
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επηιέγνπκε «Ζ Δμέιημε ηεο Φπρνινγίαο κέζα από ηελ Γηαπάιε Τιηζκνύ θαη Ηδεαιηζκνύ» 

έρεη δηπιφ ζθνπφ. ε πξψην επίπεδν ζέινπκε λα δείμνπκε πσο ε δηακφξθσζε ηεο ςπρνινγίαο 

ζηελ νβηεηηθή Έλσζε είρε ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα. Γηα ηελ αθξίβεηα ζηεξίρζεθε πάλσ ζε 

κία θηινζνθηθή δηαπάιε γηα ηνλ ραξαθηήξα ησλ ςπρηθψλ θαηλνκέλσλ. Απηή ε δηαπάιε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ «θξίζε» πνπ επηθξαηνχζε ζηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο βξέζεθε ζηελ 

πξψηε γξακκή αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζηνπο ςπρνιφγνπο ηεο πξνεπαλαζηαηηθήο θαη 

κεηεπαλαζηαηηθήο πεξηφδνπ ζηε Ρσζία. Μέζα απφ απηή ηελ αληηπαξάζεζε ζέινπκε λα 

απνδείμνπκε πσο ν Leontiev επεξεάζηεθε γηα ηελ δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, κέζα απφ απηφ ην θεθάιαην απνζθνπνχκε ζηελ 

ηζηνξηθή νξηνζέηεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ ςπρνινγία κε επίθεληξν ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα ζηελ Ρσζία. Γηα ηελ ζπιινγή ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ κεηέπεηηα 

ζπγγξαθή ηνπ θεθαιαίνπ ζηεξηρζήθακε θπξίσο ζηα βηβιία ησλ Yaroshevsky θαη Petrovsky 

(«A History of Psychology» θαη «Psychology in the Soviet Union-A Historical Outline»), ην 

επίηνκν ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο ΔΓ «Ψπρνινγία», ηα βηβιία ηνπ Κνπβειά 

(«Γηαιεθηηθή Ψπρνινγία» θαη «Γεληθή Ψπρνινγία: Γηαιεθηηθή-Τιηζηηθή Πξνζέγγηζε») 

φπσο θαη επηζηεκνληθά άξζξα ζρεηηθά κε ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα.  

 Σν δεχηεξν έρεη ηίηιν «Έλα ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα γηα ηνλ Alexei 

Leontiev». ε απηφ ην θεθάιαην ζέινπκε ζθφπηκα λα αλαθεξζνχκε ζηελ δσή ηνπ Leontiev. 

θφπηκα, δηφηη κέζα απφ ηνπο δηάθνξνπο ζηαζκνχο ηεο δσήο ηνπ βιέπνπκε κπνξεί ν 

αλαγλψζηεο θαιχηεξα λα θαηαιάβεη θαη ηηο επηινγέο πνπ έθαλε ν Leontiev πάλσ ζηελ ζεσξία 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ηελ βηνγξαθία ηνπ Leontiev επηιέγνπκε βηβιηνγξαθηθά λα 

ζηεξηρζνχκε θπξίσο πάλσ ζηελ βηνγξαθία πνπ έρεη γξάςεη γηα ηνλ ίδην ν γηφο ηνπ 

πεξηγξάθνληαο παξάιιεια κε ηνπο «ζηαζκνχο» ηεο δσήο ηνπ Alexei Leontiev θαη ηελ 

επηζηεκνληθή πνξεία ηνπ παηέξα ηνπ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχκε πιεξνθνξίεο θαη απφ άιια 
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βηβιία θαη άξζξα(φπσο ην βηβιίν «Ζ Γηακόξθσζε ηεο Πξνζσπηθόηεηαο» ηνπ Καξι 

Λεβίηηλ).  

ην ηξίην-θαη εθηελέζηεξν θεθάιαην-θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο κε ηίηιν «Ζ 

πκβνιή ηνπ Alexei Leontiev ζηελ κειέηε ηεο Θεσξίαο ηεο Γξαζηεξηόηεηαο» έρνπκε 

ζθνπφ λα αλαιχζνπκε ηελ Θεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο κέζα απφ ηελ ζπκβνιή ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Leontiev. Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε καο γηα ηελ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Leontiev κηιάκε πξψηα γηα ηηο ζέζεηο πνπ αλάπηπμε ν Lev Vygotsky θαη πσο απφ απηέο ηηο 

ζέζεηο ζηε ζπλέρεηα κία κεξίδα επηζηεκφλσλ πξνρψξεζαλ ζηελ δηαηχπσζε ζεσξηψλ φπσο 

ζηελ πεξίπησζή καο ν Leontiev. Γηα ηα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηήζακε πιεξνθνξίεο θπξίσο 

απφ ηα έξγα ησλ Yaroshevsky («Lev Vygotsky»), Γαθέξκνπ («Ζ Πνιηηηζκηθή-Ηζηνξηθή 

Θεσξία ηνπ Vygotsky») θαη άξζξα πνπ είραλ ζρέζε κε ηηο απφςεηο ηνπ Vygotsky. Σα 

ππφινηπα ππνθεθάιαηα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηηο ζέζεηο ηνπ Leontiev θαη ηηο έξεπλέο ηνπ γηα 

ηελ Θεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. Ξεθηλάκε απφ ηε γέλλεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηε δνκή θαη 

ηα κέξε ηεο, ηελ εζσηεξίθεπζε θαη ηε ζρέζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ πξνζσπηθφηεηα. 

Πνιχηηκα εξγαιεία απνδείρζεθαλ ην βαζηθφ εγρεηξίδην ηνπ Leontiev «Γξαζηεξηόηεηα, 

πλείδεζε, Πξνζσπηθόηεηα» φπσο κία ζεηξά άξζξσλ απφ επηζηεκνληθά πεξηνδηθά φπσο 

απηά ηνπ «Journal of Russian and East European Psychology» ηα νπνία είλαη θπξίσο άξζξα 

ή θαη δηαιέμεηο ηνπ Leontiev κεηαθξαζκέλα ζηα Αγγιηθά. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηήζακε θαη 

ειιεληθά άξζξα-δπζηπρψο πεξηνξηζκέλα-φπσο ηνπ Μηραήι γηα ηελ εζσηεξίθεπζε θαη ησλ 

Καθαξίλν θαη Μετκάξε («Ζ Μαξμηζηηθή Θεσξία ηεο πλείδεζεο: Ζ πλεηζθνξά ηνπ A. N. 

Leontiev» θαη «Σν Εήηεκα ηεο Πξνζσπηθόηεηαο ζηελ Ψπρνινγηθή Θεσξία ηεο 

Γξαζηεξηόηεηαο»). Αξθεηά ελδηαθέξνπζα ήηαλ θαη κία εξγαζία ηνπ Leontiev κεηαθξαζκέλε 

απφ ηνλ Βαγελά («Ζ νβηεηηθή Ψπρνινγία γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Παηδηνύ») ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηήζακε θπξίσο γηα λα αλαθεξζνχκε ζηελ θπξίαξρε δξαζηεξηφηεηα.  
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Σν ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο θαιχπηεη φρη ηηο ζέζεηο ηνπ Leontiev γηα ηελ 

δξαζηεξηφηεηα αιιά ηηο δηαηππψζεηο άιισλ επηζηεκφλσλ γηα απηή. Ο ηίηινο πνπ δψζακε 

«Οη Γηαθνξεηηθέο Απόςεηο γηα ηε Θεσξία ηεο Γξαζηεξηόηεηαο θαη ε Κξηηηθή ζηε 

Θεσξία ηεο Γξαζηεξηόηεηαο» ζεσξνχκε πσο ηαηξηάδεη απφιπηα. Θέινπκε κέζα απφ απηφ 

ην θεθάιαην, ν αλαγλψζηεο, λα αληηιεθζεί ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ζρνιέο ηεο 

νβηεηηθήο ςπρνινγίαο (Vygotsky, Rubinstein, Galperin, Meshcheryakov θαη Davydov)πάλσ 

ζην ζέκα ζηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δκείο ζέινπκε λα δείμνπκε πσο απηφο ν δηάινγνο έγηλε 

θπξίσο κε βάζε ηηο ζέζεηο ηνπ Leontiev γηα ηε δξαζηεξηφηεηα. Σέινο ηα ηειεπηαία 

ππνθεθάιαηα ηεο εξγαζίαο ηα αθηεξψλνπκε ζε θξηηηθή πνπ έρεη γίλεη ζηνλ Leontiev αιιά θαη 

ζε ζχγρξνλνπο επηζηήκνλεο ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο φπσο ν Engeström. Γηα απηφ ην 

θεθάιαην ρξεζηκνπνηήζακε βηβιία θαη αξζξνγξαθία. Απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά είλαη ην 

βηβιίν ηνπ Jacques Haenen «Piotr Galperin: His Lifelong Quest for the Content of 

Psychology», άξζξα ησλ Stetsenko (2005), Blunden (2009), Silvonen (2010) θ. ιπ. Δπίζεο 

ζεσξνχκε ηα άξζξα ησλ Καθαξίλνπ θαη Μετκάξε πνιχ βνεζεηηθά σο πξνο ην δήηεκα ηεο 

θξηηηθήο ηεο ζεσξία ηνπ Leontiev φπσο θαη ην πξφζθαην αγγιηθφ άξζξν ηνπ Καθαξίλνπ 

(2013) «Doing Psychology Under New Contitions». 

θνπφο ηεο εξγαζίαο καο είλαη, αθνχ ν αλαγλψζηεο έρεη θηάζεη ζην ηέινο ηεο 

εξγαζίαο θαη έρεη δηαβάζεη ηα πξναλαθεξζέληα θεθάιαηα, λα θαηαιάβεη πσο ε επηζηεκνληθή 

ζπκβνιή ηνπ Leontiev επέδξαζε απφ ηε κία ζηε κειέηε ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

απφ ηελ άιιε πσο εληζρχζεθε πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή απηή πνξεία γηα ηελ ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο κέζα απφ ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηελ 

δηαηχπσζε ηνπ Leontiev. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ  

Ζ Δμέιημε ηεο Φπρνινγίαο Μέζα από ηελ Γηαπάιε Τιηζκνύ θαη Ηδεαιηζκνύ 

 

Δηζαγσγή: 

 Ζ εμέιημε ηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ ηεο ςπρνινγίαο δελ ήηαλ κία απιή ππφζεζε. 

Ήηαλ απνηέιεζκα κίαο έληνλεο δηαπάιεο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο θαη 

δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. Με θφλην απηή ηε δηαπάιε ζα δνχκε ην πψο 

θηλήζεθε ε επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο ζηε Ρσζία θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ηελ 

«θξίζε» θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο κεηά ηελ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε ηνπ 1917 ζχκθσλα 

κε ηε θηινζνθηθή ζεσξία ηνπ δηαιεθηηθνχ πιηζκνχ. 

 

1.1 Τιηζκόο θαη Ηδεαιηζκόο: Γηαπάιε κε Φόλην ηελ Φπρνινγία: 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ δηαπάιε αλάκεζα ζηα θηινζνθηθά ξεχκαηα ηνπ πιηζκνχ 

θαη ηνπ ηδεαιηζκνχ δελ πξφθεηηαη γηα θάπνηα θαηλνχξγηα ζεκαηνινγία ζηηο έξεπλεο θαη ηηο 

αλαιχζεηο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ. Γεκηνπξγεί φκσο κεγάιε εληχπσζε ζε έλαλ 

ςπρνιφγν ην πψο θαη κε πνην ηξφπν απηά ηα θηινζνθηθά ξεχκαηα άζθεζαλ θαη αζθνχλ 

επίδξαζε ζηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ.  

Με δεδνκέλν ην φηη ε επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο είλαη απηή ε νπνία κειεηά ηα ςπρηθά 

θαηλφκελα νη εθάζηνηε ζεσξίεο έπαηξλαλ ζέζε γηα ηελ θχζε απηψλ ησλ ςπρηθψλ θαηλνκέλσλ 

αιιά θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζπλδένληαλ κε ηα αληίζηνηρα θπζηθά θαηλφκελα
4
. Ο Κνπβειάο 

ζην έξγν ηνπ «Γηαιεθηηθή Φπρνινγία» (2007) ζεσξεί πσο εκθαλίδνληαη ςπρνινγηθέο ζρνιέο 

πνπ ρσξίδνληαη αλάινγα κε ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο βάζεηο ζε πιηζηηθέο θαη ηδεαιηζηηθέο. Σν 

θνκκάηη πάλσ ζην νπνίν νη επηζηήκνλεο ησλ δχν ξεπκάησλ θπξίσο αληηπαξαηάζζνληαλ ήηαλ 

απηφ ηεο ζρέζεο ηνπ ςπρηθνχ κε ην θπζηθνχ, κε ηνπο πιηζηέο λα κηινχλ γηα ηελ ςπρή σο 

                                                 
4
 κπξλψθ, Λεφληηεθ, Ρνπκπηλζηάηλ. Σεπιψθ,  ρ.ρ ζει. 9 
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απφξξνηα ησλ ζσκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ελψ ηνπο ηδεαιηζηέο λα ζπζπεηξψλνληαη γχξσ απφ ηελ 

ηδέα φηη ε ςπρή είλαη κία ηδηαίηεξε δχλακε.     

ην παξφλ ππνθεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνδείμνπκε παξαθάησ 

πσο απφ ηε κία ε δηαπάιε αλάκεζα ζε απηά ηα ξεχκαηα έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο ςπρνινγίαο ζηε νβηεηηθή Έλσζε φπνπ έδξαζε θαη έζεζε ηα εξεπλεηηθά ηνπ 

εξσηήκαηα ν Alexei Leontiev. Δλψ απφ ηελ άιιε ζέινπκε, ν αλαγλψζηεο, λα κπνξέζεη λα 

αληηιεθζεί πσο ε ζεσξεηηθή δηαπάιε πνπ ππήξρε ζηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο-κέρξη θαη ην 

ζεκείν πνπ ν Leontiev επέιεμε ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα λα κειεηήζεη θαη λα 

παξνπζηάζεη ζηε ζπλέρεηα ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο-δελ ήηαλ θαζφινπ ηπραία. 

 Ο ηδεαιηζκφο-ζέινληαο λα δψζνπκε έλα ζπλνπηηθφ νξηζκφ-είλαη ην θηινζνθηθφ ξεχκα 

εθείλν φπνπ ππνζηεξίδεηαη πσο ην πλεχκα, ε ςπρή, είλαη ην πξσηαξρηθφ. ηνλ ηδεαιηζκφ ε 

χιε
5
 έρεη δεπηεξεχνληα ξφιν θαη θαηαιήγεη λα γίλεηαη παξάγσγν ηνπ πλεχκαηνο. Σν άηνκν 

είλαη αλίζρπξν γηα λα γλσξίδεη ηνλ θφζκν. Σα ζεσξεηηθά ζεκέιηα ηνπ ηδεαιηζκνχ κπνξνχκε 

λα ηα εληνπίζνπκε απφ ηηο πξσηφγνλεο, θηφιαο, θνηλσλίεο φπνπ κέζσ ησλ αληκηζηηθψλ 

δνμαζηψλ γηα ηελ ςπρή πξνζπαζνχζαλ λα εξκελεχζνπλ θαηλφκελα ηεο δσήο φπσο ηνλ 

ζάλαην, ηελ ιηπνζπκία, ηνλ χπλν, ηα φλεηξα θ.ιπ.
6
 Ο κπξλψθ (ρ. ρ) ζεσξεί πσο νη εξκελείεο 

απηέο πνπ έδηλαλ νη άλζξσπνη ηφηε νθείινληαλ ζην γεγνλφο φηη «[…] είλαη ππνηαγκέλνη ζηηο 

θπζηθέο δπλάκεηο ρσξίο λα θαηαιαβαίλνπλ ηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγεί ην αλζξώπηλν 

ζώκα[…]» ελψ αξθεηά εκθαηηθά ζπκπιεξψλεη πσο ζε απηέο ηηο εξκελείεο 

«[…]αληαλαθιώληαη θαληαζηηθά ε αδπλακία ηνπ αλίζρπξνπ αγξηάλζξσπνπ ζηελ πάιε ηνπ 

κε ηελ θύζε[…]». Χζηφζν, ε δηαδξνκή ηνπ ηδεαιηζηηθνχ θηινζνθηθνχ ξεχκαηνο, είλαη 

                                                 
5
« Μία θηινζνθηθή θαηεγνξία πνπ ρξεζηκεύεη γηα λα ππνδειώζεη ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθόηεηα, πνπ 

έρεη δνζεί ζηνλ άλζξσπν από ηα αηζζήκαηα ηνπ θαη πνπ αληηγξάθεηαη, θσηνγξαθίδεηαη, αληαλαθιάηαη από 

ηα αηζζήκαηά καο, ελώ ππάξρεη αλεμάξηεηα από απηά» (Λέληλ, 1973) 

6
 Κνπβειάο, 2009 ζει. 39 
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ζεκαληηθφ λα έρνπκε ζην λνπ καο πσο δελ νθείιεηαη ζε «θνζκνζεσξεηηθή αθέιεηα»
7
 αιιά 

πξφθεηηαη γηα θηινζνθηθφ ξεχκα κε «επηζηεκνινγηθέο θαη θνηλσληθέο ξίδεο»
8
. Μέζσ ηνπ 

ηδεαιηζκνχ δηακνξθψζεθαλ αληηιήςεηο φπνπ αληί λα μεδηαιχλνπλ ην ζεσξεηηθφ πεδίν γηα ην 

δεζκφ πιηθνχ θαη ςπρηθνχ, ην δηνγθψλνπλ θαη θαηαιήγνπλ λα μεθφβνπλ εληειψο ην έλα απφ 

ην άιιν. Απηή ε ζέζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ κπξλψθ (ρ. ρ) φπσο ζεκεηψλεη πσο ην 

ηδεαιηζηηθφ θηινζνθηθφ ξεχκα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηηο φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

θνηλσληθέο αιιαγέο εκπινπηίζηεθε θαη νη εθπξφζσπνί ηνπ έδσζαλ-ζπλεηδεηά-ην ζεσξεηηθφ 

άιινζη ζηελ εθάζηνηε θπξίαξρε ηάμε ψζηε λα θαηαπηέδεη ηηο ππφινηπεο.  

ηνλ αληίπνδα βξίζθνπκε ην θηινζνθηθφ ξεχκα ηνπ πιηζκνχ. Δδψ ε χιε πξφθεηηαη 

γηα ην πξσηαξρηθφ ελψ ν θφζκνο αληηιακβάλεηαη θαζαξά σο πιηθφο. ηνλ πιηζκφ ε χιε έρεη 

ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αησληφηεηαο φπσο θαη ην φηη δελ δεκηνπξγήζεθε απφ θαλέλα. Σν 

ςπρηθφ θνκκάηη πξφθεηηαη γηα παξάγσγν ηεο χιεο ελψ ην άηνκν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

γλσξίδεη ηνλ θφζκν θαη ηηο αηέιεηέο ηνπ. Όπσο ζπκβαίλεη κε ηνλ ηδεαιηζκφ έηζη θαη ν πιηζκφο 

έρεη κία πινχζηα ηζηνξία απφ πίζσ ηνπ. Με ηνλ θαηξφ ην πιηζηηθφ θηινζνθηθφ ξεχκα θαη νη 

εθπξφζσπνί ηνπ πξνζπαζνχζαλ λα μεπεξάζνπλ ηηο ζεσξεηηθέο αδπλακίεο ζηηο έξεπλέο ηνπο 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ «ρνλδξνεηδή θαη απιντθφ ραξαθηήξα πνπ είρε ην πιηζηηθφ 

θηινζνθηθφ ξεχκα»
9
 σο πξνο ηελ εξκελεία ησλ ςπρηθψλ θαηλνκέλσλ θαη λα θαηαιήμνπλ λα 

ηα ηαπηίδνπλ κε θάπνην κέξνο ηνπ ζψκαηνο (ζπλήζσο κε ηνλ εγθέθαιν) δειαδή φπσο ην 

ζπθψηη εθθξίλεη ρνιή έηζη θαη ν εγθέθαινο ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θ.ιπ.
 10

. 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη πσο θαλέλα απφ ηα δχν θηινζνθηθά ξεχκαηα δελ 

κπνξνχζε λα δηεπθξηλίζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πιηθνχ θαη ςπρηθνχ κε ζσζηφ ηξφπν. ίγνπξα 

φρη νη ηδεαιηζηέο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ζεσξία ηνπο κε ζθνπηκφηεηα θαη ζφισλαλ 

                                                 
7
 Κνπβειάο, 2007 ζει. 17 

8
 Κνπβειάο, 2007 ζει. 17 

9
 κπξλψθ, Λεφληηεθ, Ρνπκπηλζηάηλ. Σεπιψθ,  ρ.ρ  ζει. 10 

10
 Υπδαίνο πιηζκφο (κπξλψθ, Λεφληηεθ, Ρνπκπηλζηάηλ. Σεπιψθ,  ρ.ρ  ζει. 10) 
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φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχζαλ ηα λεξά. Δλψ θαη νη πιηζηέο έπεθηαλ ζχκαηα ηεο εξκελείαο πνπ 

έδηλαλ. Έηζη ζε απηφ ην ζεκείν εκθαλίδνληαη δχν δηαθνξεηηθέο κέζνδνη ζθέςεο: ε 

κεηαθπζηθή θαη ε δηαιεθηηθή. Απηνί νη δχν κέζνδνη δηακφξθσζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζρέζε πιηθνχ θαη ςπρηθνχ. Μπνξεί φηαλ κηιάκε γηα κεηαθπζηθή λα 

έξρεηαη ζην λνπ καο ζρεδφλ ακέζσο ην ηδεαιηζηηθφ θηινζνθηθφ ξεχκα φκσο ζαλ κέζνδνο ή 

ηξφπνο ζθέςεο πηνζεηήζεθε θαη απφ θάπνηνπο πιηζηέο
11

. Αληίζηνηρα κε ηε δηαιεθηηθή 

θαηαπηάζηεθαλ θαη ηελ εξεχλεζαλ θαη εθπξφζσπνη ηνπ ηδεαιηζκνχ φπσο ν Πιάησλαο, ν 

Leidnitz θαη ν Hegel.  

Υξεζηκνπνηψληαο ηε δηαιεθηηθή επηζηεκνληθή κέζνδν νη εθάζηνηε εξεπλεηέο ηνπ πην 

ζχγρξνλνπ πιηζηηθνχ θηινζνθηθνχ ξεχκαηνο κπφξεζαλ λα εμάγνπλ ηξνκεξά ζεσξεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα θαη λα αλαβαζκίζνπλ θαηά πνιχ ην επίπεδν ηεο έξεπλάο ηνπο. Έηζη, ην 

αλψηεξν ζηάδην φκσο ηνπ πιηζκνχ είλαη ν δηαιεθηηθφο πιηζκφο, ην ζχγρξνλν ζηάδην ηεο 

ηζηνξηθήο ηνπ αλάπηπμεο πνπ εμεηάδεη ηνπο πην γεληθνχο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ αλάπηπμε 

ζηε θχζε, ηελ θνηλσλία θαη ηε λφεζε. Ο δηαιεθηηθφο πιηζκφο ήηαλ κία θηινζνθηθή ζεσξία, 

απνηέιεζκα ηεο λνκνηειεηαθήο αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο πνπ θαηάθεξε λα ζπλδπάζεη φιεο 

ηηο-κέρξη ηφηε-πιηζηηθέο αληηιήςεηο θαη λα αληηθξνχζεη κε επηηπρία ηνλ ηδεαιηζκφ. Γηα ηελ 

αθξίβεηα ν δηαιεθηηθφο πιηζκφο «αθνκνίσζε θαη επεμεξγάζηεθε ζε πιηζηηθή βάζε
12

» 

νηηδήπνηε ζεηηθφ είρε λα πξνζθέξεη ε αλάπηπμε ηεο κέρξη ηφηε θηινζνθίαο. Οη βαζηθέο αξρέο 

ηεο ζεσξίαο ζεκειηψζεθαλ απφ ηνλ Karl Marx θαη ηνλ Friedrich Engels
13

 θαη αλαπηχρζεθαλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνλ Lenin
14

, πξσηεξγάηε ηεο Οθησβξηαλήο Δπαλάζηαζεο θαη εγέηε ηνπ 

πξψηνπ εξγαηηθνχ θξάηνπο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

                                                 
11

 Κνπβειάο, 2007 ζει. 19 

12
 Ρφδεληαι, 1962 ζει. 65 

13
 Karl Marx: 1818-1883, Friedrich Engels: 1820-1895 

14
 Φεπδψλπκν  ηνπ Vladimir Ilyich Ulyanov (1870-1924) 
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ην εγρεηξίδην «Φπρνινγία» (ρ. ρ) αλαθέξεηαη απφ ηνλ κπξλψθ πσο «[…] ε 

καξμηζηηθή θηινζνθία πξόθεηηαη γηα ηελ θνξσλίδα ηεο πιηζηηθήο ζθέςεο[…]» θαη πσο 

«[…] ν δηαιεθηηθόο πιηζκόο είλαη ε θηινζνθηθή βάζε όισλ ησλ επηζηεκώλ επνκέλσο θαη 

ηεο ςπρνινγίαο[…]». Αο θξαηήζνπκε ηελ ηειεπηαία θξάζε γηαηί ζα καο βνεζήζεη ζηε 

ζπλέρεηα ηεο εξγαζία καο απφ ηε κία γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ εμέιημε ηεο ςπρνινγίαο ζηε 

κεηεπαλαζηαηηθή Ρσζία (ηελ νπνία εμέιημε ζα δνχκε ζην ίδην θεθάιαην) θαη απφ ηελ άιιε 

ζην αλ θαη πσο ν Leontien-ηνπ νπνίνπ ηε ζεσξία εμεηάδνπκε-ρξεζηκνπνίεζε ηνλ δηαιεθηηθφ 

πιηζκφ ζηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Πξψηα φκσο ζα κηιήζνπκε γηα ηελ θξίζε ηεο 

ςπρνινγίαο πνπ ζεσξνχκε πσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκθάληζε ηνπ δηαιεθηηθνχ πιηζκνχ 

ήηαλ ε θαηάιιειε αθνξκή γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ςπρνινγίαο ζηε Ρσζία θαη επέδξαζε 

θαηαιπηηθά ψζηε λα δηακνξθσζνχλ νη ζπλζήθεο γηα ηηο επαλαζηαηηθέο αιιαγέο ζηνλ 

επηζηεκνληθφ θιάδν.  

 

1.2 Ζ «Κξίζε» ηεο Φπρνινγίαο θαη νη Δπηπηώζεηο ηεο ζηελ Δπηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο:  

 Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ έλλνηα ηεο «θξίζεο» ζηελ Φπρνινγία, κηιάκε γηα ηελ 

αδπλακία λα απνδνζνχλ ηα εξεπλεηηθά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζπγθεθξηκέλν  

θξηηήξην
15

. Με ιίγα ιφγηα δελ κπνξνχζε λα ππάξμεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζεσξίαο θαη ησλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ.  

 Κάηη ηέηνην δελ ζα πξέπεη λα καο μαθληάζεη. Με ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηηο 

αιιαγέο ζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν, δειαδή ηελ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ήξζαλ 

ζηελ επηθάλεηα λέεο «απαηηήζεηο» γηα ηελ Φπρνινγία
16

. Οη απαηηήζεηο απηέο έπξεπε λα 

                                                 
15

 Petrovsky, 1990 p. 17 

16
 Κνπβειάο, 2007 ζει. 85 



14 

 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο απηψλ πνπ θαηείραλ ηα κέζα παξαγσγήο
17

. ηαδηαθά άξρηζε λα 

θαίλεηαη ε αλεπάξθεηα ησλ δηαθφξσλ ζρνιψλ πνπ ζηεξηδφηαλ ζηνλ ηδεαιηζκφ θαη ηε 

κεηαθπζηθή ζθέςε. Αθφκε θαη ην φηη ε ςπρνινγία ,φπσο είπακε πξνεγνπκέλσο, άξρηζε λα 

απνκαθξχλεηαη απφ ηελ Δθθιεζία
18

 (πνπ θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο απνθήξπζζε ηα δηάθνξα 

εξεπλεηηθά επξήκαηα θαη θπλεγνχζε σο λένπο «αηξεηηθνχο» ηνπο επηζηήκνλεο) έπαημε ην δηθφ 

ηνπ ξφιν.  

ίγνπξα, φια ηα παξαπάλσ είραλ ηε ζεκαζία ηνπο ψζηε λα ππάξμεη κηα επηζηεκνληθή 

θαη εξεπλεηηθή πξφνδνο σζηφζν ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέξρνληαλ θπξίσο 

απφ ζνβαξέο ζεσξεηηθέο αληηθάζεηο. Ζ θξίζε ζηε Φπρνινγία φπσο καο πιεξνθνξεί ζρεηηθά 

ν Κνπβειάο (2007) «εθδειώζεθε κε ηελ απόξξηςε ηεο παιηάο ςπρνινγίαο από ηε 

πιεηνλόηεηα ησλ ςπρνιόγσλ αιιά θαη κε ηελ αδπλακία ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ κία λέα 

ςπρνινγία ζε θνηλά απνδεθηέο βάζεηο». Πην αλαιπηηθά, ε ςπρνινγία, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζαλ φξνο «νκπξέια» ρσξίζηεθε ζε αληίπαια ζηξαηφπεδα πνπ ην θαζέλα απφ απηά 

ρξεζηκνπνηνχζε δηαθνξεηηθή «γιψζζα» πνπ ήηαλ ζρεδφλ αδηαλφεην λα γίλεη απνδεθηή απφ 

ηα ππφινηπα
19

. Δπηπιένλ, θαίλεηαη πσο αθφκα θαη σο πξνο ην δήηεκα ηεο θξίζεο απηήο θαζ’ 

απηήο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο αλάινγα κε ην «ζηξαηφπεδν». Αιιηψο αληηιακβάλεηαη 

θαη πξνζεγγίδεη ηελ θξίζε ε ςπρνινγία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε Gestalt, ν 

ζπκπεξηθνξηζκφο
20,21

. Μέζα ζε απηή ηελ αξθεηά πνιχπινθε θαηάζηαζε ν κεγάινο Ρψζνο 

                                                 
17

 ηελ πξνεπαλαζηαηηθή Ρσζία ππήξμαλ αξθεηνί αζηνί «ρνξεγνί» ησλ δηαθφξσλ Φπρνινγηθψλ Ηλζηηηνχησλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ν εθνπιηζηήο Shchukin είρε ζην ελεξγεηηθφ ηνπ αξθεηέο δσξεέο πξνο ην Ηλζηηηνχην 

Φπρνινγίαο ηεο Μφζραο ελψ νη Alafusovs θαη Zimin ππήξμαλ ζπφλζνξεο ηνπ Φπρνλεπξνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

ηεο Πεηξνχπνιεο (Petrovsky, 1990 p. 36).  

18
 Strickland, 1991 

19
 Yaroshevsky, 1989 p. 172 

20
 Ο Gordon Allport ππνζηήξηδε πσο ε θξίζε νθεηιφηαλ ζηελ «ύπαξμε πνιιώλ ςπρνινγηθώλ ζρνιώλ ζηελ 

Ακεξηθή», o Karl Βühler αλήγαγε ηε θξίζε ζηελ αδπλακία ζχλζεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, ν Watson θαη 
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ςπρνιφγνο Lev Vygotsky κεηά απφ εθηελή έξεπλα δηαηχπσζε ηελ εμήο άπνςε μεδηαιχλνληαο 

θάπσο ην ηνπίν: Ζ θξίζε ηεο ςπρνινγίαο ήηαλ κία αληηπαξάζεζε πνπ δελ είρε ζαλ βάζε ηελ 

χπαξμε πνιιψλ ζρνιψλ ή ηελ αδπλακία ζχλζεζεο απφςεσλ. Ήηαλ θξίζε πνπ αληηθαηφπηξηδε 

ηε δηαπάιε αλάκεζα ζε «δηαθνξεηηθέο ςπρνινγίεο πνπ ε κία πξνζπαζνύζε λα θαζππνηάμεη 

ηηο άιιεο»
22

! 

 Καη κε ην μεθίλεκα ηεο κειέηεο ηνπ Vygotsky γηα ην πξφβιεκα ηεο θξίζεο 

ςπρνινγίαο κπνξνχκε λα πνχκε πσο δφζεθε κία πξψηε ιχζε ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη 

πσο νη ππφινηπνη ςπρνιφγνη ηελ απνδέρηεθαλ. Ο Vygotsky εηζήγαγε κηα ζεκειηαθή 

θαηλνηνκία ζηε πξνζέγγηζε ηνπ πνπ ζηεξίρζεθε ζηα παξαθάησ: 

 Έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηε κειέηε θαη ηελ θξηηηθή ηεο ςπρνινγηθήο ινγηθήο
23

. 

 Δίρε ηελ πεπνίζεζε πσο δελ κπνξεί θαλείο λα θαηαιάβεη πιήξσο ηα εθάζηνηε 

επηζηεκνληθά γεγνλόηα παξά κόλν κέζα από ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο
24

. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ζε θάζε ζρνιή ηεο ςπρνινγίαο κεηά απφ θάπνην 

εξεπλεηηθφ εχξεκα ππήξρε ε ηάζε ηεο γελίθεπζεο. Γειαδή, κεηνπζίσλαλ ηα ζπκπεξάζκαηα 

ησλ εξεπλψλ ηνπο ζε γεληθή επηζηεκνληθή παξαδνρή πνπ μεπεξλνχζε φκσο ην φξην ηεο ίδηαο 

ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο. Τπήξμε, ινηπφλ, ε αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί κία γεληθή 

Φπρνινγία πνπ, φκσο, δελ ζα δηαθνξνπνηνχηαλ κεζνδνινγηθά-φπσο ζπλέβαηλε-αιιά αληίζεηα 

ζα εκθάληδε ζπλνρή.  

                                                                                                                                                         
ν Bekhterev  αληηιακβάλνληαλ ηε δηθή ηνπο ζεσξία σο αληηθεηκεληθά ζσζηή ελψ απέξξηπηαλ ηελ χπαξμε θξίζεο 

ζηηο ζεσξίεο ηνπο ελψ ηηο εληφπηδαλ ζε φιεο ηηο ππφινηπεο (Κνπβειάο, 2007 ζει. 87). 

21
 London, 1949 

22
 Κνπβειάο, 2007 ζει. 89 

23
 Yaroshevsky, 1989 p. 173 

24
 Vygotsy, L. S., Sobraniye sochinemii, vol. 1, p.370 απ Yaroshevsky, 1989 p. 173 
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 Ο Vygotsky έιεγε ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε γεληθή Φπρνινγία πσο «πξόθεηηαη γηα ηηο 

πξσηαξρηθέο βάζεηο, ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηα πξνβιήκαηα κίαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο 

ηεο γλώζεο
25

». Ζ γεληθή Φπρνινγία βξέζεθε κε ην θαζήθνλ λα εμεγήζεη ηα γεληθά ζηνηρεία 

πνπ κειεηά ε Φπρνινγία. ηνηρεία εηεξφθιεηα πνπ φκσο αλ κειεηεζνχλ δεκηνπξγνχλ κία 

ςπρνινγηθή παξαδνρή. Ζ γεληθή Φπρνινγία είλαη απηή πνπ ηειηθά ελψλεη ηηο δηαθνξεηηθέο 

ςπρνινγηθέο ζρνιέο θαη ζηνηρεία αιιά θαη δίλεη ηελ επθαηξία κίαο θνηλήο ζπκπφξεπζεο κέζα 

απφ θνηλέο ζεσξεηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο. 

 Αθφκε έλα επηβαξπληηθφ ζηνηρείν πνπ επέδξαζε ζηε θξίζε ηεο ςπρνινγίαο ήηαλ θαη ε 

δηαθνξεηηθή επηζηεκνληθή «γιψζζα» δειαδή ε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ςπρνιφγνη 

ζηε κεζνδνινγηθή αλάιπζε ηεο επηζηήκεο φπσο επίζεο θαη ην φηη ε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ήηαλ αζαθήο θαη απνζπαζκαηηθή. Ο Vygotsky πίζηεπε πσο ε γιψζζα 

απνθαιχπηεη ηηο αιιαγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο επηζηήκεο, αληαλαθινχλ ηηο εζσηεξηθέο 

δηεξγαζίεο, ηε πξφνδν θαη ελ ηέιεη ηελ ίδηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ
26

. Σελ επνρή εθείλε 

ε Φπρνινγία δελ είρε θαηαθηήζεη λα έρεη κία απνθιεηζηηθά δηθή ηεο «γιψζζα». Πην εηδηθά, 

ην ιεμηθφ ηεο πξνεξρφηαλ   απφ κία κίμε θαζεκεξηλψλ ιέμεσλ, θηινζνθηθήο νξνινγίαο θαη 

νξνινγίαο παξκέλεο απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Αθ’ ελφο νη θαζεκεξηλέο ιέμεηο κεηαηφπηδαλ 

ηε Φπρνινγία απφ ηελ επηζηήκε αθνχ ήηαλ αφξηζηεο θαη αζαθείο, αθ’ εηέξνπ ε θηινζνθηθή 

νξνινγία είρε ην κεηνλέθηεκα ηνπ φηη νη φξνη είραλ πεξηζζφηεξεο απφ κία  ζεκαζίεο φπσο 

επίζεο φηαλ κία νξνινγία κεηαθεξφηαλ απφ ηε Φηινζνθία ζηε Φπρνινγία έραλε ηελ αθξηβή 

ζεκαζία ηεο. Σέινο σο πξνο ηνπο φξνπο πνπ δαλεηδφηαλ ε Φπρνινγία απφ ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο θαηέιεγαλ φρη κφλν λα αιιάδνπλ ην λφεκα ηνπο αιιά θαη δπζηπρψο λα 

θαηαιήγνπλ αληηεπηζηεκνληθνί
27

. Απηφ ην γισζζηθφ δήηεκα ν Vygotsky ην ζπλέδεζε κε ην 

                                                 
25

 Yaroshevsky, 1989 p. 175 

26
 Yaroshevsky, 1989 p. 181 

27
 Yaroshevsky, 1989 p. 181 
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κεζνδνινγηθφ πξφβιεκα ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρνινγίαο. Έλα παξάδεηγκα ηηο πνιπθσλίαο είλαη 

ην εμήο: φηαλ ν William Stern αλαθεξφηαλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηφηε ν Vladimir Bekhterev 

κηινχζε γηα ζχλνιν αληαλαθιαζηηθψλ ˙αληίζηνηρα ν Max Wertheimer ηεο Gestalt γηα 

ιεηηνπξγηθή δνκή ελψ ν Sigmund Freud γηα ζεμνπαιηθφηεηα
28

!  

 Ζ νξνινγία είρε θαη εθείλε κεξίδην επζχλεο ζηε θξίζε ηεο ςπρνινγίαο φκσο ε ξίδα 

ηνπ πξνβιήκαηνο βξηζθφηαλ αιινχ. Βξηζθφηαλ ζηα ζεσξεηηθά ζεκέιηα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ζρεδφλ φιεο νη ζρνιέο ςπρνινγίαο, δειαδή, ηνλ ηδεαιηζκφ θαη ηε κεηαθπζηθή. Οη 

πξνζπάζεηεο λα αλαιχζνπλ επηζηεκνληθά ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα έπεθηε θπξηνιεθηηθά ζην 

θελφ αθνχ δελ ηνπο έδηλε απηή ηε δπλαηφηεηα ην ηδεαιηζηηθφ κνληέιν ζθέςεο. Αληηζέησο, 

ηνπο νδεγνχζε ζηνλ ππνθεηκεληζκφ θαη απηφ δεκηνπξγνχζε κία αληίθαζε σο πξνο ηηο ίδηεο ηηο 

αλάγθεο ηεο επνρήο. Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο ε αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ 

ρξεηαδφηαλ αληίζηνηρα αλαπηπγκέλε Φπρνινγία
29

. Δληνχηνηο, φζν νη ζρνιέο ςπρνινγίαο 

εξεπλψληαο ηηο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο αγλννχζαλ ην ξφιν ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ αηφκσλ αιιά θαη «δηόγθσλαλ ηε ζεκαζία ηεο αθεξεκέλεο ζεσξεηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο»
30

.  

 Τπήξμαλ επηζηήκνλεο πνπ βνήζεζαλ ζην λα μεπεξαζηεί ε θξίζε ηεο ςπρνινγίαο φκσο 

ήηαλ ε ζεσξία ηνπ δηαιεθηηθνχ πιηζκνχ πνπ  έδσζε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κίαο γεληθήο 

επηζηήκεο φπσο άιισζηε έιεγε θαη ν Vygotsky πνπ φπσο θαηαιαβαίλνπκε έπαημε θχξην ξφιν 

ζηε ιχζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. Σφληζε, βέβαηα, πσο δελ πξέπεη λα ππάξρεη παξαλφεζε 

κεηαμχ ηεο δηαιεθηηθήο ζαλ θαζνιηθή ζεσξία θαη ηεο δηαιεθηηθήο ηεο ςπρνινγίαο πνπ ν 

ξφινο ηεο ήηαλ πξψηα θαη θχξηα λα απνθαιχπηεη ην πεξηερφκελν ελφο ηνκέα, ηνπο λφκνπο 

πνπ δεκηνπξγνχζαλ ηηο εθάζηνηε αιιαγέο, ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

                                                 
28

 Κνπβειάο, 2007 ζει. 93 

29
 Hothersall, D. (1984) History of Psychology. Philadelphia: Temple Univercity Press απφ Κνπβειά, 2007 

30
 Κνπβειάο, 2007 ζει. 95 
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ηελ αηηηφηεηα ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαηεγνξηψλ θαη ελλνηψλ πνπ ελππάξρνπλ 

ζε απηή. Ο Vygotsky ζεκείσλε ζην έξγν ηνπ «Σν Ηζηνξηθό Νόεκα ηεο Ψπρνινγηθήο 

Κξίζεο» πσο ην «Μαξμηζηηθό» είλαη θαη αιεζηλά επηζηεκνληθφ
31

. Αθφκε θαη έηζη, ε ιχζε 

δελ ήξζε απφ ηε κία κέξα ζηελ άιιε. Αληίζεηα, ππήξμε έλα πιηζηηθφ ππφβαζξν ηέηνην πνπ 

παξαθίλεζε ηνπο ππφινηπνπο επηζηήκνλεο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή έδεηρλε ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ 

πιηζκνχ έλαληη ησλ ηδεαιηζκνχ.  

  

1.3 Ζ Δπηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο ζηελ νβηεηηθή Έλσζε: 

 Με ηελ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε μεθίλεζε κία πεξίνδνο πνπ ε δηαπάιε ηνπ «παιηνχ» 

κε ην «θαηλνχξην» καηλφηαλ ζε φια ηα επίπεδα είηε απηφ είρε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία, ηηο 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ή ηελ επηζηήκε. Σν «παιηφ», απφ ηε κία, αληηπξνζψπεπε ην 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ αληίζηνηρεο ζρέζεηο παξαγσγήο ελψ απφ ηελ άιιε ην 

«θαηλνχξην» ήηαλ ν ζξίακβνο ηεο Οθησβξηαλήο Δπαλάζηαζεο πνπ νδήγεζε ζηελ νηθνδφκεζε 

ηεο λέαο ζνζηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. Μνηξαία, ε δηαπάιε απηή κεηαθέξζεθε θαη ζην ρψξν ησλ 

επηζηεκψλ. Γηα πξψηε θνξά ε επηζηήκε-θαη ηδηαίηεξα απηή ηεο ςπρνινγίαο-βξέζεθε ζηελ 

ππεξεζία ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Όκσο, δελ ήηαλ κία απιή ππφζεζε! 

Ζ δεκηνπξγία ηεο κεηεπαλαζηαηηθήο ςπρνινγίαο ζηε Ρσζία δελ ήηαλ κία εχθνιε ππφζεζε. 

Απφ ηε κία ην λενζχζηαην νβηεηηθφ θξάηνο κεηξνχζε ηηο απψιεηεο απφ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη απφ ηελ άιιε πξνζπαζνχζε λα επνπιψζεη ηηο πιεγέο πνπ 

ηνπ άθεζε πίζσ ε ιχζζα ησλ αληηπάισλ ηνπ ζηνλ Δκθχιην. Απηή φκσο ε θαηάζηαζε, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε λίθε ησλ Δπαλαζηαηψλ ζηε Ρσζία, έδσζε ηαπηφρξνλα θαη έλα ηδηαίηεξα 

γφληκν έδαθνο ζε επηζηήκνλεο πνπ ήζειαλ λα αιιάμνπλ έλα  νιφθιεξν θαηεζηεκέλν θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ επηζηήκεο πνπ κε ηνλ θαηξφ ζα επνχισλαλ απηέο ηηο πιεγέο ζηηο νπνίεο 

αλαθεξζήθακε. Σελ κεηεπαλαζηαηηθή πεξίνδν ζα ηελ εμεηάζνπκε γηαηί ζέινπκε λα δείμνπκε 
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πην αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν  εθαξκφζηεθαλ νη λφκνη ηνπ δηαιεθηηθνχ πιηζκνχ 

ζηελ Φπρνινγία θαη πσο απηνί, θαηφπηλ, επεξέαζαλ ηνλ Leontiev ψζηε λα κειεηήζεη ηε 

ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. 

 Γηα λα κπνξέζεη ην λενζχζηαην ζνβηεηηθφ θξάηνο λα νξζνπνδήζεη ρξεηάζηεθε λα 

αμηνπνηήζεη ζρεδφλ ηα πάληα. Καη έηζη ην 1918 θαζψο ηα πξάγκαηα δπζθφιεπαλ ν Lenin 

εμέδσζε έλα ρέδην γηα ηελ Δπηζηεκνληθή θαη Σερληθή Γνπιεηά. Γελ έζεηε ζηεγαλά, 

αληηζέησο, ππνιφγηδε ζηε ζπκπφξεπζε φινπ ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. 

Πξάγκαηη, φινη φζνη ηελ πεξίνδν εθείλε ήηαλ πξννδεπηηθνί θαη αγσληζηέο ζπλεηδεηνπνηψληαο 

ηελ επθαηξία λα είλαη κέξνο θάηη εληειψο θαηλνχξγηνπ αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκα κε 

ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκφ
32

.  Τπήξμαλ πνιινί επηζηήκνλεο πνπ πξνζπάζεζαλ λα δνπλ απηφ ην 

λέν μεθίλεκα σο κία  επθαηξία λα εξεπλήζνπλ πνιιά εξσηήκαηα πνπ ηαιάληδαλ κέρξη ηφηε 

ηελ Φπρνινγία. Όκσο απηή ηε θνξά δελ ζα ήηαλ ε ίδηα θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε 

πξνεπαλαζηαηηθά. Σψξα ζηελ Φπρνινγία-φπσο θαη ζε άιιεο επηζηήκεο-ζα άιιαδε άξδελ ην 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν. Γειαδή, βαζηθή κεζνδνινγία φπσο έρνπκε πεη πνιιέο θνξέο κέρξη 

ηψξα ζα γηλφηαλ ν δηαιεθηηθφο πιηζκφο. Ζ ρξήζε ηνπ δηαιεθηηθνχ πιηζκνχ ζα έβγαδε ηε 

ξψζηθε Φπρνινγία απφ ηελ θξίζε πνπ πεξλνχζε θαη ζα θέξδηδε θαηά θξάηνο-φπσο θαη ε ίδηα 

ε νζηαιηζηηθή Δπαλάζηαζε-ηηο ηδεαιηζηηθέο απφςεηο πνπ θπξηαξρνχζαλ. Δπίζεο, έπαημε 

ξφιν πσο ππήξραλ πιηζηηθέο βάζεηο ζηελ Φπρνινγία θαη έηζη ν δηαιεθηηθφο πιηζκφο δελ 

αληηκεησπίζηεθε ζαλ μέλν ζψκα απφ ηνπο ςπρνιφγνπο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα πνχκε, 

φκσο, θαη θάηη αθφκα ˙ φζν θαη αλ ππήξρε απηφ ην πξφζθνξν έδαθνο ε Φπρνινγία ζηε 

κεηαπαλαζηαηηθή Ρσζία, ζην δξφκν ηνπ λα βξεη ηελ δηθή ηεο ηαπηφηεηα θαη λα θαηαθέξεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο λένπο κεζνδνινγηθνχο λφκνπο, έπξεπε λα απαξλεζεί ην πιηζηηθφ 

παξειζφλ θαη λα μεθηλήζεη κία λέα εξκελεία ζε πνιιά δεηήκαηα φπσο απηά ηεο ζπλείδεζεο 

θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ςπρηθψλ δηαδηθαζηψλ. Δλψ ην παιηφ-πιένλ-πιηζηηθφ κνληέιν 
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αληηιακβαλφηαλ ην άηνκν απνθιεηζηηθά ζε ζρέζε κε ην κεραληθφ θαη βηνινγηθφ θφζκν 

αληηζέησο ν δηαιεθηηθφο πιηζκφο είλαη ην θνηλσληθφ άηνκν-ην παξάγσγν θαη ην αληηθείκελν 

ηε ηζηνξίαο
33

.  

 Αλ θαη ζηελ αξρή ππήξμαλ ςπρνιφγνη πνπ αλ θαη πξνεπαλαζηαηηθά είραλ ηαρζεί κε 

ηελ εκπεηξηθή θαη θπζηθή-επηζηεκνληθή ηάζε ελ ηέιεη δέρηεθαλ λα δνπιέςνπλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεζνδνινγία ηνπ δηαιεθηηθνχ πιηζκνχ. Κάπνηνη απφ απηνχο ήηαλ oη 

Wagner, Ivanovsky, Lange, Nechayev, Rossolimo, Chelpanov, Blonsky, Bassov, Ferster, 

Boltunov, Fortunatov θαη άιινη. Γηα ηνλ Bekhetrev πνπ, φπσο είπακε πξηλ, ήηαλ καζεηήο ηνπ 

Wundt, ν Yarosevsky (1990) ιέεη ραξαθηεξηζηηθά: «[…]δήισζε (ν Bekhterev) ηε ζηήξημή 

ηνπ λέν εξγαηηθό θξάηνο ζηνλ Lunacharsky
34

 ιέγνληαο: […]ζέισ λα εμαζθαιίζσ πσο ζηε 

λέα Ρσζία ην επηζηεκνληθό πεδίν πνπ δνπιεύσ ζα ζπλερίζεη λα εμειίζζεηαη[…]»
35

. Καη 

πξάγκαηη απηφ έγηλε θαη, κεηά ηελ Δπαλάζηαζε, άλνημε μαλά ην Φπρνλεπξνινγηθφ Ηλζηηηνχην 

ηνπ Bekhterev πνπ ην είραλ θιείζεη ην 1917 νη ηζαξηθέο αξρέο. Μία εμίζνπ ζεκαληηθή 

πξνζσπηθφηεηα ήηαλ θαη απηή ηνπ  Pavel Blonsky ν νπνίνο ήδε απφ ην μεθίλεκα ηεο 

Δπαλάζηαζεο έδεημε ππεξβάιινληα δήιν. Ο Blonsky  αλέθεξε ζπλερψο πσο ήηαλ κεγάιε 

ηχρε λα δήζεη ηελ επνρή ηεο Δπαλάζηαζεο πνπ φια ηα δνθηκαζκέλα κνληέια ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηέζεθαλ ππφ ακθηζβήηεζε. Ο Blonsky αθφκε θαη αλ αδπλαηνχζε λα θαηαλνήζεη 

πιήξσο ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγνχζε ν δηαιεθηηθφο πιηζκφο ζηελ Φπρνινγία, 

πάιεπε κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο ελάληηα ζηνλ ηδεαιηζκφ πνπ ζεσξνχζε πσο ήηαλ επηζηήκε 

πνπ αλήθεη ζηε κπζνινγία
36

!   

 Γηα λα θαηαλνήζεη θάπνηνο πιήξσο ηελ Ρσζηθή κεηεπαλαζηαηηθή Φπρνινγία ζηε ζα 

πξέπεη λα ηε ζπλδπάζεη, νπσζδήπνηε, κε ηελ εμέιημε ηεο ίδηαο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη 
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ησλ πεπνηζήζεσλ ηεο
37

. Γηαβάδνληαο ηα ιφγηα ηνπ Lenin κπνξνχκε λα βγάινπκε 

ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. Έιεγε: «ε θάζε ζνζηαιηζηηθή Δπαλάζηαζε, αθνύ ην 

πξνιεηαξηάην έρεη ιύζεη ην πξόβιεκα ηεο θαηάιεςεο ηεο εμνπζίαο […] πξνθύπηεη ε 

αλαγθαηόηεηα λα νηθνδνκεζεί έλα θνηλσληθό ζύζηεκα αλώηεξν ηνπ θαπηηαιηζκνύ, δειαδή 

λα αλαβαζκηζηεί θαη λα απμεζεί ε παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ ζαλ απνηέιεζκα ζα 

έρεη ηελ θαιύηεξε νξγάλσζή ηεο[…]»
38

. Δδψ κπνξνχκε λα δνχκε θαη ηε δηαθνξά ζε ζρέζε 

κε ηηο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο. Γειαδή, ζηηο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο παξαηεξνχκε πσο ε 

ηάμε πνπ βξίζθεηαη ζηε εμνπζία (ε αζηηθή ηάμε δειαδή) πξνάγεη ηηο αηνκηθέο επηδηψμεηο θαη 

ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ, σο εθ ηνχηνπ, εθαξκφδεηαη θαη ε Φπρνινγία πνπ ζαλ επίθεληξν έρεη ην 

αηνκηθφ. Ζ αζηηθή ηάμε πξνζπαζεί λα «ρξεψζεη» θαηά θάπνην ηξφπν ηηο επηδηψμεηο ηεο ζηα 

άηνκα θαη λα ην αλαγάγεη ζε θνκκάηηα ηνπ αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ
39

. Αθξηβψο ην αληίζεην 

έρνπκε ζηε ζνζηαιηζηηθή θνηλσλία πνπ ζην επίθεληξν έρεη ην άηνκν άιια ζαλ κέξνο ελφο 

δσληαλνχ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Οη επηδηψμεηο ηνπ αηφκνπ-κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη θαη απηφ 

ηεο εξγαζίαο-δελ αληηηίζεληαη απφ απηέο ηεο θνηλσλίαο. πλεπψο, εθαξκφδεηαη κία 

Φπρνινγία πνπ ην θάζε θαηλφκελν ην εμεηάδεη απφ ηε ζθνπηά ηνπ θνηλσληθνχ. 

 Θα ήηαλ ιάζνο λα ζθεθηνχκε πσο ε εμέιημε ηεο κεηεπαλαζηαηηθήο ςπρνινγίαο δελ 

βξήθε πξνβιήκαηα κπξνζηά ηεο. Πξνβιήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαλ θαη κε ηε θξίζε ηεο 

ςπρνινγίαο. Βέβαηα, απηφ θαίλεηαη θάπσο αληηθαηηθφ αθνχ πξηλ αλαθέξακε πσο κε ηε 

κεζνδνινγία ηνπ δηαιεθηηθνχ πιηζκνχ μεπεξάζηεθε απηή ε θξίζε. Αιιά φπσο είπακε πάιη 

πξέπεη λα ηε ζπλδπάζνπκε θαη κε ηελ εμέιημε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Σελ πεξίνδν κεηά ηελ 

Δπαλάζηαζε ζηε Ρσζία ε αζηηθή ηάμε πξνζπαζνχζε λα επαλαθηήζεη ηελ ρακέλε ηεο δχλακε. 

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε πξνζπάζεζε λα αμηνπνηήζεη φιεο ηηο ππάξρνπζεο δπλάκεηο. ην 
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ηνκέα ησλ επηζηεκψλ ππήξραλ αθφκε απνζέκαηα. Γεκηνπξγήζεθε κία θξίζε, ε νπνία αλ θαη 

θακία ζρέζε δελ είρε κε ηελ πξνεγνχκελε θξίζε ηεο ςπρνινγίαο σζηφζν  ζηεξίρζεθε ζηηο 

αληηθάζεηο θαη ζηελ ιαλζαζκέλε αληίιεςε πνπ είραλ νη ςπρνιφγνη γηα ηελ κεζνδνινγία ηνπ 

δηαιεθηηθνχ πιηζκνχ θαη πσο απηή εθαξκφδεηαη ζηελ Φπρνινγία. Ο Alexander 

Aleksandrovich Bogdanov (1873-1928) γηα παξάδεηγκα έθαλε ζνβαξέο πξνζπάζεηεο λα 

δηακνξθψζεη κία ηδεαιηζηηθή ηάζε ζηελ επηζηήκε αθφκε θαη κεηεπαλαζηαηηθά. Σφηε πήξε 

ζέζε ν ίδηνο ν Lenin πνπ κε ην έξγν ηνπ «Τιηζκφο θαη Δκπεηξηνθξηηηθηζκφο» πξνζπάζεζε λα 

απαληήζεη ζηνλ Bogdanov-ζπλνιηθά ζηνπο επηζηήκνλεο πνπ ηάζζνληαλ καδί ηνπ-θαη 

απνδείρηεθε έλα ζεκαληηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηνπο ςπρνιφγνπο
40

.   

 Σν 1922 νη ηδεαιηζηέο ςπρνιφγνη έθαλαλ ηελ ηειεπηαία απέιπηδα πξνζπάζεηα 

επίζεζεο ζηε δηαιεθηηθή πιηζηηθή θηινζνθία. Καη έηζη, φινη φζνη δελ εγθαηέιεηςαλ ηε 

νβηεηηθή Έλσζε γηα λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηηο ρψξεο ηηο Γχζεο
41

, γηα άιιε κία θνξά 

ελψζεθαλ θαη μεθίλεζαλ ζπληνληζκέλα λα εθδίδνπλ βηβιία θαη πεξηνδηθά ηα νπνία είραλ θαηά 

βάζε ηδεαιηζηηθφ πεξηερφκελν
42

. πζηάζεθαλ γξήγνξα δηάθνξεο νκάδεο «πξνβιεκαηηζκνχ» 

φπσο ε Φπρνινγηθή Κνηλφηεηα ηεο Μφζραο θαη ε Φηινζνθηθή Κνηλφηεηα ηεο Πεηξνχπνιεο 

θαη είραλ ζαλ ζηφρν ηελ επαλέθδνζε επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ αληίζηνηρσλ ηνπ «Voprosy 

filosofii i psikhologii» θαη άιισλ
43

 πνπ είρε ζηακαηήζεη λα εθδίδεηαη απφ 1918
44

. Γελ ηα 

θαηάθεξαλ φκσο αθνχ ππήξρε, αλάκεζα ζηνπο επηζηήκνλεο πνπ δέρνληαλ ηνλ δηαιεθηηθφ 

πιηζκφ, απμεκέλε επαγξχπλεζε. Κη έηζη επέιεμαλ άιιν δξφκν γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ 

επίζεζή ηνπο. Ο Petrovsky (1990) αλαθέξεη ζρεηηθά πσο «επέιεμαλ ην δξόκν ηεο νβηεηηθήο 
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«λνκηκόηεηαο» θαη κέζα από απηό πξνζπάζεζαλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηε 

κεηεπαλαζηαηηθή Ψπρνινγία». Άξα κπνξεί λα δηαθήξπηηαλ πσο δέρνληαη ηε ζεσξία ηνπ 

Μαξμηζκνχ θαη ηαπηνρξφλσο απέθνβαλ ηε νπζία ηεο κεζνδνινγίαο απφ ηελ ίδηα ηελ 

επηζηήκε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξν ξφιν είρε ν Chelpanov πνπ φιν ην πξνεγνχκελν 

δηάζηεκα κέζα ππφ ην πξνζσπείν ηεο κεηξηνπάζεηαο κεηαμχ ηδεαιηζκνχ-πιηζκνχ είρε 

θαηαθέξεη λα πξνζρσξήζεη ζην ζηξαηφπεδν ηνπ ηδεαιηζκνχ. Ζ δηαπάιε ήηαλ έληνλε θαη 

ζπλερίζηεθε γηα έλα ζρεηηθά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Μπνξνχκε λα πνχκε πσο απηφ 

επέδξαζε θαηαιπηηθά ψζηε λα ππάξρεη κηα ζνιή γξακκή γηα ην πνηνο ςπρνιφγνο είλαη 

πξαγκαηηθά καξμηζηήο θαη πνηνο φρη. Όηαλ ν Kornilov ην 1923 πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία 

«Μαξμηζηηθήο ςπρνινγίαο»
45

 ππήξρε ε πεπνίζεζε πσο ζα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα. Ο 

Kornilov-πνπ ήηαλ καζεηήο ηνπ Chelpanov-δηαδέρηεθε ηνλ Chelpanov ζηε ζέζε ζαλ 

επηθεθαιήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Πεηξακαηηθήο Φπρνινγίαο ηεο Μφζραο
46

. Αθφκε θαη ηφηε δελ 

κπνξνχζαλ αθξηβψο λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηνπο λφκνπο ηνπ δηαιεθηηθνχ πιηζκνχ θαη πσο 

απηνί εθαξκφδνληαη ζηε Φπρνινγία. Βιέπνληαο απηή ηε θαηάζηαζε ν Vygotsky πήξε ζέζε. 

Αζθνχζε έληνλε θξηηηθή ζε φινπο φζνπο απηναλαθεξχζζνληαλ καξμηζηέο ςπρνιφγνη θαη 

θαηέιεμε ζην φηη ε Φπρνινγία ρξεηάδεηαη έλα δηθφ ηεο «Κεθάιαην» (παξαθξάδνληαο ην 

«Κεθάιαην» ηνπ Μαξμ)
47

!  

Μέζσ ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ δηαιεθηηθνχ πιηζκνχ αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

θαηάιιειν επηζηεκνληθφ ππφβαζξν γελληφηαλ κία δπλαηή επηζηεκνληθή κέζνδνο, κάιηζηα ν 

ίδηνο ν Vygotsky αλαθέξεη γηα ην ζέκα: «[…]δελ κε ελδηαθέξεη λα κάζσ ηη είλαη ν λνπο κε 

θηελό ηξόπν[…]ζέισ λα κάζσ, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ επίζεκε κέζνδν ηνπ Marx, ηνλ 

ηξόπν πνπ θαηαζθεπάδεηαη κία επηζηήκε θαη πώο λα πξνζεγγίζσ ηελ κειέηε ηνπ 
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λνπ[…]
48

». Δλ ηέιεη, ν Vygotsky ήηαλ ν πξψηνο ςπρνιφγνο πνπ θαηάθεξε λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ζσζηά ηε δηαιεθηηθή πιηζηηθή κεζνδνινγία θαη λα αληηπαιέςεη ηνλ ηδεαιηζκφ νινθιεξσκέλα 

θαη κε επηηπρία. 

 ε απηέο ηηο γξακκέο θηλήζεθε ε επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο ζηε Ρσζία κεηά ηελ 

Δπαλάζηαζε. Γφζεθαλ κεγάιεο κάρεο ψζηε λα θαηαθέξνπλ νη ςπρνιφγνη λα δηακνξθψζνπλ 

ηελ επηζηήκε ηνπο βάζεη ηεο λέαο κεζνδνινγίαο. Θεσξνχκε πσο είλαη θπζηνινγηθφ αθνχ δελ 

γίλεηαη λα αιιάμνπλ αληηιήςεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα αηψλεο κέζα ζε κία ζηηγκή. Δπηπιένλ, 

ε αιιαγέο ζηελ επηζηήκε αληαλαθινχζαλ θαη ηηο αιιαγέο ζην νβηεηηθφ θξάηνο θαη ζην πσο 

απηφ θαηάθεξλε λα εκβαζχλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ην νζηαιηζκφ. Ήηαλ φκσο απηέο νη 

ζπλζήθεο πνπ έδσζαλ ην έλαπζκα ζηνλ Leontiev γηα λα πξνβιεκαηηζηεί θαη λα μεθηλήζεη λα 

δνπιεχεη πάλσ ζηα εθάζηνηε εξσηήκαηα. Απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαπηχμνπκε θαη ζηε 

ζπλέρεηα φζν θαιχηεξα γίλεηαη. 

 

 

Αλαθεθαιαίσζε: 

 ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζία ο καο παξαθνινπζήζακε κέζα απφ ηελ εμέιημε ηεο 

δηακάρεο αλάκεζα ζηνλ πιηζκφ θαη ηνλ ηδεαιηζκφ ηελ εκθάληζε κίαο λέαο κνξθήο 

ςπρνινγίαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ «θξίζε» πνπ ηαιάληδε ηελ επηζηήκε θαηάθεξε λα δψζεη 

θάπνηεο ιχζεηο πνπ θαλέλα άιιν ζεσξεηηθφ κνληέιν δελ είρε θαηαθέξεη κέρξη ηφηε. ηε 

ζπλέρεηα πξνζπαζήζακε λα νξηνζεηήζνπκε ζρεηηθά ηελ ηζηνξία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

ςπρνινγίαο ζηε Ρσζία κεηαπαλαζηαηηθά θαη λα δψζνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ ηζηνξηθφ 

ππφβαζξν κέζα ζην νπνίν έδεζε θαη κειέηεζε ν Leontiev ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Έλα ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα ηνπ Alexei Leontiev 

 

Δηζαγσγή: 

 Ο Alexei Nikolaevich Leontiev ήηαλ έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εξεπλεηέο θαη 

ζεσξεηηθνχο ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κπνξνχκε λα πνχκε πσο ην φλνκά ηνπ 

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε ζεσξία απηή ππήξμε ηαθηηθφ κέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο 

ηεο ΔΓ, δηδάθησξ Δπηζηεκψλ(Φπρνινγία), θαζεγεηήο θαη ηνπ είρε απνλεκεζεί ην Βξαβείν 

Λέληλ
49

. Γηα λα παξαζέζνπκε ηε βηνγξαθία ηνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θπξίσο ην άξζξν ηνπ 

γηνχ ηνπ A. A. Leontiev, «The Life and Creative Path of A. N. Leontiev» (2005). Έρεη 

ελδηαθέξνλ, απφ ηε κία, λα παξαθνινπζήζνπκε ηε δσή ηνπ Leontiev κέζα απφ ην βίσκα ηνπ 

ίδηνπ ηνπ γηνχ ηνπ αιιά θαη ην πψο αληηιακβαλφηαλ ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηνπ παηέξα 

ηνπ ζην πιαίζην κίαο εληειψο δηαθνξεηηθήο κνξθήο ςπρνινγίαο πνπ εκθαλίζηεθε θπξίσο ζηε 

Ρσζία κεηά ηε νζηαιηζηηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1917. Απφ ηελ άιιε ν γηφο ηνπ έρεη 

απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηα επηηεχγκαηα ηνπ νζηαιηζηηθνχ θξάηνπο (ζηε πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ζην πεδίν ηεο ςπρνινγίαο) θαη θαη’ επέθηαζε πνιιέο θνξέο βιέπνπκε ζην άξζξν 

ηνπ λα αζθείηαη θξηηηθή φρη κφλν ζηε νβηεηηθή Έλσζε αιιά θαη ζηνλ ίδην ηνλ παηέξα ηνπ. 

 

2.1 Σα Πξώηα Υξόληα: 

Ο Leontiev γελλήζεθε ζηε Μφζρα ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1903. Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ 

ν Nikolai Vladimirovich Leontiev θαη ε κεηέξα ηνπ ε Aleksandra Alekseevna
50

. Οη γνλείο ηνπ 

Leontiev θαηάγνληαλ θαη νη δχν απφ κηθξναζηηθά ζηξψκαηα ηεο ηζαξηθήο Ρσζίαο. 
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πγθεθξηκέλα, ν παηέξαο γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζε κία αλαβαζκηζκέλε-ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο-ζπλνηθία ηεο Μφζραο θαη είρε εηδηθεπηεί ζηα νηθνλνκηθά ελψ ν παηέξαο ηνπ (θαη 

παππνχο ηνπ Alexei) ήηαλ έκπνξνο
51

. Σελ ίδηα θαηαγσγή κνηξαδφηαλ θαη ε κεηέξα ηνπ 

Alexei Leontiev, σζηφζν, ιέγεηαη πσο ε νηθνγέλεηά ηεο είρε απνθηήζεη ηίηιν επγελείαο
52

. Ο 

γηφο ηνπ Leontiev (2005) ζπκπιεξψλεη πσο ν παππνχο ηνπ είρε ζπιιεθζεί απφ ηηο κπζηηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ νζηαιηζηηθνχ θξάηνπο. Βέβαηα, απηφ ην γεγνλφο ζεσξνχκε πσο είλαη θάπσο 

αληηθαηηθφ αθνχ ν ίδηνο άλζξσπνο είρε ηεζεί επηθεθαιήο (!) ηνπ νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο ηνπ 

ππνπξγείνπ Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο ΔΓ θαη είρε εθδψζεη θαη δχν βηβιία πνπ είραλ λα θάλνπλ 

κε ην ζρεδηαζκφ ζην ρψξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ
53

. 

ηνλ Alexei Leontiev δφζεθε ε επθαηξία λα θνηηήζεη ζην Πξψην Δηδηθφ ζρνιείν 

Δπηζηεκψλ (First Specialized School of Science) θαη κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπ απφ απηφ 

δνχιεςε σο ππάιιεινο ζε γξαθείν. Σελ πεξίνδν 1921-1922 ν Leontiev απνθάζηζε λα 

θνηηήζεη ζην παλεπηζηήκην, γηα ηελ αθξίβεηα, ζην λενζχζηαην ηκήκα Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ θαη ην Φπρνινγηθφ Ηλζηηηνχην(ζην νπνίν επίζεκα 

εγγξάθεθε ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1924) θαη ζαλ επηθεθαιή είρε ηνλ Georgii Chelpanov (γηα 

ηνλ Chelpanov ζα αλαθεξζνχκε ζε επφκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο)
54

. Ο Leontiev αλ θαη 

πξννξηδφηαλ γηα κεραληθφο βάζεη ησλ πξψησλ ζπνπδψλ πνπ έθαλε ζην ζρνιείν Δπηζηεκψλ 

απνθάζηζε λα θάλεη κία ζηξνθή πξνο ηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο. Απηή ε ζηξνθή ζπλέβε 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1917
55

. Ο ίδηνο ιέεη ζε αλέθδνηα απνκλεκνλεχκαηα γηα απηή ηελ 

επηινγή: «[…]Σα ηερλνινγηθά ελδηαθέξνληα εμαθαλίζηεθαλ κε θάπνην ηξόπν από κόλα 

ηνπο θαη εκθαλίζηεθαλ θηινζνθηθνί πξνβιεκαηηζκνί. Ήηαλ απηνί νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ 
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κία εμαηξεηηθή εκέξα κε νδήγεζαλ ζην Ηλζηηηνύην Ψπρνινγίαο[…]»
56

. Ζ εκπινθή ηνπ κε 

ηελ Φπρνινγία ήηαλ κεγάιε θαη θαίλεηαη πσο ηνλ πξνβιεκάηηδαλ ηα εθάζηνηε εξσηήκαηα 

πνπ πξνέθππηαλ. Σελ πεξίνδν εθείλε ηα εξσηήκαηα ήηαλ πνιιά θαη εκθαλίδνληαλ πην ζπρλά 

απφ φζν έπαηξλε λα απαληεζνχλ. 

Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ηελ ηχρε πνπ είρε ν Leontiev εθείλε ηελ πεξίνδν λα 

βξίζθεηαη σο θνηηεηήο ζε έλα παλεπηζηήκην δίπια ζε πνιχ ζπνπδαία νλφκαηα φπσο ν Shpet, 

ν Volgin, ν Pokrovskii, ν Petrushevskii θαη άιινη. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ν Leontiev 

θνίηεζε ζην παλεπηζηήκην ηελ κεηεπαλαζηαηηθή πεξίνδν έρεη ηε ζεκαζία ηνπ γηαηί βίσζε ηνλ 

ίδην ηνλ «επαλαζηαηηθφ» κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Γελ ήηαλ κία εχθνιε ππφζεζε 

θαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ηαιάληζε ηνπο επηζηήκνλεο ηεο Ρσζίαο. ε επφκελν 

θεθάιαην ζα δνχκε πην αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έγηλε απηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο 

ζηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο. Ο Chelpanov έθπγε απφ ηε Μφζρα ζαλ απνηέιεζκα ησλ 

δηαθσληψλ πνπ έθεξε γηα ηηο αιιαγέο ζην επηζηεκνληθφ πεδίν (θαη φρη κφλν) ηεο Ρσζίαο. Σνλ 

δηαδέρηεθε ν Kornilov ζηε δηεχζπλζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Με ηελ απνρψξεζε ηνπ Chelpanov 

αθνινχζεζε έλα θχκα παξαηηήζεσλ, σζηφζν, θαιχθζεθε γξήγνξα απφ λένπο επηζηήκνλεο. 

Μέζα ζε απηνχο ήηαλ νη: Bernstein, Luria, Blonskii, Reinser θαη βέβαηα ν Vygotsky 

(ηδηαίηεξα γηα ηνλ ηειεπηαίν ζα κηιήζνπκε θαη ζε επφκελα θεθάιαηα). Σφηε ν Leontiev ήξζε 

ζε επαθή κε ηνλ Luria ζην εξγαζηήξην ηνπ δεχηεξνπ, αθνχ δνχιεπε σο εξεπλεηήο,  θαη κεηά 

απφ ιίγν θαηξφ γλσξίζηεθε κε ηνλ Vygotsky
57

. Απηή ε γλσξηκία ζα ήηαλ θαη κία απφ ηηο 

θαζνξηζηηθφηεξεο ηεο δσήο ηνπ αθνχ ηνλ επεξέαζε φζν θακία άιιε. πλ ηνηο άιινηο εθείλε 

ηε ρξνληά παληξεχηεθε ηελ Margarita Petrovna
58

. Σν ζπίηη ησλ δχν έγηλε θέληξν 

δηεπηζηεκνληθφηεηαο θαη νη ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαλ είραλ ηεξάζηην επηζηεκνληθφ εχξνο (απφ 
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ςπρνινγηθά-θηινζνθηθά ζέκαηα κέρξη θαη θηλεκαηνγξάθν). Όληαο δηδαθηνξηθφο θνηηεηήο 

απαζρνινχληαλ ζαλ επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ζην Ηλζηηηνχην Φπρνινγίαο θαη ηαπηφρξνλα 

έθαλε καζήκαηα γξαθήο θαη αλάγλσζεο ζε Σαηάξνπο. Όηαλ θαηάθεξε λα βξεη κία δνπιεηά-

έζησ θαη κε κηθξφ κηζζφ-ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην δφζεθε «ςπρή ηε θαη ζψκαηη» ζηελ 

επηζηήκε
59

. Σα βήκαηα πνπ έθαλε ν Leontiev ήηαλ ζηαζεξά θαη έδεηρλαλ πσο είρε κέιινλ 

κπξνζηά ηνπ. Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα εμειίζζνληαλ ζπλερψο θαη νη ζπλεξγαζίεο ηνπ 

κε ηνπο ππφινηπνπο επηζηήκνλεο απέδηδε θαξπνχο. Ζ επηζηεκνληθή ζρέζε ηνπ Leontiev κε 

ηνλ Vygotsky ηνπ έδσζε έκπλεπζε γηα λα αζρνιεζεί κε πνιιά δεηήκαηα ηεο ςπρνινγίαο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή ε αλάπηπμε ηεο πνιηηηζκηθήο-ηζηνξηθήο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky άιιαμε 

πνιιέο παξαδνρέο πνπ ππήξραλ κέρξη ηφηε ζηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο. Ο Leontiev έγξαςε 

αξθεηά έξγα πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ κλήκε (The Development of Memory: The 

Experimantal Study of Higher Psychological Functions), ηελ αξηζκεηηθή ζθέςε (On the 

Development of Arithmetical Thinking in the Child)θαη άιια
60

.  

Σν 1931 θαζψο καίλνληαλ δηακάρεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ πνιηηηζκηθή-ηζηνξηθή 

ζεσξία ν Leontiev απνδεζκεχηεθε απφ ην Ηλζηηηνχην ηελ 1
ε
 επηέκβξε ηνπ 1931

61
. 

 

 

2.2 Ζ Δξεπλεηηθή Πνξεία ηνπ Leontiev ζην Υάξθνβν θαη ε Ρήμε ηνπ Leontiev κε ηνλ 

Vygotsky: 

 Σν Υάξθνβν ήηαλ ηφηε (δειαδή κέρξη θαη ην 1935) ε πξσηεχνπζα ηεο νζηαιηζηηθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Οπθξαλίαο ζηελ νπνία βξίζθνληαλ ην Κνκηζαξηάην Τγείαο θαη 

πξνζαλαηνιίδνληαλ ζην λα ηδξχζεη έλα ηκήκα Φπρνινγίαο. Κάιεζαλ, ινηπφλ, γηα λα ηνπο 
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βνεζήζνπλ λα νξγαλψζνπλ απηφ ην ηκήκα ηνλ Vygotsky αιιά θαη ηελ ππφινηπε 

επηζηεκνληθή ηνπ νκάδα (δειαδή ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Leontiev θαη Luria). Έηζη ην Υάξθνβν 

έκειε λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε πνξεία ηνπ Leontiev ζαλ επηζηήκνλα.  

 ην Υάξθνβν είρε ηδξπζεί ήδε απφ ην 1880 έλα εξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπρνινγίαο 

απφ ηνλ ςπρίαηξν Kovalevski φκσο ήηαλ ν εξρνκφο ηεο νκάδαο ησλ Vygotsky, Leontiev, 

Luria πνπ έδσζε άιιν «αέξα» ζηνλ ηνκέα ηεο Φπρνινγηθήο έξεπλαο ζηελ νβηεηηθή 

Έλσζε
62

. Ο Vygotsky είρε ηδηαίηεξν ξφιν λα νξγαλψλεη ηηο δνπιεηέο ζην Υάξθνβν θαη είρε 

ηεζεί επηθεθαιήο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ηκήκαηνο Γελεηηθήο Φπρνινγίαο, ζηνλ Leontiev 

πξνηάζεθε λα αλαιάβεη ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ζην ηκήκα Πεηξακαηηθήο Φπρνινγίαο ελψ 

ζηνλ Luria ηε δηεχζπλζε νιφθιεξνπ ηνπ ηκήκαηνο ζην Υάξθνβν
63

. Δλ ηέιεη, ζηελ 

πεληάρξνλε παξακνλή ηνπ ζην Υάξθνβν ν Leontiev κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Luria δηεχζπλε 

νιφθιεξν ην ηκήκα Φπρνινγίαο αιιά θαη πνιιψλ άιισλ ηκεκάησλ πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ 

ςπρηθή πγεία θαη ζπλνιηθά ε εκπινθή ηνπ ζηηο έξεπλεο πνπ γίλνληαλ εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ 

αμηφινγε. Σν Υάξθνβν ήηαλ κίαο πξψηεο ηάμεσο επθαηξία γηα ηνλ Leontiev. Απηφ, γηαηί 

κπφξεζε, φπσο αλαθέξεη θαη ν ίδηνο ζηελ απηνβηνγξαθία ηνπ, λα αλαζεσξήζεη πνιιά 

δεηήκαηα θαη αληηιήςεηο ηνπ, λα δνπιέςεη πην άλεηα ζε γεληθά πξνβιήκαηα ηεο Φπρνινγίαο 

θαη αθφκε πεξηζζφηεξν απηά ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηέινο λα έξζεη ζε επαθή κε πνιινχο 

λένπο εξεπλεηέο θαη λα ηνπο εθπαηδεχζεη
64

.  

 Πέξαζε ιίγνο θαηξφο θαη ν Leontiev μεθίλεζε λα απνθηά δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ 

απηέο ηνπ Vygotsky. Απηέο νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζα νδεγνχζαλ κεηά απφ θαηξφ θαη ζηελ 

δηαθνξνπνίεζε, φρη κφλν ηνπ Leontiev αιιά θαη ηεο κεγαιχηεξεο κεξίδαο ησλ επηζηεκφλσλ 

ηνπ Υάξθνβν, κε ηηο ζέζεηο ηνπ Vygotsky. Κάηη ηέηνην είλαη θπζηνινγηθφ αθνχ ε επηζηήκε 
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πξνυπνζέηεη εμέιημε θαη ε εμέιημε κε ηε ζεηξά ηεο ζπλήζσο θέξλεη θαηλνχξγηεο απφςεηο ίζσο 

θαη θαιχηεξα ηεθκεξησκέλεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο. Άξα δελ πξφθεηηαη γηα θάπνην 

αλεηξήλεπην πφιεκν αιιά γηα ηελ ινγηθή εμέιημε κίαο ζεσξίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ, 

πάλσ απφ έλαλ, επηζηήκνλεο. Ο Leontiev, επηζηεκνληθά θαη παξά ηηο δηαθσλίεο ηνπ , δελ 

απνθήξπμε πνηέ ηνλ Vygotsky φπσο θαη ην φηη δελ απνηειεί θάπνην ηξνκεξφ ζεσξεηηθφ 

«ζρίζκα». Πφζν κάιινλ, ηφληδε πσο ε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί παξαθιάδη ηεο 

αξρηθήο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky
65

. Ζ αιιεινγξαθία ησλ Leontiev-Vygotsky πνπ έρεη δηαζσζεί 

έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ αθνχ δείρλεη πσο απηή ε «ξήμε» κεηαμχ ησλ δχν έγηλε ζηα 

θπζηνινγηθά πιαίζηα ηεο εμέιημεο γηα ηελ νπνία κηιήζακε πξηλ. Κιείλνληαο ζην γξάκκα ηνπ 

πξνο ηνλ Vygotsky ν Leontiev γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά «[…]από όινπο κόλν ζε εζέλα 

(δειαδή ζηνλ Vygotsky) δελ ζα κπνξνύζα λα θξαηήζσ θαθία[…]»
66

. Ο Vygotsky απάληεζε 

ιηηά ζην θίιν θαη ζπλεξγάηε ηνπ˙ «δξάζε ειεύζεξα» ήηαλ απηή θαζ’ απηή ε πξνηξνπή ηνπ 

θαη ν Leontiev ηελ αθνινχζεζε θαηά γξάκκα. Ο Vygotsky πέζαλε ζηηο 11 Ηνχλε ηνπ 1934 

αθήλνληαο έλα ηεξάζηην θελφ ζηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο θαη εηδηθφηεξα ζην είδνο ηεο 

ςπρνινγίαο πνπ αλαπηχρζεθε ζηε νβηεηηθή Έλσζε. Ο ζάλαηνο ηνπ Vygotsky ήηαλ κεγάιν 

πιήγκα γηα ηνλ Leontiev. Ο ηειεπηαίνο έγξαςε ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ επηθήδεην πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ «νβηεηηθή λεπξνςπρνινγία» (Sovetskaia psikhonevrologiia): 

«[…]ε ζεσξία ηνπ Vygotsky γηα ηε δηακεζνιαβεηηθή δνκή ηεο αλζξώπηλεο ςπρνζύλζεζεο 

απνηέιεζε αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηε πνιηηηζκηθή-ηζηνξηθή ζεσξία[…]» ππεξαζπηδφκελνο ηηο 

ηδέεο ηνπ Vygotsky θαη απνηείλνληαο θφξν ηηκήο ζε έλαλ επηζηήκνλα πνπ εθηηκνχζε 

βαζχηαηα παξά ηηο δηαθσλίεο ηνπο
67

. 

                                                 
65

 Leontiev, 2005 ζει.39 

66
 Leontiev, 2005 ζει.76 

67
 Leontiev, 2005 ζει.54  



31 

 

 Δλ ζπλερεία, καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ γηφ ηνπ A. N. Leontiev, λα 

δηαθξίλνπκε θαη ηηο θάζεηο ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ πνξείαο σο πξνο ηε ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, θαηά ηελ «επηζηεκνληθή» παξακνλή ηνπ Leontiev ζην Υάξθνβν καδί κε 

άιινπο εμαηξεηηθνχο επηζηήκνλεο. Πην αλαιπηηθά, νξίδνπκε ηέζζεξηο εξεπλεηηθέο 

θάζεηο/θχθινπο ηηο νπνίεο αλ ηηο ζπλδπάζνπκε κε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ εμέιημή ηεο. 

 Έηζη, ν γηφο ηνπ Leontiev, μεθηλά ν πξψηνο θχθινο ηεο έξεπλαο ηνπ Leontiev θαηά ηα 

1932-33
68

. Δδψ ν Leontiev θαη ε ππφινηπε νκάδα ησλ εξεπλεηψλ ηνπ Υαξθφβνπ 

θαηαπηάλνληαη κε ην θνκκάηη ησλ εηθφλσλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Ήηαλ κία αξρή πνπ ζα 

νδεγνχζε ζηε ζπλέρεηα ζηελ εκθάληζε ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (φπσο ηελ 

αληηιακβάλνληαλ ν Leontiev) θαη πφζν κάιινλ ζε κία πην εζηηαζκέλε έξεπλα ζηα επηκέξνπο 

δνκηθά ζηνηρεία απηήο ηεο ζεσξίαο. Ξεθίλεζαλ πνιιά πεηξάκαηα φπσο απηά ηνπ Bozhovich 

γηα ηε ζρέζε γιψζζαο θαη ζθέςεο, ηνπ Bozhovich θαη ηνπ Zaporozhets γηα ηελ αζπλάξηεηε 

ζθέςε ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ελψ ν ίδηνο ν Leontiev αζρνιήζεθε κε πεηξάκαηα 

πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ θαηάθηεζε ησλ λνεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ησλ 

παηδηψλ
69

. Απηή ε εξεπλεηηθή πεξίνδνο ήηαλ πινχζηα θαη θξίζηκε έσο έλα βαζκφ γηα ηλ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Γελ κπνξεί θαλείο λα παξαβιέςεη ην φηη νη επηζηήκνλεο 

πξνζπάζεζαλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε γιψζζα, ε επηθνηλσλία, θαη πσο 

ην λα δίλεη λφεκα ην άηνκν, ε γελίθεπζε θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθνηλσλίαο δελ 

εκθαλίδνληαη απφ παξζελνγέλεζε αιιά ζρεκαηίδνληαη κε ηνλ θαηξφ θαη κέζσ ηεο 

πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιινπλ ηα άηνκα (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα παηδηά). Δπηπιένλ, 

ε γιψζζα-επηθνηλσλία κπνξνχκε λα ηελ αληηιεθζνχκε κέζσ δχν δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ 
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κεηαβίβαζεο. Σν πξψην, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο πξαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην δεχηεξν 

κέζσ αζπλάξηεησλ δηαδηθαζηψλ
70

. 

 Ο δεχηεξνο εξεπλεηηθψλ θχθινο ηνπ Leontiev θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ μεθηλά ηελ 

δηεηία 1934-1935. Απηή ε πεξίνδν ήηαλ θαλεξά πην ψξηκε φζνλ αθνξά ην επηζηεκνληθφ 

ππφβαζξν θαη ηαπηφρξνλα νη πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεοήηαλ αλαβαζκηζκέλεο. Ζ εμσηεξηθή 

δξαζηεξηφηεηα ήξζε ζην πξνζθήλην. Σα πεηξάκαηα αθνξνχζαλ ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ 

αιιά θαη ηα θίλεηξα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ο Leontiev αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ επηζηεκφλσλ ηνπ Υαξθφβνπ: «[…]γηα λα κπνξέζεη 

θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα εξγαιείν, όπσο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα λόεκα, 

πξέπεη-θαη’ αξρήλ-απηή ηνπ ε δξαζηεξηόηεηα λα απνπλέεηαη από ηηο θαηάιιειεο 

ελέξγεηεο[…]
71

». ε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πσο ζην Υάξθνβν γίλνληαλ 

κία ζνβαξή πξνζπάζεηα ψζηε λα επηβεβαησζνχλ νη πξνηάζεηο πνπ έθαλε ν Leontiev γηα ηε 

ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ην πφζν ζηνρνπξνζεισκέλνο ήηαλ απηφο (φπσο θαη νη 

ππφινηπνη επηζηήκνλεο) ζην λα βξεη απαληήζεηο ζε βαζηθά γηα ηελ ςπρνινγία εξσηήκαηα. 

 Σνλ επφκελν επηζηεκνληθφ θχθιν (1935-1936) νη Υαξθνβίηεο μεθίλεζαλ λα 

αζρνινχληαη κε ηελ ππφζεζε πνπ έιεγε φηη ην θιεηδί ζηε κνξθνινγία ηεο ζπλείδεζεο 

έγθεηηαη ζηε κνξθνινγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. αλ κεζνδνινγηθφ «νδεγφ» αμηνπνίεζαλ ηηο 

ζέζεηο ηνπ Lenin γηα ηελ ζπλείδεζε θαη ζηα πεηξάκαηά ηνπο ζε πξψην πιάλν βξέζεθε ε 

πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ην θνκκάηη ηεο ζπλείδεζεο
72

. Σέινο, ζηνλ ηέηαξην 

θχθιν εξεπλψλ (1936-1940), ηηο έξεπλεο ηνπ Leontiev θπξηαξρνχζε ε ηδέα πσο «[…]όιεο νη 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ζρεκαηίδνληαη ζύκθσλα κε ην κνληέιν ηεο εμσηεξηθήο 
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δξαζηεξηόηεηαο θαη έρνπλ ηελ ίδηα δνκή[…]
73

». Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα πεηξάκαηα 

πνπ έγηλαλ ήηαλ πνιιά θαη ελδηαθέξνληα. Ξερσξίδνπλ απηά ησλ Zinchenko γηα ηελ κλήκε 

ζαλ ελέξγεηα θαη αληίζηνηρα ηνπ Zaporophets γηα ηελ αληίιεςε ζαλ ελέξγεηα
74

. 

 Ζ ζπκβνιή ηνπ Leontiev ζηα ηεθηαηλφκελα ηνπ Υάξθνβν ήηαλ εληππσζηαθή. Μπνξεί 

ν Vygotsky λα ήηαλ έλα απφ ηα πξψηα νλφκαηα πνπ ζπλδέζακε κε ην Υάξθνβν αιιά ήηαλ ε 

ζπλερήο θαη αθνχξαζηε δνπιεηά ηνπ Leontiev πνπ απνηέιεζε ζεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή 

βάζε γηα ηηο επφκελεο πεηξακαηηθέο εξγαζίεο εθεί. Δπίζεο, κπνξεί ν ίδηνο ν Leontiev λα 

πξφηαζζε ηελ ζπιινγηθή πξνζπάζεηα φκσο ν ίδηνο ήηαλ πάληνηε ζην επίθεληξν ησλ εθάζηνηε 

δξαζηεξηνηήησλ
75

. Σειηθά, ζηηο αξρέο ηνπ 1935 έθπγε μαλά γηα ηε Μφζρα ρσξίο φκσο λα 

ράλεη ηηο επαθέο ηνπ κε ην Υάξθνβν. 

 

 

2.3 Ζ Πνξεία ηνπ Leontiev Μεηά ην Υάξθνβν θαη Μέρξη ην Σέινο ηεο Εσήο ηνπ:  

 Ο Leontiev κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ απφ ην Υάξθνβν έγηλε δηεπζπληήο πνιιψλ 

εξγαζηεξηψλ ςπρνινγίαο. Απνθνξχθσκα ηεο αθαδεκατθήο ηνπ θαξηέξαο κέρξη ηφηε ήηαλ ε 

ζέζε πνπ πήξε ζαλ θαζεγεηήο ηνπ Αλψηαηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Παηδείαο πνπ 

εθείλε ηελ πεξίνδν εξγάδνληαλ πνιιά ζπνπδαία επηζηεκνληθά νλφκαηα φπσο νη Shtern, 

Spernanskii, Zbarskii, Anokhin, Propper, Pavlov θαη άιινη
76

. Δθείλε ηε πεξίνδν πξνζπάζεζε 

λα εκβαζχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζε δεηήκαηα ηεο ςπρνινγίαο πνπ ηνλ απαζρνινχζαλ. 

Εεηήκαηα πνπ είραλ ζρέζε κε ηε γιψζζα, ηε ζπλείδεζε, ηε κεζνδνινγία ηεο ίδηαο ηεο 

ςπρνινγίαο, ηε δξαζηεξηφηεηα. Μεηέπεηηα απαζρνιήζεθε ζην Ηλζηηηνχην Φπρνινγίαο ελψ 
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παξέδηδε δηαιέμεηο ζην Παλξσζηθφ Κξαηηθφ Ηλζηηηνχην Κηλεκαηνγξάθνπ
77

. Πξνο ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’30, θαηαπηάζηεθε κε ην πξφβιεκα ηεο πξνέιεπζεο ηεο ςπρηθήο αληαλάθιαζεο 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ησλ πεηξακάησλ πνπ έθαλε 

παξνπζηάζηεθαλ ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ ην 1940
78

. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν Leontiev, καδί κε κία νκάδα ζπλεξγαηψλ ηνπ, νξγάλσζε κία ζεηξά 

ςπρνινγηθψλ θαη ςπρν-λεπξνινγηθψλ εξεπλψλ ζ’ έλα εηδηθφ λνζνθνκείν κε ζέκα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ θηλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε ζηξαηηψηεο πνπ είραλ ππνζηεί ηξαπκαηηζκνχο 

ζηα άλσ άθξα. Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθηελψο ζε ζηξαηησηηθά 

λνζνθνκεία θαη έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο καρεηηθήο θαη εξγαζηαθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ ζηξαηησηψλ
79

 

Μεηά ηνλ πφιεκν ν Leontiev νξγάλσζε έλα Σκήκα Παηδηθήο Φπρνινγίαο ζην 

Ηλζηηηνχην Φπρνινγίαο ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο ηεο ΟΓΡ
80

θαη ήηαλ επηθεθαιήο ζηα 

εξγαζηήξηα ζηα νπνία γίλνληαλ έξεπλα πάλσ ζηα θίλεηξα θαη ηνπο λφκνπο ηεο θπζηθήο 

αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο. Δλψ ην 1963 θέξδηζε ην Βξαβείν 

Λέληλ γηα ηε κνλνγξαθία ηνπ «Πξνβιήκαηα ηεο δηαλνεηηθήο αλάπηπμεο». Ο Leontiev πήξε 

ελεξγφ κέξνο ζηε δεκηνπξγία Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μφζραο θαη ην 

1966 δηνξγαλψλνληαο ην θαη ήηαλ θνζκήηνξαο κέρξη θαη ην ζάλαηφ ηνπ. Σν 1975 εθδφζεθε 

έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηνπ ην «Γξαζηεξηόηεηα, πλείδεζε, Πξνζσπηθόηεηα» γηα 

ην νπνίν βξαβεχηεθε κε ην Βξαβείν Λνκνλφζνθ
81

. 

Ο Leontiev ππήξμε επίζεο θαη έλαο άμηνο πξεζβεπηήο ηεο ζνβηεηηθήο Φπρνινγίαο ζην 

εμσηεξηθφ θαη έθαλε πνιιά γηα ηελ αλχςσζε ηνπ δηεζλνχο ηεο θχξνπο. Ήηαλ επηθεθαιήο ησλ 
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ζνβηεηηθψλ απνζηνιψλ ζην 14
ν
, 15

ν
, 16

ν
 θαη 17

ν
 Γηεζλέο πλέδξην Φπρνιφγσλ θαη ήηαλ 

πξφεδξνο ηνπ 18
νπ

 Γηεζλνχο ζπλεδξίνπ. Μεηαμχ ηνπ 1957 θαη 1976 εμειέγε ζηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Φπρνινγηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ππήξμε θαη 

αληηπξφεδξφο ηεο. Δπηπξνζζέησο, εμειέγε επίηηκνο δηδάθησξ ησλ παλεπηζηεκίσλ ηνπ 

Παξηζηνχ θαη ηεο Βνπδαπέζηεο, επίηηκν κέινο ηεο Οπγγξηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ θαη 

αξθεηψλ ςπρνινγηθψλ ζπιιφγσλ ζην εμσηεξηθφ
82

. 

Ο Leontiev πέζαλε ην 1979 ζε ειηθία 75 ρξνλψλ έρνληαο αθήζεη πίζσ ηνπ έλα 

πξαγκαηηθά εληππσζηαθφ έξγν. Λεηηνχξγεζε κε απηαπάξλεζε θαη πάζνο γηα λα δψζεη 

απαληήζεηο ζε κεγάια εξσηήκαηα ηεο ςπρνινγίαο θαη βέβαηα λα δηακφξθσζε κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Αθφκε θαη ζήκεξα ηα έξγα ηνπ 

απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο γηα ςπρνιφγνπο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

Ζ πκβνιή ηνπ Alexei Leontiev ζηελ Μειέηε ηεο Θεσξίαο ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

Δηζαγσγή: 

 ε απηφ ην θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαπηχμνπκε ηφζν ηελ αλάιπζε ηνπ 

Leontiev πάλσ ζηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο φπσο θαη λα δνχκε πσο ζπλεηέιεζε ε εξεπλά 

ηνπ πάλσ ζηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο πάλσ ηελ εκβάζπλζε ηεο ζεσξίαο. Σν θεθάιαην 

απνηειείηαη απφ πέληε ππνθεθάιαηα φπνπ ην θαζέλα απφ απηά ζα πξνζπαζήζεη λα θσηίζεη 

απφ κία πιεπξά ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

3.1 Ζ Θεσξία ηεο Γξαζηεξηόηεηαο θαη ε πκβνιή ηνπ Lev Vygotsky: 

 χκθσλα κε ηνλ Kozulin (1986) ε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο είρε ηδηαίηεξν ξφιν 

ζηε νβηεηηθή Φπρνινγία. Ρφιν αληίζηνηρν κε εθείλν ηεο ζεσξίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο ζπλείδεζεο ζηελ Δπξψπε. Ζ ζεσξία μεθίλεζε ηα 

πξψηα βήκαηά ηεο κε ηελ εηζαγσγή ησλ λφκσλ ηνπ δηαιεθηηθνχ πιηζκνχ ζηελ επηζηήκε ηεο 

Φπρνινγίαο (βιέπε Κεθάιαην Γεύηεξν) θαη ε πξψηε αλαθνξά έγηλε απφ ηνλ Vygotsky ν 

νπνίνο εηζεγήζεθε ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε «δξαζηεξηφηεηα» (πνπ έρεη λφεκα θνηλσληθφ) 

σο αξρή γηα αλαιπζεί ε έλλνηα ηεο «ζπλείδεζεο»
83

. Απφ ηφηε νη εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ 

κε ηελ ζεσξία πξνβιεκαηίζηεθαλ θαη πξνζπάζεζαλ λα μεθαζαξίζνπλ ην ηνπίν φζν 

πεξηζζφηεξν γίλεηαη.  

 Ο Vygotsky, φπσο είδακε θαη πξνεγνπκέλσο, ζηεξίρζεθε ζηε ζεσξία ηνπ δηαιεθηηθνχ 

πιηζκνχ θαη πηνζέηεζε ηε κεζνδνινγία ηεο. Όκσο, δελ ηελ αληηιακβαλφηαλ σο έλα βηβιίν κε 

ηηο ιχζεηο ζε εξσηήκαηα ή πφζν κάιινλ ζαλ κία ζεσξία πνπ ζα παξνπζίαδε ηελ «απόιπηε 

αιήζεηα». Αληίζεηα, άπνςή ηνπ ήηαλ πσο κνλάρα κέζα απφ «πξνζεθηηθή, επηζηεκνληθή, 

                                                 
83
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ςπρνινγηθή κειέηε» ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ζπλείδεζεο ηνπ αηφκνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

βγνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα
84

.  

Ο Vygotsky αθνινπζψληαο πηζηά ηα παξαπάλσ δηακφξθσζε ηε ζεσξία ηνπ γηα ηε ςπρηθή 

αλάπηπμε, ηελ πνιηηηζκηθή-ηζηνξηθή ζεσξία. Σα θχξηα ζεκεία ηεο ζχκθσλα κε ηνπο Davydov 

θαη Zinchenko (1986 p. 29) είλαη ηα παξαθάησ:  

 Ζ βάζε ηεο ςπρηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηόκνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηνηηθή αιιαγή ηεο 

θνηλσληθήο ηνπ θαηάζηαζεο (ή δξαζηεξηόηεηαο). 

 Ζ κάζεζε θαη ε αγσγή είλαη θαζνιηθέο πηπρέο ηεο ςπρηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηόκνπ. 

 Ζ αλαπηπγκέλε επίδνζε ηνπ αηόκνπ ζε θνηλσληθό επίπεδν είλαη ε πξσηαξρηθή 

κνξθή ηεο δξαζηεξηόηεηαο.  

 Οη λέεο λνεηηθέο δνκέο πνπ δεκηνπξγεί ην άηνκν πξνέξρνληαη από ηελ 

εζσηεξίθεπζε ηεο αξρηθήο κνξθήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

 Γηάθνξα ζπζηήκαηα ζπκβόισλ παίδνπλ έλα ηδηαίηεξν ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

εζσηεξίθεπζεο.  

Απηέο νη ζέζεηο πξνέθπςαλ κεηά απφ εθηελή κειέηε πνπ μεθηλνχζε απφ ηελ παηδηθή 

ειηθία ησλ αηφκσλ. Πίζηεπε άιισζηε πσο απφ ηελ παηδηθή ειηθία «[…]ηα πξνβιήκαηα ηεο 

ςπρηθήο αλάπηπμεο είλαη πην έληνλα θαη ζαθή[…]» ˙ηαπηφρξνλα, εκθαλίζηεθε θαη κία άιιε 

έλλνηα, απηή ηεο «θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ηεο αλάπηπμεο» 
85

. Απηή ε ζθέςε ηνλ βνήζεζε 

ζην λα θαηαιάβεη πσο ππήξρε κία παξάιιειε, ζα ιέγακε, πνηνηηθή αιιαγή κεηαμχ ηνπ 

«θνηλσληθνχ» (κέζα ζην νπνίν κεγαιψλεη θαη δξα ην άηνκν) θαη ηνπ «ςπρηθνχ» (δειαδή νη 

ςπρηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη). Δληνχηνηο, απηφ πνπ πξνζπαζνχζε λα ηνλίζεη είλαη ε 

ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο θαη πσο απηή εκπεξηέρεηαη ζηε δσή ηνπ αηφκνπ απφ 
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κηθξή θηφιαο ειηθία. ε απηή βνεζά θαη ε αλαηξνθή πνπ παίξλεη ην παηδί, κε ηδηαίηεξν βάξνο 

ζηελ εθπαίδεπζε.  

Ζ εθπαίδεπζε ζα παίμεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ ςπρηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Πφζν 

κάιινλ φηαλ ππάξρεη θαη κία λέα πξνζέγγηζε ζην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζέηεη ην δήηεκα 

πσο κέζα απφ ηελ εθκάζεζε ηεο νκηιίαο θαη ηεο γξαθήο επεξεάδεηαη θαη ε ςπρηθή αλάπηπμε 

ηνπ αηφκνπ
86

. Ο Vygotsky ζπλέβαιε ζνβαξά ζε απηφ (έπαημε ξφιν θαη ε πξνυπεξεζία ηνπ σο 

εθπαηδεπηηθφο ζην ρσξηφ Gomel). Ξεθαζάξηζε ην ξφιν πνπ παίδεη ε εθπαίδεπζε ζε κία 

πεξίνδν πνπ ππήξρε έλαο ζνβαξφο κεηαζρεκαηηζκφο θαη απνζηξνθή πξνο απηή. Μεηά ηελ 

Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε ήηαλ δηάρπηε ε λννηξνπία απνδφκεζεο ηνπ «ηζαξηθνχ» ζρνιείνπ 

θαη πνιιέο θνξέο αθνχζηεθε ην ζχλζεκα «[…]πξέπεη λα θαηαζηξέςνπκε ην ζρνιείν ζην 

όλνκα ηεο δσήο[…]» ή ην φηη «[…]ε Δπαλάζηαζε είλαη ην θαιύηεξν ζρνιείν[…]»
87

 Καη 

απηφ ήηαλ, θαηά κία έλλνηα, δηθαηνινγεκέλν γηαηί ήηαλ έλα ζρνιείν «κνλφρλνην» θαη 

θαηαπηεζηηθφ, πνπ δελ ηνικνχζε λα αθήζεη ειεχζεξε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ. Ο Vygotsky ηελ πεξίνδν πνπ ηα ζπλζήκαηα απηά 

θπξηαξρνχζαλ πξνέβαιιε ηε δηθή ηνπ ζέζε, πσο δειαδή, ην ζρνιείν-ε εθπαίδεπζε ελ γέλεη-

έπξεπε λα πεηχρεη ηελ απνζηνιή ηνπ, λα πξνεηνηκάζεη ηηο επφκελεο γεληέο γηα ηε δσή
88

. Με 

ηνλ θαηξφ ηηο ηδέεο ηνπ πηνζέηεζε ην λεαξφ νβηεηηθφ θξάηνο, θάλνληαο ηελ εθπαίδεπζε έλα 

ηδηφηππν «επηζηεκνληθφ» πξνλφκην ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν ζηηο αλεπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο 

θνηλσλίεο ε εθπαίδεπζε δελ είρε ηέηνην ξφιν. Γηα λα απνζαθελίζεη ηηο ζέζεηο ηνπ, κνηξαία, 

ζηξάθεθε ζηελ επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο παξά ζε απηή ηεο Παηδαγσγηθήο. Οη Davydov θαη 

Zinchenko (1986) ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα ηα ιφγηα ηνπ Vygotsky: «[…]αλ ε εθπαίδεπζε είλαη 

ζσζηά νξγαλσκέλε ηόηε ζα δνζεί ε επθαηξία θαη ζην παηδί λα αλαπηπρζεί δηαλνεηηθά θαη 

λα δώζεη πλνή ζε κία θαηλνύξγηεο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο πνπ ζα ήηαλ αδύλαηεο ρσξίο 
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απηή (ελλνεί ηελ εθπαίδεπζε) […]». Παξ’ φια απηά, ήηαλ ζεκαληηθφ λα κελ αληηκεησπηζηεί 

κε «φξνπο αηνκηθήο Φπρνινγίαο» φπσο θαη ε «ειεχζεξε θπζηθή αλάπηπμε λα γίλεη ην θχξην 

κέξνο ηεο Παηδαγσγηθήο»
89

. Σελ εθπαίδεπζε ηελ εμέηαζε φκσο δηαιεθηηθά, αλαθαιχπηνληαο 

«άικαηα» θαη πξνηείλνληαο «ξήμεηο» πνπ ζα αληαπνθξίλνληαλ ζηηο λέεο ζεηηθέο εμειίμεηο ηεο 

ίδηαο ηεο θνηλσλίαο
90

. Ο Vygotsky δηακφξθσζε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν, κία δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ φπσο αλαθέξεη θαη ν Γαθέξκνο (2002):« […]έρεη σο αθεηεξηαθό 

ζεκείν[…]ηελ άκεζε αηζζεηεξηαθή πξόζιεςε ηνπ όινπ θαη ηελ θίλεζε ηεο λόεζεο από ην 

αηζζεηεξηαθά ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν[…]». 

πλερίδνληαο, ν Vygotsky, θάλεη ιφγν γηα ηε θνηλσληθή πξαθηηθή ηνπ αηφκνπ θαη ην ξφιν 

πνπ έρεη απηή σο ηε πξψηε ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Αλ θαη ζα ην αλαιχζνπκε πεξηζζφηεξν ζε 

επφκελν ππνθεθάιαην, εδψ ζε πξψην πιάλν έξρεηαη ε έλλνηα ηεο εξγαζίαο. Ο Leontiev, 

ραξαθηεξηζηηθά, αλαθέξεη πσο «[…]ε εξγαζία είλαη απηή πνπ μερώξηζε ηνλ άλζξσπν από 

ηα δώα[…]
91

». Ζ πξψηε θνηλσληθή πξαθηηθή ηνπ αηφκνπ (απφ κηθξή ειηθία αθφκε) είηε ζηα 

πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο είηε ζηα επξχηεξα πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο έγθεηηαη ζε θάπνηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα έρεη θάπνην λφεκα πνπ ζα αληαλαθιά θαη ζηα ππφινηπα κέιε. Γηα 

παξάδεηγκα, αο ζθεθηνχκε φηαλ ε κεηέξα δεηά απφ ην κηθξφ παηδί λα ηε βνεζήζεη ζε θάπνηα 

δνπιεηά (απηή κπνξεί λα είλαη θάπνηα δνπιεηά ηνπ ζπηηηνχ π.ρ. καγείξεκα) ην πψο απηφ 

επηδξά επάλσ ηνπ. Αξρίδεη λα ζπλεηδεηνπνηεί πσο είλαη θαη απηφ κέξνο ελφο ζπλφινπ φπσο 

θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζεη αθνχ βνεζήζεη. Με απηφ ηνλ ηξφπν εληππψλεηαη θαη ε 

δηαδηθαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο δίλνληαο ηνπ ην εξέζηζκα γηα λα ηελ μεθηλήζεη μαλά απφ κφλν 

ηνπ. Γηα ηνλ Vygotsky απηή είλαη κία αξθεηά ελδηαθέξνπζα πνιηηηζκηθή θαη ςπρνινγηθή 
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δηαδηθαζία. Δλ θαηξψ, ηε δηαδηθαζία πνπ είδακε ν Vygotsky ηελ νλφκαζε «εζσηεξίθεπζε» 

θαη πεξηιακβάλεη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο θα κεραληζκνχο
92

. 

Όπσο είδακε, ε εξγαζία παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ςπρηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Ζ 

εξγαζία, φκσο, δελ έρεη ζεκαζία αφξηζηα αιιά γηα θάηη πνιχ ζπγθεθξηκέλν. Δίλαη ε ρξήζε 

εξγαιείσλ πνπ ηεο πξνζδίδεη ζεκαζία, πνπ βνεζά ην άηνκν λα επέκβεη ζηε θχζε θαη λα 

αλαπηπρζεί ςπρηθά. Ζ έλλνηα ησλ εξγαιείσλ πξνθχπηεη ζαλ έλα «θνηλσληθό-πνιηηηζκηθό 

θαηλόκελν» πνπ θαζνξίδεη  ηηο πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο θαη, 

ζηελ νπζία, βνεζά λα ππεξβιεζνχλ ηα αηνκηθά ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά
93

. Γηα ηνλ Vygotsky 

ηα εξγαιεία ήηαλ επηθνξηηζκέλα κε ηε κία δηακεζνιαβεηηθή θχζε. Έηζη ελψ ηα πιηθά 

εξγαιεία κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ην άηνκν ζην λα «ηηζαζεχζεη» ηε θχζε, ηα πλεπκαηηθά 

εξγαιεία βνεζνχζαλ ζην λα «ηηζαζεπηεί» ε ζπκπεξηθνξά θαη νη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ 

αηφκνπ
94

. Απηά ηα πλεπκαηηθά εξγαιεία ήηαλ ηα ζεκεία (signs)-ηα πξψηα θνηλσληθά 

εξγαιεία
95

-θαη έρνπλ πνιιέο κνξθέο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη ην γισζζηθφ ζχζηεκα, ηα 

καζεκαηηθά ζχκβνια, νη ρεηξνλνκίεο θαη άιια. Σν γισζζηθφ ζχζηεκα ζεσξείηαη κάιηζηα 

πνιχ ζεκαληηθφ δηφηη έρεη θαη εθείλν δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν σο πξνο ηε ςπρηθή ζχλζεζε ηνπ 

αηφκνπ
96

. Οπζηαζηηθά, κέζσ ησλ παξαπάλσ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε θαη ηε θχξηα δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ ζεκείσλ. ρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε ρξήζε θαη ην ζηφρν ηνπο. 

Δλψ ηα εξγαιεία είλαη απηά πνπ ζα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εξγαζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα αθνχ ζα απνηειέζνπλ ην «κέζν», ηα ζεκεία ζα είλαη απηά πνπ ζα θαζνξίζνπλ 

θαη ζα βνεζήζνπλ ην άηνκν ζηελ επηθνηλσλία ηνπ, ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ζηηο ςπρηθέο ηνπ 

ιεηηνπξγίεο
97

.  
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ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα γπξίζνπκε πάιη πίζσ ζηελ έλλνηα ηεο εζσηεξίθεπζεο. 

Όπσο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο έλα παηδί ζα βνεζήζεη ηε κεηέξα ηνπ ζην καγείξεκα ηνπ 

θαγεηνχ ηεο εκέξαο. Απηφ πνπ ζηελ αξρή ζα είλαη έλα εμσηεξηθφ εξγαιείν (π.ρ. ην θνπηάιη 

πνπ ζα αλαθαηεχεη) ζα κεηαζρεκαηηζηεί ζε έλα εζσηεξηθφ ζεκείν. Σα ζεκεία είλαη απηά πνπ 

ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην παηδί λα δεκηνπξγήζεη έλα «θαληαζηηθό κνληέιν γηα ηα 

αληηθείκελα» θαη ζα ην βνεζνχλ ζην λα μέξεη πψο λα ηα ρξεζηκνπνηεί ελζσκαηψλνληαο έλα 

εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά ζε εζσηεξηθή ςπρηθή δξαζηεξηφηεηα
98

. Γηα ηα παηδηά απηή ε 

δηαδηθαζία ζπκβαίλεη ζηε «δώλε εγγύηεξεο αλάπηπμεο
99

». Ο Vygotsky πξφηεηλε ηε δψλε 

εγγχηεξεο αλάπηπμεο γηα λα γεθπξψζεη ην ράζκα κεηαμχ ζην «[…]πξαγκαηηθό αλαπηπμηαθό 

επίπεδν θαη ζην επίπεδν δπλάκεη αλάπηπμεο[…]»
100

. Ζ δψλε εγγχηεξεο αλάπηπμεο δελ 

απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζηα παηδηά θαη ζίγνπξα δελ απνηειεί ηδηφηεηα ηνπο
101

. Δίλαη 

δηαδηθαζία κε ζπλερφκελεο αιιαγέο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο ζπλαλαζηξνθέο ηνπ παηδηνχ, ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ. Ζ δψλε εγγχηεξεο αλάπηπμεο εμππεξέηεζε ηνπο παηδαγσγνχο θαη ήηαλ 

έλα απφ ηα θνκκάηηα πνπ έγηλε θαη επξέσο γλσζηφ ζηε μέλε βηβιηνγξαθία. 

 Κιείλνληαο απηφ ην ππνθεθάιαην καο θηλεί ην ελδηαθέξνλ έλα παξάδνμν. Δλψ ε 

βηβιηνγξαθία ζπλδέεη ην φλνκα ηνπ Vygotsky κε ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ππάξρεη κία 

θξηηηθή πνπ ηνλ ζέιεη λα παξακειεί ηελ ζεσξία θαη κελ ηε ζεσξεί ζεκαληηθή. Ο Γαθέξκνο 

(2000) ζην βηβιίν «Ζ πνιηηηζκηθή-ηζηνξηθή ζεσξία ηνπ Vygotsky» πηζηεχεη πσο απηή ε 

ηδηφηππε «αληίθαζε» έγθεηηαη ζην κεζνδνινγηθφ θνκκάηη. Γηα ηελ αθξίβεηα, ζεσξεί πσο απηή 

ε αληίθαζε δηαπεξλά νιφθιεξε ηε πνιηηηζκηθή-ηζηνξηθή ζεσξία ηνπ Vygotsky. Καηαιήγεη, 

ινηπφλ, ζηνλ ηξφπν πνπ ηελ εμεηάδεηαη ε ζεσξία, δειαδή απφ πνηά ζθνπηά ηελ αλαιχεη ν 

εθάζηνηε εξεπλεηήο. Δλψ ν Vygotsky ηελ αληηιακβάλεηαη σο πξνέθηαζε ηεο «εμέηαζεο ηεο 

                                                 
98

 Davydov, Zinchenko, 1986 p. 34 

99
 ηε βηβιηνγξαθία ν φξνο εκθαλίδεηαη θαη σο «δώλε επηθείκελεο αλάπηπμεο». 

100
 Γαθέξκνο, 2002 

101
 Κνπβειάο, 2007 ζει. 261 



42 

 

ζπλείδεζεο» νη ππφινηπνη εξεπλεηέο-κεηαμχ ηνπο θαη ν Leontiev-ηελ πξνζεγγίδνπλ  ζε ζρέζε 

κε ηε δνκή θαη ηελ αλάπηπμή ηεο
102

. 

Ο Vygotsky δελ έρεη ραξαθηεξηζηεί άδηθα σο «ν Mozart ηεο ςπρνινγίαο». Σν έξγν πνπ 

άθεζε πίζσ ηνπ κεηά ην ζάλαηφ ηνπ ήηαλ αραλέο θαη άζθεζε ζεκαληηθή επηξξνή ζηε 

δηακφξθσζε ηεο νβηεηηθήο Φπρνινγίαο. Άθεζε ζπνπδαία παξαθαηαζήθε ηνπο καζεηέο ηνπ. 

Όινη ζρεδφλ εμέιημαλ θάηη πνπ μεθίλεζε ν δάζθαιφο ηνπο. Ο Leontiev επεμεξγάζηεθε θαη 

εκβάζπλε ζηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ν Luria αζρνιήζεθε κε ηηο ζεσξεηηθέο βάζεηο ηεο 

λεπξνςπρνινγίαο, ηε ζεξαπεπηηθή κάζεζε, ηηο ηζηνξηθή αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, ν Zaporozhets θαηαπηάζηεθε κε ηε ζεσξία ησλ εθνχζησλ θηλήζεσλ, ν Elkonin 

αζρνιήζεθε κε ηε ςπρηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ
103

. Απφ ηηο ηδέεο ηνπ Vygotsky 

ηξνθνδνηήζεθε έλα νιφθιεξν είδνο Φπρνινγίαο πνπ έκειιε λα απαζρνιήζεη θαη λα 

πνιεκεζεί γηα ηηο ζέζεηο ηνπ απφ ην «δπηηθφ θφζκν» γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

 3.2 Ζ Γέλλεζε ηεο Γξαζηεξηόηεηαο: ν Ρόινο ηεο Αληαλάθιαζεο θαη νη Βάζεηο ηεο 

Γξαζηεξηόηεηαο: 

Ζ έλλνηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ απαζρφιεζε κφλν ηνπο νβηεηηθνχο εξεπλεηέο-

ςπρνιφγνπο. Αληηζέησο, αζρνιήζεθαλ-σο έλα βαζκφ-θαη εξεπλεηέο απφ ηηο ρψξεο ηνπ 

ιεγφκελνπ «δπηηθνχ θφζκνπ». Έηζη ηνλ φξν πηνζέηεζαλ αξθεηέο ζρνιέο ςπρνινγίαο φπσο ε 

ςπραλάιπζε ηνπ Freud ή ν ζπκπεξηθνξηζκφο ηνπ Watson πνπ αλ θαη πξνζέγγηζαλ ηελ έλλνηα 

κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν
104

, ζηελ νπζία, ζηεξίρζεθαλ είηε πάλσ ζε ηδεαιηζηηθέο θφξκεο είηε 

είραλ «[…]λαηνπξαιηζηηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη πιηζηηθή ηάζε[…]»
105

. Ο Leontiev δελ 
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ζηεξίρζεθε φκσο πάλσ ζε απηφ ηνλ ηξφπν ζθέςεο αιιά βνεζήζεθε κεζνδνινγηθά απφ ηελ 

θηινζνθηθή ζεσξία ηνπ δηαιεθηηθνχ πιηζκνχ. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ Καθαξίλν (2012), ν 

Leontiev ζηεξίρζεθε ζε δχν αιιεινζπλδεφκελεο αξρέο ηεο νβηεηηθήο ςπρνινγίαο ηελ 

ζεσξία ηεο αληαλάθιαζεο θαη ηελ εζσηεξίθεπζε. Παξαθάησ, ζην ππνθεθάιαην, ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά ηελ εκθάληζε ηεο ζεσξίαο ηεο αληαλάθιαζεο 

θαη λα απνδείμνπκε ηνλ ξφιν ηεο ζηε γέλλεζε ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Σελ αληαλάθιαζε, ζαλ νξνινγία, ηελ ζπλαληάκε πνιιέο θνξέο ζην έξγν ηνπ Leontiev 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο έξεπλέο ηνπ πάλσ ζηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηελ εληάζζεη ζην 

μεθίλεκα ηεο (ηεο δξαζηεξηφηεηαο). ην ππνθεθάιαην απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

εμεγήζνπκε ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν πνπ παίδεη ε έλλνηα ηεο αληαλάθιαζεο ζηελ εκθάληζε ηεο 

ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ψζηε ν αλαγλψζηεο λα θαηαιάβεη πσο πξνθχπηεη ε 

δξαζηεξηφηεηα.  

Ζ ζεσξία ηεο αληαλάθιαζεο δελ ήηαλ θάηη ην πξσηφγλσξν γηα ηνπο νβηεηηθνχο 

ςπρνιφγνπο. Ο επηζηήκνλαο πνπ εηζήγαγε ηνλ φξν ήηαλ ν Ivan Sechenov
106

, ν «παηέξαο ηεο 

ξώζηθεο Ψπρνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο»
107

. Ο Sechenov, γηα πξψηε θνξά, επηρείξεζε λα 

θαηαλνεζεί ν ελεξγεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ην 

πεξηβάιινλ ζηα πιαίζηα ηεο θπζηνινγίαο θαη ηεο ςπρνινγίαο
108

. Γελ είλαη, άιισζηε, ηπραίν 

πνπ ν Ρψζνο θπζηνιφγνο Timiryazev αλαθέξεηε ζηνλ Sechenov σο «[…]έλα από ηνπο πην 

βαζπζηόραζηνπο εξεπλεηέο ζηε ζθαίξα ηεο Πεηξακαηηθήο Ψπρνινγίαο[…]»
109

. Ο 

Sechenov ήηαλ έλαο βαζηά πιηζηήο επηζηήκνλαο έρνληαο πάληα δηαξθή αληηπαξάζεζε κε ηηο 

κεηαθπζηθέο, ηδεαιηζηηθέο απφςεηο πνπ επηθξαηνχζαλ ηελ πεξίνδν εθείλε ζηηο επηζηήκεο. Ο 

Rubinstein κάιηζηα αλαθέξεη πσο «[…]ε ζεσξία ησλ αληαλαθιαζηηθώλ ηνπ Sechenov έγηλε 
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ν θύξηνο άμνλαο αληηπαξάζεζεο κεηαμύ ηνπ πιηζκνύ θαη ηνπ ηδεαιηζκνύ, […] κέρξη θαη ηελ 

Οθησβξηαλή επαλάζηαζε[…]»
110

. Σηο απφςεηο ηνπ δελ αζπάζηεθαλ κφλν νη καζεηέο πνπ 

είρε γχξσ ηνπ αιιά θαη άιινη εξεπλεηέο φπσο ν Ivan Pavlov-ν γλσζηφο Ρψζνο θπζηνιφγνο-

πνπ ζπλερψο θξφληηδε λα δίλεηαη έκθαζε ζηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ηδεψλ ηνπ Sechenov θαη 

ησλ δηθψλ ηνπ πεηξακάησλ θαη εξεπλψλ
111

.  

Ο Lenin ζηε ζπλέρεηα κε γλψκνλα ηε κειέηε ηνπ Sechenov πάλσ ζηελ ζεσξία ηεο 

αληαλάθιαζεο μεθίλεζε λα ηελ πξνζαξκφδεη βάζεη ηεο δηαιεθηηθήο πιηζηηθήο θηινζνθίαο. 

Έηζη ε αληαλάθιαζε εθθξάζηεθε σο κία ηδηφηεηα πνπ βξίζθεηαη ήδε «[…]κέζα ζηα ζεκέιηα 

ηεο δνκήο ηεο ίδηαο ηεο ύιεο, πνπ ζε νξηζκέλν επίπεδν εμέιημεο θαη αθξηβώο ζην επίπεδν 

ηεο δσληαλήο ύιεο, ηεο πςειά νξγαλσκέλεο ύιεο παίξλεη ηε κνξθή ηεο αίζζεζεο, ηεο 

αληίιεςεο θαη ζηνλ άλζξσπν ηε κνξθή ηεο ζεσξεηηθήο ζθέςεο, ηεο έλλνηαο[…]»
112

. 

Αθνχ είδακε ζπλνπηηθά ην πψο εκθαλίζηεθε ε ζεσξία ηεο αληαλάθιαζεο αιιά θαη 

ηελ πξνζαξκνγή ηεο απφ ηνλ Lenin πξνρσξάκε ζην πσο απηή δηαδξακαηίδεη έλαλ ηφζν 

ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ εκθάληζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Πξέπεη πξψηα λα θαηαιάβνπκε ην εμήο: 

ην φηη ε ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα αληαλαθινχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηε κνξθή 

αηζζεκάησλ, αληηιήςεσλ, ζθέςεο είλαη απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο ηεο δσληαλήο, κε πςειή 

νξγάλσζε, χιεο. Ο Leontiev (ρ. ρ) πηζηεχεη πσο έλα απφ ηα ζεκέιηα ηεο είλαη ε 

εξεζηζηηθφηεηα. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ εξεζηζηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα πνπ 

έρεη έλα ο νξγαληζκφο λα απαληά ζηηο επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ κε αληίζηνηρεο 

ιεηηνπξγίεο ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζή ηνπ. Δίλαη, δειαδή, νη ελέξγεηεο εθείλεο πνπ 

θάλεη έλαο νξγαληζκφο γηα πξνζαξκνζηεί θαη λα ηζνξξνπήζεη ζην εθάζηνηε πεξηβάιινλ πνπ 

ζα βξεζεί. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ απηφ πνπ ιέκε ζα δψζνπκε έλα παξάδεηγκα. Αο 
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θέξνπκε ζην λνπ καο έλα θπηφ. Σα αγθάζηα πνπ εκθαλίδνληαη ππάξρνπλ γηα λα εληζρχνπλ ηελ 

ακπλά ηνπ απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ παξακνλεχνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ, ελψ νη 

ηδηαίηεξνη ππνδνρείο πνπ έρεη ζηηο ξίδεο ηνπ ην βνεζνχλ λα ηξαθεί κέζσ ησλ ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ εδάθνπο.  

Ζ εξεζηζηηθφηεηα ζπκβαδίδεη κε ηελ εμέιημε ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ. Έηζη ελψ 

ζηελ αξρή, δειαδή ζηελ πξψηε ηεο κνξθή, ηελ εξεζηζηηθφηεηα, ηελ εληνπίδνπκε 

απνθιεηζηηθά ζε ζπλάξηεζε κε ηηο επηδξάζεηο ησλ βαζηθψλ δσηθψλ ιεηηνπξγηψλ (φπσο ζην 

παξάδεηγκα κε ην θπηφ παξαπάλσ) ζηε ζπλέρεηα θαζψο πξνρσξάεη ε εμέιημε δηαθνξνπνηείηαη 

(ε εξεζηζηηθφηεηα) ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ζρεηίδεηαη «[…] κε επηδξάζεηο πνπ πξνεηδνπνηνύλ 

γηα ηηο άκεζα ζνβαξέο-γηα ηε δσή ηνπ νξγαληζκνύ-ηδηόηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο[…]
113

» . 

κε ηελ φιν θαη κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ε εξεζηζηηθφηεηα 

άξρηζε λα έρεη αθφκε πεξηζζφηεξε ζεκαζία γηα ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαη σο πξνο ην 

θνκκάηη ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ εξεζηζηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε κίαο, πνηνηηθά, 

λέαο κνξθήο αληαλάθιαζεο ˙ηελ αληαλάθιαζε ζαλ ςπρηθφ θαηλφκελν θαη ν ξφινο πνπ ηεο 

πξνζδηνξίδεη ν Leontiev (ρ. ρ) βξίζθεηαη «[…]ζην όηη πξνζαλαηνιίδεη ηνπο δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο ζηνλ γύξσ θόζκν, επηηξέπεη ζε απηνύο λα επηδξνύλ ζε απηόλ (ηνλ εμσηεξηθό 

θόζκν), καζαίλνπλ ηηο αληηθεηκεληθέο ηδηόηεηεο ησλ πξαγκάησλ θαη θαηλνκέλσλ, ηνπο 

δεζκνύο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο, ππνηάζζνληαο ζε απηνύο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο[…]
114

». Όια 

ηα παξαπάλσ δηακνξθψλνπλ ην θαηάιιειν πιαίζην πάλσ ζην νπνίν εκθαλίζηεθε ε 
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αληαλάθιαζε ζηα δψα φκσο ε αληαλαθιαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ δψσλ είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθή απφ απηή ηνπ αλζξψπνπ θαη ε δηαθνξά είλαη πνηνηηθή. 

Ο Leontiev ζην βηβιίν ηνπ «Γξαζηεξηφηεηα-πλείδεζεο-Πξνζσπηθφηεηα» (ρ. ρ) 

ζηεξηδφκελνο πάλσ ζε απηά πνπ παξαζέζακε πξνεγνπκέλσο έζεζε ην αθεηεξηαθφ ζεκείν ηεο 

ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Αλέθεξε ινηπφλ: «[…]ε πξντζηνξία ηεο αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηαο αξρίδεη όηαλ  νη δσηηθέο δηεξγαζίεο (ηα δσηηθά πξνηζέο) παίξλνπλ 

ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα, πξάγκα πνπ[…]ζπλεπάγεηαη ηελ εκθάληζε ζηνηρεησδώλ κνξθώλ 

αληαλάθιαζεο […]»
115

. Σηο βάζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηηο αληηιακβάλεηαη σο ηε ζρέζε ηεο 

ζπλείδεζεο ηνπ αηφκνπ πνπ δεκηνπξγείηαη ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσλίαο
116

. Αλ 

θαη ηε ζρέζε πνπ έρεη ε ζπλείδεζε κε ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα ηελ αλαπηχμνπκε 

ζηε ζπλέρεηα πεξηζζφηεξν εδψ ζα κηιήζνπκε πεξηζζφηεξν γηα θάπνηα πνιχ βαζηθά δεηήκαηα 

ψζηε λα καο γίλεη θαηαλνεηή απηή ε «ηδηφηππε», ζα ιέγακε, γέλλεζε.  

Γηα ηνλ Marx, ινηπφλ, ε ζπλείδεζε «αληηπξνζσπεύεη κηα ηδηαίηεξα πνηνηηθή κνξθή 

ηνπ ςπρηζκνύ»
117

. Απηφ, ζηελ νπζία, επηβεβαηψλεη ηε παξαπάλσ ζέζε. Απηφ πνπ βιέπνπκε 

έρεη λα θάλεη σο εμήο: αληηιακβαλφκαζηε ηε ζπλείδεζε φρη ζαλ θάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

θπζηνινγία ηνπ εγθεθάινπ απνθιεηζηηθά αιιά κε ηε δπλακηθή πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα απφ 

ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία. Πξφθεηηαη γηα ηελ εξγαζία. Μέζσ ηεο 

εξγαζίαο κπφξεζε ην άηνκν λα μερσξίζεη απφ ηα δψα. Με ηελ εξγαζία ην άηνκν αλέπηπμε κία 

λέα εληειψο δηαθνξεηηθή  ζρέζε κε ηε θχζε πνπ είρε θνηλσληθφ ραξαθηήξα
118

 .  

 Ζ εξγαζία ζεσξεί ν Leontiev πσο είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ «εμαλζξσπηζκνύ ησλ 

δώσλ»
119

. Σελ αληηιακβάλεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο φξνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζαλ ηε 

κεηαθνξά πξνο έλα αλψηεξν ζηάδην αλάπηπμεο. Απηή ε κεηαθνξά θαίλεηαη λα έρεη δηηηφ 
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ραξαθηήξα˙ απφ ηε κία πξφθεηηαη γηα ην ππνθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ην άηνκν, ην νπνίν 

είλαη ζαθψο πην ζχλζεην θαη πην αλεπηπγκέλν ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη απφ ηελ άιιε 

βιέπνπκε θαη κηα θαηλνχξγηα κνξθή αληαλάθιαζεο, πνπ γίλεηαη κε ηελ εκθάληζε ελφο «λένπ 

ηύπνπ» δσήο, «κηαο λέαο ζρέζεο κε ηε πξαγκαηηθόηεηα, κε ηε θύζε»
120

. Σελ άπνςε απηή 

ηε ζηεξίδεη ηφζν ζηνλ Marx φζν θαη ζηνλ Engels, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ιφγηα ηνπ δεχηεξνπ 

γηα ηελ εξγαζία απηνχζηα ζην έξγν ηνπ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «[…]Ζ πξώηε εξγαζία θαη 

θαη’ επέθηαζε ν έλαξζξνο ιόγνο, είλαη ηα δύν αξρηθά εξεζίζκαηα θάησ από ηελ επήξεηα 

ησλ νπνίσλ ν εγθέθαινο ηνπ πηζήθνπ ζηαδηαθά άιιαμε ζε απηό ηνπ αλζξώπνπ […] πνπ 

είλαη  καθξάλ αλώηεξνο»
121

. Απφ απηά θαηαιαβαίλνπκε ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ πξνζδίδεηαη 

ζηελ εξγαζία θαη ηε ζρέζε πνπ έρεη κε ηελ εμέιημε ηνπ αηφκνπ. Γειαδή έρεη ζεκαζία πσο 

ππήξμε κία νιφθιεξε εμειηθηηθή δηαδηθαζία απφ ην φηη ν άλζξσπνο μεθίλεζε λα πεξπαηά ζηα 

δχν πφδηα, λα ρξεζηκνπνηεί ηα ρέξηα ηνπ θαη πξννδεπηηθά λα θαηαιήμεη ζηελ εξγαζία
122

. 

πλεπψο, ε εξγαζία δελ είλαη κία δηαδηθαζία πνπ απιά εκθαλίζηεθε ζην άηνκν αιιά 

ηαπηίζηεθε κε ηελ ίδηα ηνπ ηελ εμέιημε. Γελ ζηακαηάεη φκσο εθεί. 

 Ζ εξγαζία, φπσο ηελ αληηιακβαλφκαζηε, κπνξεί λα βνεζήζεθε απφ ηελ εμέιημε ηνπ 

αηφκνπ αιιά ππήξμαλ δχν ζπζηαηηθά πάλσ ζηα νπνία βαζίζηεθε θαη ρσξίο απηά δελ ζα είρε 

ηελ έλλνηα φπσο ηελ αληηιακβαλφκαζηε ζήκεξα. Πξφθεηηαη γηα ηα εξγαιεία θαη ηελ εκθάληζε 

ηνπ έλαξζξνπ ιόγνπ. Αο ην ζθεθηνχκε ιίγν πεξηζζφηεξν απηφ. Ο Marx αλαθεξφηαλ ζηελ 

εξγαζία σο «[…]ηε δηαδηθαζία πνπ ην άηνκν επεξεάδεη ηε θύζε[…]»
123

. Απηφ θαζίζηαηαη 

δπλαηφ κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ γηα ηα νπνία-φπσο είδακε-κίιεζε θαη ν Vygotsky (βιέπε 

πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην). Δίλαη απηά, φπσο ιέεη ν Marx, πνπ ην άηνκν έζεζε αλάκεζα ζε 
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απηφ θαη ηε εξγαζία ηνπ, είλαη απηά πνπ θαζνδεγνχλ ηελ ελέξγεηα ηνπ ζην αληηθείκελν
124

. 

Πξέπεη, σζηφζν, λα μεθαζαξίζνπκε θάηη. Θα κπνξνχζε λα πεη θάπνηνο πσο ηα εξγαιεία δελ 

απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηφκνπ, άιισζηε έρνπκε δεη πεηξάκαηα
125

φπνπ δψα ή 

αλζξσπνεηδή ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία γηα λα δηεθπεξαηψζνπλ κία ελέξγεηα. Δληνχηνηο, 

ππάξρεη δηαθνξά θαη κάιηζηα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, πνηνηηθή. Ο Leontiev καο ην δίλεη 

λα ην θαηαιάβνπκε αξθεηά θαιά. Γελ παίδεη απιά ξφιν ν ηξφπνο ή νη ζπλζήθεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα εξγαιεία αιιά-θάπσο απιντθά-ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο πνπ έρνπλ ηα 

εξγαιεία
126

. Γηα ηα δψα έλα εξγαιείν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν γηα κία ζηηγκή φηαλ, φκσο,  

ρξεζηκφηεηα ηνπ πάςεη ηφηε ράλεη ην ραξαθηήξα ηνπ θαη γίλεηαη μαλά έλα θνκκάηη ηεο θχζεο. 

Σν αθξηβψο αληίζεην ζπκβαίλεη ζην άηνκν. Σν εξγαιείν-ην αλζξψπηλν εξγαιείν-ζα 

δηαηεξήζεη ην ραξαθηήξα ηνπ θαη ζα γίλεη ην «φρεκα» γηα ηελ ελέξγεηα ηνπ αηφκνπ θαηά ηελ 

εξγαζία
127

. Δλέρεη ηε ζπλείδεζε θαη ζπλδέεηαη κε ηελ ελεξγεηηθή αληαλάθιαζε ηεο ςπρήο 

ηνπ αηφκνπ. 

 ε ζρέζε κε ηνλ έλαξζξν ιφγν, ηε γιψζζα θαη ην ξφιν ηεο ζηελ εκθάληζε ηεο 

ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη εδψ έρνπκε λα πξνζζέζνπκε αξθεηά. Σε γιψζζα, ζαλ 

επίπεδν επηζήκαλζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ εληνπίδνπκε θαη ζηα δψα ζαλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο κε ηε κνξθή θσλεηηθψλ αληηδξάζεσλ θπξίσο εκπξφο ζε θάπνην θίλδπλν, 

παξαδείγκαηνο ράξε ηα δψα θξαπγάδνπλ φηαλ αληηιακβάλνληαη φηη απεηινχληαη 

πξνεηδνπνηψληαο θαη ελεξγνπνηψληαο ακπληηθέο ζπκπεξηθνξέο φπσο ην ηξέμηκν ή ην 

θξχςηκν
128

. Γελ πξέπεη λα ζπγρένπκε απηέο ηηο ελζηηθηψδεηο αληηδξάζεηο ησλ δψσλ κε ηνλ 
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αλζξψπηλν ιφγν, ηε γιψζζα. Ζ γιψζζα ζην άηνκν έρεη εληειψο δηαθνξεηηθή ζεκαζία θαη 

μεπεξλά ηελ απιή ελζηηθηψδε αληίδξαζε. Πξφθεηηαη γηα ηελ ιεθηηθή αλαπαξάζηαζε ελφο 

αληηθεηκέλνπ, κίαο έλλνηαο. Απηφ, βέβαηα, πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία θνηλσληθή! Δπηπιένλ 

πξέπεη λα έρνπκε ζην λνπ καο πσο κε ηελ αλζξψπηλε εμέιημε ηαπηφρξνλα ε γιψζζα 

θαηάθεξε λα ηειεηνπνηεζεί (νκηιία, αθνή, θ.ιπ) θαη ην ζηνηρεί πνπ βνήζεζε θαη 

ζεκαηνδφηεζε ηελ αιιαγή ήηαλ ε εξγαζία. Έηζη ηε γέλλεζε ηεο γιψζζαο κπνξεί λα ηελ 

αλαδεηήζεη θάπνηνο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο
129

. Ζ εξγαζία δεκηνπξγεί ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλελλφεζεο αλάκεζα ζηα άηνκα θαη έηζη γηα λα κπνξνχλ λα 

θαηαιαβαίλνπλ ην έλα ην άιιν βξέζεθε  ε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ θψδηθα επηθνηλσλίαο. 

Απηφο ν θνηλφο θψδηθαο ήηαλ ε γιψζζα. Αληηιακβαλφκαζηε έηζη απηφ πνπ πίζηεπε ν 

Leontiev (2005) γηα ηελ γιψζζα, δειαδή πσο είλαη παξάγσγν ηεο ίδηαο ηεο δσήο. Σα άηνκα 

αθ’ ελφο βξίζθνπλ έηνηκε ηελ γιψζζα αιιά απφ ηελ άιιε κπνξνχλ λα ηελ εκπινπηίζνπλ˙ 

απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο γηαηί ππάξρεη ε αλάγθε λα δεκηνπξγεζνχλ ιέμεηο πνπ λα πεξηθιείνπλ 

λνήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εξγαζία
130

. Σν ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαο 

πξνγξακκαηηζηήο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πξηλ απφ έλαλ αηψλα (πνπ δελ ππήξραλ) ήηαλ 

άρξεζην. Με ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ρξήζε, φκσο, ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

αλαγθαζηηθά ρξεηάζηεθε λα δεκηνπξγεζνχλ θαηλνχξηεο ιέμεηο. Ζ γιψζζα έρεη έλα ηδηφηππν 

ξφιν, γηα ηελ αθξίβεηα, ζα ιέγακε πσο κνηάδεη κε θαζξέθηε. Απηφ άιισζηε πίζηεπε ν 

Leontiev, πσο απφ ηε γιψζζα θαζξεθηίδνληαη ηα αληηθείκελα θαη πσο απφ αλαπαξαζηάζεηο 

γίλνληαη γλψζε
131

. Ζ γιψζζα γίλεηαη ην κέζν πνπ κία έλλνηα ή έλα αληηθείκελν κπνξεί λα 

απνθηήζεη δσή. Μέζσ ηεο γιψζζαο κπνξεί λα γίλεη κε επηηπρία ε κεηακφξθσζε ηεο 

αληαλάθιαζεο ελφο αληηθεηκέλνπ
132

. Σν αληηθείκελν απηφ ππάξρεη θαη θαλείο δελ κπνξεί λα 
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ην ακθηζβεηήζεη απηφ. Χζηφζν, ηελ χπαξμή ηνπ ηελ απνθηά θαη κέζσ ηεο θίλεζεο, ηεο 

ρεηξνλνκίαο αιιά θαη κέζσ ηεο αθνπζηηθήο νκηιίαο
133

. Τπάξρεη δειαδή ε ζπλεξγαζία δχν 

ππνζπζηεκάησλ. Ζ αθνπζηηθή νκηιία, πξφθεηηαη γηα ηε θπζηθή δηεξγαζία ηεο νκηιίαο (ε 

ζπκπίεζε ηνπ αέξα, ηνλ παικφ ησλ θσλεηηθψλ ρνξδψλ θιπ) ελψ νη ρεηξνλνκίεο βνεζνχλ ζην 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ιέμεσλ ζε αληηθείκελν ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο. Γηα παξάδεηγκα 

κπνξεί λα ιέκε ηε ιέμε «νγθψδεο» θαη ηαπηνρξφλσο λα ρξεζηκνπνηνχκε ηα ρέξηα καο γηα λα 

αλαπαξαζηήζνπκε ηε ιέμε. ηε κειέηε ηνπ Leontiev γηα ηε γιψζζα πνιιέο θνξέο γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνλ γισζζνιφγν Abaev
134

 ηνπ νπνίνπ ε ζπκβνιή ζηελ έξεπλα γηα ηελ εμέιημε ηεο 

γιψζζαο ηνπ ήηαλ κεγάιε
135

. Ο Abaev πξνζπάζεζε λα δείμεη πσο ε γιψζζα εμειίρζεθε κε 

ηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ λνεκάησλ θαη κε ηε «ηερλνινγηνπνίεζε» ηεο γιψζζαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο γξακκαηηθήο. Μέζσ απηψλ ησλ δχν ε γιψζζα κπνξνχζε λα πεξηγξάςεη ηα 

πάληα θαη ζε ζρέζε κε ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα απνδεηρζεί έλα απαξαίηεην 

εξγαιείν. 

 

3.3 Σα Μέξε θαη ε Γνκή πνπ Έρεη ε Γξαζηεξηόηεηα: 

Δίδακε, ινηπφλ, πσο πξνθχπηεη ε δξαζηεξηφηεηα, αιιά πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε πσο 

ππάξρεη κία ζπγθεθξηκέλε «αξρηηεθηνληθή» πνπ ηεο πξνζδίδεη ν Leontiev ζην έξγν ηνπ. 

Αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο θαζψο κηινχζακε γηα ηελ αληαλάθιαζε κία θξάζε ηνπ Leontiev: 

«[…]Ζ πξντζηνξία ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο αξρίδεη όηαλ νη δσηηθέο δηεξγαζίεο 

παίξλνπλ ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα[…]»
136

.  Ση ζεκαίλεη απηφ θαη πνην ην απνηέιεζκά ηνπ 

ζηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα; Τπάξρνπλ ηάζεηο αλάιπζεο πνπ ην εμεγνχλ απηφ, απφ ηε 

κία ινηπφλ,  ππάξρνπλ νη αλάγθεο ηνπ αηφκνπ θαη απφ ηελ άιιε ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ 
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πξάμεσλ (actions) ζε δξαζηεξηφηεηα πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ελφο 

ζηφρνπ ζε θίλεηξν ˙ επηπιένλ ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη θαη έλαο ηξίηνο 

παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε σο έλα ζπιινγηθφ θαηλφκελν ζηα πιαίζηα ηεο 

θνηλσλίαο
137

.  

ε απηή ηε θάζε, φκσο, γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιάβνπκε ηε πξφηαζε πνπ κφιηο 

δηαηππψζεθε ζα πξέπεη λα εμεγήζνπκε θάπσο θαιχηεξα θάπνηνπο φξνπο φπσο απηνχο ηεο 

πξάμεο (θαη βέβαηα λα ηε δηαρσξίζνπκε απφ απηή ηεο ελέξγεηαο (operation), ησλ θηλήηξσλ, 

ησλ αλαγθψλ. Σαπηφρξνλα ζα κπνξέζνπκε λα δνχκε θαη ηνλ ηξφπν πνπ δνκείηε ε 

δξαζηεξηφηεηα. Έηζη ινηπφλ, γηα λα μεθηλήζεη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα 

κπνξνχκε λα έρνπκε θαζαξφ πσο γίλεηαη γηα λα θαιχςεη θάπνηα αλάγθε
138

. Γηα ηηο αλάγθεο ν 

Leontiev έθαλε ηδηαίηεξε κλεία θαη φρη άδηθα. Οη αλάγθεο (καδί κε ηηο επηζπκίεο) ζεσξνχζε 

πσο έζεηαλ ηε βάζε ζηελ νπνία πάλσ ιεηηνπξγνχλ ηα αηζζήκαηα θαη δελ πξνέθπςαλ ρσξίο 

ιφγν
139

. Γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ζηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηηο δηέθξηλε ζε αλάγθεο 

ζαλ εζσηεξηθή θαηάζηαζε-νη νπνίεο ήηαλ αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο-θαη 

ζαλ αλάγθεο πνπ πξνζαλαηνιίδνπλ θαη ξπζκίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ζε έλα αληηθεηκεληθφ πεξηβάιινλ
140

. ε απηφ ην ζεκείν ρξεζηκνπνίεζε θαη ηηο 

απφςεηο ηνπ Sechenov γηα απνδείμεη ηα ιεγφκελά ηνπ. Κη έηζη έγξαθε πσο έλα δψν κπνξεί λα 

δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ηελ αλάγθε-ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε, πείλα-θαη είλαη ηθαλή λα 

θάλεη ην θπλήγη ηνπ πην δηαθαέο αιιά δελ ζα κπνξεί λα πξνζαλαηνιίζεη ηελ θίλεζε ηνπ δψνπ 

ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ή αθφκα θαη ζε ηπραίεο 

ζπλαληήζεηο
141

. Ση ζπκπέξαζκα βγάδνπκε απφ απηφ; Καηαιαβαίλνπκε πσο ε αλάγθε απνθηά 

νξηζηηθφ ςπρνινγηθφ ραξαθηήξα κέζα απφ ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ην 
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παξάδεηγκα ηνπ Sechenov, ε πείλα ήηαλ απηή πνπ θαζφξηζε ηε δξαζηεξηφηεηα0ην θπλήγη-ηνπ 

δψνπ. Γελ αξθεί λα κείλνπκε κφλν ζην παξάδεηγκα ηνπ Sechenov γηαηί νη αλάγθεο ησλ δψσλ 

κε ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ έρνπλ ζηνηρεία πνπ ηηο δηαθνξνπνηνχλ. Αληίζηνηρα, αθφκε θαη 

ζην επίπεδν ησλ αλαγθψλ ππήξμε αληηπαξάζεζε, αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο ζρνιέο 

Φπρνινγίαο, φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ. 

Οη αλζξψπηλεο αλάγθεο έρνπλ δηηηφ ραξαθηήξα ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ηαπηφρξνλα. 

Απφ ηε κία έρνπλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα θαη απφ ηελ άιιε πξνζσπηθφ, κε ηνλ πξψην λα 

κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε πξνζσπηθφ
142

. Άξα ε αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα λα εξγαζηεί 

(απηή είλαη ε θνηλσληθή αλάγθε) ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα ηξνθή (πξνζσπηθή 

αλάγθε). Σα παξαπάλσ εθθξάδνπλ θαη ηνλ ηαμηθφ ραξαθηήξα ησλ αλαγθψλ πνπ ζηε 

βηβιηνγξαθία ηείλεη λα απνθξχπηεηαη ή αθφκε λα δηαζηξεβιψλεηαη. Ζ αλζξψπηλεο αλάγθεο 

έρνπλ θνηλσληθή θχζε, άιισζηε ην άηνκν είλαη κέξνο κίαο ηαμηθά δνκεκέλεο θνηλσλίαο. Άξα 

φηαλ ν Maslow
143

-ζηνλ νπνίν ν Leontiev αζθνχζε θξηηηθή-αλέιπε ηηο αλάγθεο, βάζεη ηνπ 

ηεξαξρηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξφηεηλε
144

, δελ κπνξνχζε λα είλαη ζσζηφο αθνχ ηηο μέθνβε απφ 

ην πιαίζην ζην νπνίν βξίζθεηαη ην άηνκν θαη εθφζνλ ζπλέβαηλε απηφ δελ κπνξνχζε λα γίλεη 

θαη ε απαξαίηεηε ζχλδεζε θνηλσληθψλ θαη πξνζσπηθψλ αλαγθψλ
145

. Ο Maslow απέξξηπηε 

ηελ ηαμηθφηεηα ησλ αλαγθψλ θαη φηαλ πξνζπαζνχζε λα εληάμεη ζηε ζεσξία ηνπ ηελ έλλνηα 

ηεο θνηλσλίαο ην έθαλε εληειψο απνζπαζκαηηθά ζαλ θάηη πνπ εκπνδίδεη ή επηηαρχλεη ηελ 

κεηάβαζε ηνπ αηφκνπ απφ ην έλα επίπεδν αλαγθψλ ζην άιιν
146

. Ζ δηάθξηζε ησλ αλαγθψλ 

κπνξεί λα δηεπξπλζεί θη άιιν. Τπάξρνπλ, δειαδή, αλάγθεο πνπ είλαη θπζηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο. Χο θπζηθέο αλάγθεο νξίδνληαη νη αλάγθεο φπσο ε ηξνθή ελψ σο πνιηηηζκηθέο ε 
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εθκάζεζε κίαο ηέρλεο. Ο Κνπβειάο (2009) αλαθέξεη ζρεηηθά πσο «[…]νη θπζηθέο αλάγθεο 

δείρλνπλ ηελ εμάξηεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ από ηηο ζπλζήθεο πνπ 

απαηηνύληαη[…] (ζει. 205)». Οη θπζηθέο αλάγθεο είλαη απαξαίηεην λα θαιπθζνχλ γηα λα 

κπνξέζεη ηα άηνκα λα επηβηψζνπλ θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ δσή ησλ απνγφλσλ  ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ έλα άηνκν δελ θαηαθέξεη λα βξεη ηξνθή γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα φπσο 

είλαη θπζηνινγηθφ δελ ζα θαηαθέξεη λα επηδήζεη, επηπιένλ, αλ ην άηνκν δελ θαιχςεη ηελ 

αλάγθε ηνπ γηα επαθή κε άλζξσπν ηνπ αληίζεηνπ θχινπ ζα κπνξεί λα δήζεη αιιά δελ ζα 

κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηε δηαηψληζε ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη θνηλσληθέο αλάγθεο 

αιιάδνπλ ζε θάπνην βαζκφο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο. Πεξηζζφηεξν επηβεβαηψλνπλ ηελ 

εμάξηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αηφκνπ απφ ηα πξντφληα ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπο 

πιαηζίνπ
147

. ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε, αλ δελ θαιπθζεί ε πνιηηηζκηθή αλάγθε ηνπ αηφκνπ 

φπσο π. ρ ε εθκάζεζε κίαο ηέρλεο δελ ζα ηεζεί, πξνθαλψο, ζέκα επηβίσζεο αιιά ην άηνκν ζα 

αληηκεησπίζεη πξφβιεκα σο πξνο ηελ αλζξψπηλε ή θνηλσληθή ηνπ ππφζηαζε. Απηφο είλαη θαη 

ν ραξαθηήξαο ησλ πνιηηηζκηθψλ αλαγθψλ, δειαδή, ππάξρεη άκεζε αληαλάθιαζε ησλ 

θνηλσληθψλ απαηηήζεσλ
148

. Πσο ,φκσο, νη αλάγθεο ζπλδένληαη κε ηε ςπρνινγία θαη πφζν 

κάιινλ κε ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο; Σα άηνκα πξνβιεκαηίδνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο 

εθάζηνηε αλάγθεο ηνπο. Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο ζα δεκηνπξγήζεη κεηέπεηηα έλα 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ηα αληηθείκελα απηά πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
149

. Σα 

αληηθείκελα ζα πξέπεη λα αληαλαθιψληαη ζηε ζπλείδεζε ζαλ εζσηεξηθέο εηθφλεο, ζαλ 

εξέζηζκα θαη είλαη απηά πνπ ζα παξαθηλήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα
150

. Απηά ηα αληηθείκελα ν 

Leontiev ηα ραξαθηεξίδεη θίλεηξα!  
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Σα θίλεηξα απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο αληαλάθιαζεο. Αθφκε, ηα θίλεηξα 

ζχκθσλα κε ηνλ Leontiev (ρ. ρ) είλαη απηά πνπ βνεζνχλ ψζηε λα κπνξεί λα θαζνξηζηνχλ νη 

κνξθέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο σο πξνο ηε κνξθή, ηνλ ηξφπν χπαξμεο, ηε ζπγθηλεζηαθή έληαζε, 

ηα ρσξηθά θαη ρξνληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Μάιηζηα, ν Leontiev γίλεηαη θαηεγνξεκαηηθφο 

πσο δελ γίλεηαη λα ππάξμεη δξαζηεξηφηεηα ρσξίο θίλεηξν αιιά θαη αλ αθφκε ππάξρεη 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζηεξείηαη θηλήηξνπ ηφηε απηφ δε ζεκαίλεη πσο δελ έρεη θίλεηξν αιιά πσο 

ην θίλεηξφ ηεο είλαη «αληηθεηκεληθά ή ππνθεηκεληθά θξπκκέλν»
151

. Ζ δξαζηεξηφηεηα κπνξεί 

λα πξνέξρεηαη απφ ην θίλεηξν πνπ αληαλαθιά ηελ αλάγθε ειέγρεηαη θαη ξπζκίδεηαη φρη απφ 

έλα γεληθά θαη αφξηζηα  αζπλείδεην αληηθείκελν αιιά απφ έλα ζπλεηδεηφ ζηφρν
152

. Γηα λα 

επηηεπρζεί ν ζηφρνο ρξεηάδεηαη ε αληίζηνηρε πξάμε. Ζ πξάμε είλαη ε δηεξγαζία πνπ θηλείηαη 

πξνο έλα ζπλεηδεηφ ζηφρν
153

.  

Χο πξνο ηελ πξάμε κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε αξθεηά πξάγκαηα. Ο Leontiev πίζηεπε 

πσο ηελ πξάμε ηελ ζπλαληάκε πξψηε θνξά ζηνλ άλζξσπν. Καη πξάγκαηη κπνξεί λα 

απνηειέζεη αλζξψπηλν ραξαθηεξηζηηθφ αθνχ κφλν ζηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα έγθεηηαη 

ην θνκκάηη ηνπ ζπλεηδεηνχ. Ο Leontiev ζπρλά, πάλησο, έηεηλε λα δηαθνξνπνηεί ηελ έλλνηα ηεο 

πξάμεο απφ απηή ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηαηί αηζζαλφηαλ πσο ηα ελλνηνινγηθά ζχλνξα δελ 

γίλνληαλ πάληα αληηιεπηά. Γηα λα ην θαηαλνήζνπκε απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα παξάδεηγκα πνπ έδσζε ν Leontiev ζε έλα πνιχ ελδηαθέξνλ άξζξν ηνπ 

γηα ηε «Γέλλεζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο» (2005): «[…]Βιέπνπκε, ινηπόλ, έλα άηνκν λα 

δηαβάδεη έλα βηβιίν-επηζηεκνληθό ζύγγξακκα πνπ ηνπ ρξεζηκεύεη γηα λα δηαβάζεη γηα ηηο 

εμεηάζεηο. Σν πεξηερόκελν ηνπ βηβιίνπ είλαη ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ θαη ην 

απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ε απνζηήζηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βηβιίνπ. 

Παξαθηλείηαη ε δηαδηθαζία απνθιεηζηηθά από ην πεξηερόκελν ηνπ βηβιίνπ; […]Γειαδή ζην 
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παξάδεηγκά καο κπνξεί λα κελ ήηαλ ην πεξηερόκελν ηνπ βηβιίνπ πνπ ηνλ ώζεζε λα ην 

δηαβάζεη όπσο επίζεο ε εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα αλαβιεζεί θαη κελ ρξεηαζηεί ην 

άηνκν λα εμεηαζηεί πνηέ μαλά ζηε δσή πάλσ ζε απηό. ε απηή ηε πεξίπησζε ην άηνκν ζα 

ζηακαηήζεη λα δηαβάδεη θαη ζα ραζεί από ην δηάβαζκα ε έλλνηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Απηό 

ζπλέβε δηόηη αθαηξέζακε ην θίλεηξν (ηεο απνζηήζηζεο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε) θαη 

ην αληηθείκελν ηεο πξάμεο έπαςε λα ππάξρεη θαη επνκέλσο ε πξάμε θαηέξξεπζε. Αλ από 

ηελ άιιε πνύκε ζε απηό ην άηνκν πσο δελ ρξεηάδεηαη λα ην δηαβάζεη  απηό ην βηβιίν γηα λα 

επηηύρεη ζηελ εμέηαζε αιιά ζπλερίζεη ην δηάβαζκα γηαηί βξίζθεη ελδηαθέξνλ ζην βηβιίν 

ηόηε ην θίλεηξν θαη ην αληηθείκελν ηεο πξάμεο ζπκπίπηνπλ θαη ππάξρεη δξαζηεξηόηεηα! 

[…]». Άιιν έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξάμεσλ είλαη πσο κπνξεί λα κελ αληηζηνηρεί 

ή λα κελ αληηζηνηρεί πιήξσο κε ην θίλεηξν αιιά θαη λα βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε απηφ
154

. Ο 

ζηφρνο ελφο νηθνδφκνπ είλαη λα ρηίζεη κία πνιπηειή θαηνηθία αιιά λα κελ κπνξεί ν ίδηνο λα 

κείλεη ζε απηή. Άξα ην θίλεηξν ηνπ ήηαλ νη θπζηθέο αλάγθεο θαη ν ηξφπνο ηνπ λα θέξεη ζε 

πέξαο ηελ πξάμε ήηαλ νη ελέξγεηεο
155

. Έηζη ηα κέζα νινθιήξσζεο ησλ πξάμεσλ είλαη νη 

ελέξγεηεο
156

. 

Καη πάιη ππάξρεη κία ζεκαληηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο πξάμεηο θαη ζηηο ελέξγεηεο. Ο 

Leontiev πηζηεχεη πσο απηά ηα δχν έρνπλ δηαθνξεηηθή θαηαγσγή˙ ελψ νη πξάμεηο γελληνχληαη 

απφ ηε δξαζηεξηφηεηα, ε ελέξγεηα πξνθχπηεη απφ ηε κεηακφξθσζε ηεο πξάμεο
157

. Ο 

νηθνδφκνο πνπ είδακε πξηλ ρηίδεη ηελ πνιπηειή θαηνηθία αιιά γηα λα νινθιεξψζεη απηή ηελ 

πξάμε ζα πξέπεη πξψηα λα θάλεη θάπνηεο επηκέξνπο ελέξγεηεο φπσο π.ρ λα θηηάμεη ην 

ηζηκέλην πνπ ζα ρξεηαζηεί. Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε πσο νη ελέξγεηεο δελ απνθφβνληαη πνηέ 
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Γξαζηεξηόηεηα 
(ζύκθσλα κε ην 

θίλεηξν) 
Πξάμεηο Δλέξγεηεο 

απφ ηελ πξάμε φπσο θαη νη πξάμεηο απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα
158

. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε 

θαη θάπνηεο άιιεο έλλνηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ελέξγεηεο˙ απηέο είλαη ε εζσηεξίθεπζε 

θαη ε εμσηεξίθεπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

Με βάζεη ηα παξαπάλσ ζα βνεζνχζε λα ζρεκαηνπνηήζνπκε ηε δνκή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ:  

                  

 

 

Απηή είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ε δνκή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Με ηε γέλλεζε ηεο κέζσ ηεο 

εξγαζίαο  θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο γιψζζαο θαηάθεξε λα αληηπξνζσπεχεη κηα κνξθή 

ελεξγεηηθήο ζηάζεο ησλ αηφκσλ πξνο ηε πξαγκαηηθφηεηα
159

. Ζ δξαζηεξηφηεηα πξνζέθεξε 

ηελ πνηνηηθή αιιαγή σο πξνο ηελ εμέιημε απφ ηε δσψδε ζηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε
160

. 

Πάλησο, θάζε θνξά πνπ «ζπάκε» ζε θνκκάηηα ηε δξαζηεξηφηεηα κε ζθνπφ λα ηελ 

αλαιχζνπκε πξέπεη λα πξνζπαζνχκε λα ηελ απφ-αλζξσπνπνηνχκε φπσο έιεγε θαη ν Leontiev. 

Απηφ είλαη θαη ην ζηνίρεκα θαη ηνπ θάζε εξεπλεηή πνπ θαηαπηάλεηαη κε ηε ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπλήζσο ην κεγαιχηεξν ιάζνο ηνπ. Κάζε δξαζηεξηφηεηα, φκσο, έρεη δχν 

πιεπξέο. Ζ κία είλαη εζσηεξηθή (πλεπκαηηθή) ε άιιε εμσηεξηθή (θπζηθή). Απηέο ζα 

αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα θαη κέζα ζε απηέο ζα δνχκε θαη ηηο γελεηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

ζπλδέζεηο πνπ ππάξρνπλ. 

 

3.4 Ο ξόινο ηεο Δζσηεξίθεπζεο ζηελ Θεσξία ηεο Γξαζηεξηόηεηαο: 

Με ηελ έλλνηα ηεο εζσηεξίθεπζεο δελ αζρνιήζεθε κφλν ν Leontiev. Σνπλαληίνλ, 

πξνυπήξρε ζαλ έλλνηα αθφκε θαη πξηλ ηελ επεμεξγαζηεί ν Leontiev. Γηα παξάδεηγκα ε 
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γαιιηθή ζρνιή Κνηλσληνινγίαο φηαλ ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ φξν  ηεο εζσηεξίθεπζεο ηνλ 

αληηιακβάλνληαλ σο έλα «εκβνιηαζκό κε ηδεαηά ζηνηρεία κίαο πξσηαξρηθά βηνινγηθήο 

ζπλείδεζεο»
 161

. Όηαλ ν Leontiev, αλαθεξφηαλ ζηελ έλλνηα ηεο εζσηεξίθεπζεο, έδηλε έλαλ 

πνιχ ελδηαθέξνλ νξηζκφ. Έηζη ινηπφλ δηαηχπσλε πσο «ε εζσηεξίθεπζε είλαη ν 

κεηαζρεκαηηζκόο ησλ εμσηεξηθώλ δηεξγαζηώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πάλσ ζηα πιηθά 

αληηθείκελα, ηα νπνία είλαη επίζεο εμσηεξηθά θαη ζε δηεξγαζίεο πνπ μεηπιίγνληαη ζην 

επίπεδν ηεο ζπλείδεζεο»
 162

.
 
Απηφ πνπ καο ιέεη ν Leontiev εδψ κπνξνχκε λα ην εμεγήζνπκε 

απιά. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ην άηνκν λα απεηθνλίζεη ηηο πξάμεηο 

θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ, δειαδή ηνπο θπζηθνχο ρεηξηζκνχο πνπ ζα θάλεη θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

κία εμσηεξηθή ελέξγεηα ζα κεηαζρεκαηηζηεί ζε εζσηεξηθή.  

 Όπσο είπακε ζαλ φξνο απηφο ηεο εζσηεξίθεπζεο είρε δηαηππσζεί θαη απφ άιινπο 

εξεπλεηέο, κέζα ζε απηνχο ήηαλ θαη ν Jean Piaget, ν Διβεηφο ςπρνιφγνο, αιιά θαη ν 

Vygotsky. Ο Piaget ππνζηήξηδε πσο ε εζσηεξίθεπζε είλαη ην πέξαζκα απφ αηζζεζην-θηλεηηθφ 

επίπεδν ζηε ζθέςε
163

. Χζηφζν, ην πξφβιεκα είλαη πσο ν Piaget δελ θαηαθέξλεη λα 

αληηιεθζεί πιήξσο ηελ εζσηεξίθεπζε. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Μηραήι (2003) βιέπεη 

κφλν ηελ πξνζαξκνγή ηνπ κνλαρηθνχ αηφκνπ ζην πιαίζην ηνπ (ην πεξηβάιινλ) θαη φρη ηελ 

ηζηνξηθά δεκηνπξγηθή εξγαζία ηεο θνηλσλίαο, πνπ είλαη άιισζηε κία απφ ηηο γελεζηνπξγνχο 

αηηίεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαη αλαπηχζζεηαη απνθιεηζηηθά ζε ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζηα άηνκα. Δπίζεο, ζπλερίδεη ν Μηραήι (2003), ζεσξεί ηελ εζσηεξίθεπζε 

δεπηεξεχνλ θαηλφκελν πνπ απνηειεί ηελ έλδεημε πσο δεκηνπξγήζεθε, θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αηφκνπ, έλα επίπεδν επαξθψο ινγηθψλ ηδεαηψλ θαηαζθεπψλ φπσο θαη ηέινο ν δελ 

αζρνιήζεθε κε ην πψο γίλεηαη ε κεηάβαζε απφ ην θπζηθφ ζην πλεπκαηηθφ επίπεδν. Ο 
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Vygotsky αθνινχζεζε δηαθνξεηηθή πνξεία απφ ηνλ Piaget θαη ζα ιέγακε πσο ζηεξίρζεθε 

ζηελ αλεπάξθεηα ηεο ζέζεο ηνπ Piaget γηα ηελ εζσηεξίθεπζε.  

ε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο επηζηήκνλεο, ν ηξφπνο πνπ εμέηαδε ν Vygotsky ηελ 

εζσηεξίθεπζε δηέθεξε ζεκειηαθά
164

. Οη αλψηεξεο ςπρηθέο δηεξγαζίεο πνπ εκθαλίδνληαη κέζα 

ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλσλία κεηαζρεκαηίδνληαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ 

ράζνπλ ηελ εμσηεξηθή ηνπο κνξθή ζε έζσ-ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο
165

. Απφ εμσηεξηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε δνκή ηεο ζπλείδεζεο
166

. Καη’ επέθηαζε, ε εζσηεξίθεπζε, ε νπνία έρεη 

θνηλσληθφ ραξαθηήξα, γηα ηνλ Vygotsky είλαη ν κεραληζκφο θαηάθηεζεο θαη αθνκνίσζεο ηεο 

θνηλσληθήο πείξαο, ε δηεξγαζία πνπ ζηε δηάξθεηά ηεο ζρεκαηίδεηαη ην εζσηεξηθφ επίπεδν 

ζπλείδεζεο
167

. Σα κέζα  γηα λα επηηεπρζεί ε εζσηεξίθεπζε είλαη νη ιέμεηο. Πξφθεηηαη γηα ην 

εξγαιείν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κπνξνχκε λα ην ζπγθξίλνπκε κε έλα εξγαιείν πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε κία νπνηαδήπνηε εξγαζία, ρσξίο φκσο λα ηαπηίδνληαη αθνχ νη ιέμεηο απφ 

ηε κία αιιάδνπλ ηε δνκή ηεο ζπκπεξηθνξάο ελψ ηα εξγαιεία απφ ηελ άιιε αιιάδνπλ ην 

εμσηεξηθφ αληηθείκελν˙ απηφ ην ζα ην αλαιχζνπκε θαιχηεξα παξαθάησ. 

  Ζ εζσηεξίθεπζε πξφθεηηαη γηα γλψξηζκά θάζε αηφκνπ θαη θάζε αλψηεξεο 

αλζξψπηλεο ςπρηθήο ιεηηνπξγίαο. Δίλαη ε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξίθεπζεο πνπ κπνξεί λα 

βνεζάεη ψζηε ηα άηνκα λα μερσξίζνπλ απφ ηηο ππφινηπεο ζπκπεξηθνξέο. Μέζσ ηεο 

εζσηεξίθεπζεο ηα άηνκα κπνξνχλ έλα θνκκάηη μχιν λα ην αμηνπνηήζνπλ γηα θάπνην ζθνπφ, 

δειαδή, λα ζθεθηνχλ ή θαη λα θαληαζηνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ. Γηα λα γίλεη απηφ είπακε πσο 

ρξεηάδνληαη νη ιέμεηο ζαλ εξγαιείν, πφζν κάιινλ ε νκηιία πνπ ζεσξεηηθά απνηειεί θαη ην 

«φρεκα» ησλ ιέμεσλ
168

. Έηζη αλ θάπνηνο πξνζπαζνχζε λα επεμεξγαζηεί ηνλ ηξφπν πνπ 

δνπιεχεη ε εζσηεξίθεπζε ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη απιά θαζεκεξηλά παξαδείγκαηα 
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θαη κέζα απφ απηά λα βγάιεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Γηα λα θάλεη θάπνηνο κία νπνηαδήπνηε 

εξγαζία φπσο π.ρ ν νηθνδφκνο λα ρηίζεη έλα ηνίρν (ην παξάδεηγκα πνπ είρακε θαη 

πξνεγνπκέλσο) ππάξρεη ε πξνυπφζεζε λα ηνπ δνζεί ε εληνιή λα ην θάλεη. Θα πεη θάπνηνο 

«ρηίζε ην ηνίρν» ακέζσο κεηά ζα μεθηλήζεη λα ζθέθηεηαη πσο ζα ην θάλεη απηφ. Δληνχηνηο, ζα 

ππάξμεη ε κεηάβαζε κίαο εμσηεξηθήο εληνιήο πξνο κία εζσηεξηθή. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε 

ζθέςε πνπ ζα θάλεη ν νηθνδφκνο ζα είλαη ην πξντφλ εζσηεξίθεπζεο. 

ηα άηνκα ππάξρεη κία ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ ηεο εμσηεξηθήο θαη ηεο εζσηεξηθήο 

πιεπξάο ηεο δξαζηεξηφηεηαο
169

. Ο ξφινο ηεο εμσηεξηθήο  πιεπξάο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 

ν έιεγρνο θαη ε θαζνδήγεζε ηεο εζσηεξηθήο πιεπξάο˙ επηπξφζζεηα είλαη επηβαξεκέλε κε ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εθάζηνηε δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο ζα απαληνχλ ζε έλα θαζνξηζκέλν 

ζηφρν αιιά θαη ζα ειέγρεη ην αλ νη ελέξγεηεο κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο ηαπηίδνληαη κε απηφ 

πνπ έρεη θαληαζηεί ην άηνκν
170

. Απφ ηελ άιιε ε εζσηεξηθή πιεπξά ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 

επηθνξηηζκέλε κε άιιν ξφιν. Καηά θχξην ιφγν ζρεηίδεηαη κε ηα θίλεηξα, ηε γλψζε θαη ηε 

ξχζκηζε πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη ζθέςεηο πνπ ζα 

θάλεη ν νηθνδφκνο γηα λα μεθηλήζεη λα ρηίδεη ζα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπ φηαλ ζα 

μεθηλήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρηηζίκαηνο. 

Έρεη επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ λα αλαιχζεη θάπνηνο ηηο ζπλήζεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εζσηεξίθεπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ση είλαη ε ζπλήζεηα; χκθσλα κε ηνλ Κνπβειά 

(2009) είλαη ν «[…]κεξηθόο απηνκαηηζκόο ζηελ εθηέιεζε θαη ξύζκηζε ζθόπηκσλ 

θηλήζεσλ[…]». Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ζπλήζεηαο είλαη ην βάδηζκα πνπ νη θηλήζεηο 

γίλνληαη απηφκαηα, αζπλαίζζεηα, ρσξίο φκσο λα ζεσξνχκε πσο φιεο νη θηλήζεηο γίλνληαη 

έηζη. Μπνξεί, δειαδή, θάπνηεο θηλήζεηο, θάπνηεο ελέξγεηεο φπσο ην λα αιιάδεηο ηηο ηαρχηεηεο 
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ζην απηνθίλεην θαηά ηελ νδήγεζε, νη νπνίεο ζηελ αξρή θαίλεηαη λα απαηηνχλ ζπλεηδεηή 

ξχζκηζε πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη εμαηηίαο ηνπ απηνκαηηζκνχ γίλεηαη πεξηηηή
171

.  

Μπνξνχκε λα εξεπλήζνπκε αθφκα ηε δνκή ηεο ζπλήζεηαο γηα λα θαηαιάβνπκε 

θαιχηεξα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί. Έηζη έρνπκε ηξείο βαζκίδεο: ε πξψηε έρεη λα 

θάλεη κε ηα ζρήκαηα ησλ θηλήζεσλ, ε δεχηεξε κε ηηο κεζφδνπο αηζζεηεξηαθνχ ειέγρνπ θαη ε 

ηειεπηαία κε ηηο κεζφδνπο θεληξηθήο ξχζκηζεο
172

. Ζ πξψηε βαζκίδα, ησλ ζρεκάησλ ησλ 

θηλήζεσλ, έρεη λα θάλεη κε ηελ πξννδεπηηθή απινπνίεζε ηνπ ζρήκαηνο ησλ θηλήζεσλ πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ εκπέδσζε ηεο ζπλήζεηαο
173

. Παξαηεξνχκε, δειαδή, ηελ ζπγρψλεπζε ησλ 

μερσξηζηψλ θηλήζεσλ θαη ηελ εθηέιεζή ηνπο ηαπηφρξνλα θαη πην γξήγνξα. Γειαδή, ζε ζρέζε 

κε ην παξάδεηγκα ησλ ηαρπηήησλ ηνπ απηνθηλήηνπ, ελψ ζηελ αξρή κπνξεί λα γίλεηαη πην αξγά 

θαη ζπαζηά κε ην ρξφλν γίλεηαη φιν θαη πην γξήγνξα θαη εληαία. ην δεχηεξε βαζκίδα, απηή 

ησλ κεζφδσλ ηνπ αηζζεηεξηαθνχ ειέγρνπ πξνρσξάκε έλα βήκα αθφκε. Δδψ ηδηαίηεξε ζέζε 

έρνπλ νη νπηηθφο θαη ν κπτθφο έιεγρνο. Απφ ηνλ νπηηθφ έιεγρν ησλ θηλήζεσλ κεγάιν κέξνο 

πεξλάεη ζην κπτθφ φπνπ μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο εθηίκεζεο ηνπ ρψξνπ είηε ζε ζρέζε κε ηηο 

απνζηάζεηο, ηηο κεηξήζεηο θιπ
174

. Γειαδή ζε φ, ηη έρεη άκεζα ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

θηλήζεσλ. ην απηνθίλεην, σο νδεγνί, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ηελ ηαρχηεηα, ηνλ ρψξν. Ζ 

ηξίηε θαη ηειεπηαία βαζκίδα ηεο ζπλήζεηαο, έρεη λα θάλεη κε ηηο κεζφδνπο θεληξηθήο 

ξχζκηζεο. Δδψ ελδηαθεξφκαζηε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ελεξγεηψλ θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο
175

. Σα άηνκα κπνξνχλ κε κεγάιε ηαρχηεηα λα ππνινγίζνπλ αθνχ αληηιεθζνχλ θάηη πνπ 

ζα έρεη ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα θαη λα θάλνπλ ηηο αλάινγεο θηλήζεηο. Αλ ζην απηνθίλεην 

αθνχζνπκε λα βγαίλεη παξάμελνο ζφξπβνο ηφηε ρσξίο αλακνλή αιιάδνπκε ηαρχηεηα θαη 

πξνεηνηκαδφκαζηε ηαπηφρξνλα γηα λα μεθηλήζνπκε θάπνηα επφκελε αιιεινπρία θηλήζεσλ. 
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3.5 Ζ ρέζε ηεο Πξνζσπηθόηεηαο κε ηελ Θεσξία ηεο Γξαζηεξηόηεηαο: 

 Ζ έλλνηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο πξνβιεκάηηζε πνιινχο επηζηήκνλεο, φρη κφλν ηεο 

ςπρνινγίαο, θαη έγηλε «[…]αληηθείκελν ηεο θηινζνθηθήο, ηεο ηζηνξηθό-θνηλσληθήο 

γλώζεο[…]»
176

. Ζ πξνζσπηθφηεηα ζαλ έλλνηα αληηιακβάλεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Leontiev 

(ρ.ρ) απφ ηελ άπνςε ησλ βηνινγηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ έρεη ζαλ αληηθείκελν ηεο 

αλζξσπνινγίαο, ηεο αλζξψπηλεο γελεηηθήο. Ζ πξνζσπηθφηεηα γελληέηαη απφ ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ
177

 θαη απηφ έρεη λφεκα λα ην εμεηάζνπκε ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζα εξγαζίαο. 

 Χο πξνζσπηθφηεηα νξίδνπκε «[…]ηελ νινθιεξσκέλε θνηλσληθή πνηόηεηα πνπ ην 

άηνκν θαηαθηά κέζα από ηελ δξαζηεξηόηεηα θαη ηελ επηθνηλσλία, ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο[…]
178

». Ζ πξνζσπηθφηεηα ήηαλ δχζθνιν φκσο λα εξκελεπηεί ή 

ε εξκελεία πνπ ηηο έδηλαλ νη εθάζηνηε επηζηήκνλεο ήηαλ ειιηπείο. Ο Leontiev (ρ. ρ) πίζηεπε 

πσο «[…]νη ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πξνζσπηθόηεηα βξίζθνληαλ ή ζηαζεξά 

αλαθαηεκέλεο κε ηξόπν ρνληξηθό ή ηηο βάδνπλ άθαηξα ζε αληίζεζε[…]
179

»Γηα ηελ εμέηαζε 

θαη εξκελεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο δνκήο πνπ εκθάληδε ππήξραλ, κέρξη ηφηε, δχν 

επίπεδα αλάιπζεο, δχν παξάγνληεο: ην βηνινγηθφ/θιεξνλνκηθφηεηα θαη ην 

θνηλσληθφ/πεξίγπξνο. Ζ χπαξμε ηεο ζέζεο πσο ε πξνζσπηθφηεηα απνηειείηαη απφ ηα δχν 

πξναλαθεξζέληα επίπεδα αλήθε θπξίσο ζηε κεηαθπζηθή ςπρνινγία
180

. Έηζη ε 

πξνζσπηθφηεηα γίλνληαλ «[..]κία κπζηθή βην-θνηλσληθή νληόηεηα[…]
181

».  

Έλαο απφ ηνπο επηζηήκνλεο πνπ θαηαπηάζηεθαλ εξεπλεηηθά κε ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ήηαλ ν Freud. ηνλ Freud ε πξνζσπηθφηεηα πξνζδηνξίδεηαη κέζα απφ ηε ζρέζε ζπλεηδεηνχ 
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θαη αζπλεηδήηνπ. Γηα λα γίλνπκε πην ζαθείο, ζηε θξνυδηθή ζεσξία, ε ελεξγεηηθφηεηα ησλ 

αηφκσλ πξνέξρεηαη απφ ηηο ελζηηθηψδεηο νξκέο θαη ην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο
182

. Ζ 

libido απνηειεί απφ ηε κία ηε βηνελεξγεηηθή πεγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη απφ ηελ άιιε κία 

ηδηαίηεξε δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο
183

. Με απηφ ηνλ ηξφπν κέζα απφ ηε ζρέζε ηνπ id (απηφ) 

κε ην ego (εγψ) θαη ην super-ego (ππεξεγψ) μεδηπισλφηαλ ε δνκή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηε 

θξνυδηθή ζεσξία. Δπίγνλνη ηνπ Freud, ζχκθσλα κε ηνλ Κνπβειά (2009) κε γλψκνλα ηηο 

απφςεηο ηνπ γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα απέξξηςαλ ηελ ηδέα πεξί πξνηεξαηφηεηαο ηεο libido θαη ε 

πξνζσπηθφηεηα έγηλε ε άκεζε πξνβνιή ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Δπηπξφζζεηα, 

ππήξμαλ θαη άιιεο εξκελείεο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα φπσο νη αλζξσπνινγηθέο-πνιηηηζκηθέο 

νη νπνίεο αλ θαη εμέηαδαλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαηέιεγαλ ζε έλα είδνο «αληηςπρνινγίαο»
184

. 

Μαο γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηα παξαπάλσ πσο ππήξρε κία δηαξθήο έξεπλα αλάκεζα ζηνπο 

επηζηήκνλεο ηεο ςπρνινγίαο γηα έλα ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

Τπήξμαλ ζέζεηο πνπ αληηκεηψπηδαλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ζαλ έλα είδνο κνλαδηθήο νιφηεηαο 

ελψ άιιεο πνπ αλέιπαλ ηελ πξνζσπηθφηεηα σο ην ξφιν ηεο εζσηεξηθήο αλψηαηεο δηάζηαζεο 

πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ην λα θαηεπζχλνπλ ηηο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο
185

. 

Απηφ πνπ πξφηεηλε ν Leontiev θαη ππήξμε ζέζε θαη πνιιψλ νβηεηηθψλ ςπρνιφγσλ 

ήηαλ ην φηη ην άηνκν ελ γέλεη είλαη ηαπηφρξνλα θπζηθφ θαη θνηλσληθφ νλ
186

 είλαη ηαπηφρξνλα 

ην πξντφλ θαη ην ππνθείκελν ηεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο
187

 . δελ δηαρσξίδεηαη ζε επίπεδα 

βηνινγηθνχ-θνηλσληθνχ αιιά είλαη έλα εληαίν φιν. Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ εκθαλίδεηαη 

κέζα ζηε θνηλσλία θαη γελληέηαη κέζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα
188

. Ο Μετκάξεο ζην άξζξν ηνπ 
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«Σν δήηεκα ηεο πξνζσπηθόηεηαο ζηελ ςπρνινγηθή ζεσξία ηεο δξαζηεξηόηεηαο» (2012) 

αλαθέξεη ζρεηηθά πσο ν Leontiev  αληηιακβάλνληαλ ηε κειέηε ηεο πξνζσπηθφηεηαο σο εηδηθφ 

πξφβιεκα ηεο ςπρνινγίαο ρσξίο λα μερσξίδεη απφ ηα ππφινηπα θαη πσο «[…]ζπληζηά κία 

εζσηεξηθή ζηηγκή ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη απνηέιεζκά ηεο[…]». 

Με ηελ παξαπάλσ ινγηθή μεθίλεζε λα κειεηά ηελ πξνζσπηθφηεηα. Καζψο, ινηπφλ, 

πξνζπαζνχζε λα εμεγήζεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ήηαλ ζπρλά θαηεγνξεκαηηθφο πσο δελ 

κπνξνχκε λα ηελ εμεηάζνπκε απνδνκψληαο ηε. Γειαδή, λα πηάζνπκε μερσξηζηά θνκκάηηα 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο ζπλήζεηεο ή ηηο γλψζεηο ˙αληίζεηα ηα παξαπάλσ βξίζθνληαη κέζα ζε 

έλα ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηα ην νπνίν ηελ ίδηα ζηηγκή απνηειεί ηελ πξαγκαηηθή βάζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο
189

. Ζ πξνζσπηθφηεηα έρεη, ζχκθσλα κε ηνλ Leontiev, ην εμήο παξάδνμν: 

γελληέηαη δχν θνξέο θαηά ηελ νληνγέλεζε
190

. Ζ πξψηε γέλλεζε (3ρξφληα θαη φιε ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία) φηαλ εθδειψλεηαη ν πνιχ-παξσζεηηθφο ραξαθηήξαο θαη ε ηεξαξρεκέλε 

ππνηαγή ησλ πξάμεσλ
191

. Ζ δεχηεξε μεθηλά θαηά ηελ εθεβεία θαζψο εκθαλίδεηαη ε ζπλεηδεηή 

πξνζσπηθφηεηα. Γηα ηελ πξψηε «γέλλεζε» πνπ ν ίδηνο ν Leontiev νλνκάδεη «πξώηε αξρή 

ηεο νξγάλσζεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο
192

»  δίλεη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ πεηξακαηηθφ 

παξάδεηγκα πνπ αθνξνχζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ην πείξακα ηνπ «πηθξνύ γιπθνύ». 

ην πείξακα ππήξρε έλαο πεηξακαηηζηήο πνπ έδηλε νδεγίεο ζε θάπνην παηδί. πγθεθξηκέλα, 

έιεγε ζην παηδί λα πηάζεη έλα αληηθείκελν πνπ βξηζθφηαλ καθξηά ρσξίο λα κεηαθηλεζεί 

θαζφινπ απφ ηε ζέζε ηνπ. ηε ζπλέρεηα θαη ελψ ην παηδί πξνζπαζνχζε λα βξεη ηε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ν πεηξακαηηζηήο έβγαηλε απφ ην δσκάηην θαη πήγαηλε ζε θάπνην άιιν δσκάηην 

απφ ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα παξαηεξεί ηηο θηλήζεηο ηνπ παηδηνχ ρσξία φκσο απηφ λα ηνλ 

                                                 
189

 Λεφληηεθ, ρ. ρ ζει. 194 

190
 Μετκάξεο, 2012 ζει. 109 

191
 Λεφληηεθ, ρ. ρ ζει. 218 

192
 Λεφληηεθ, ρ. ρ ζει. 195 



64 

 

αληηιακβάλεηαη
193

. Καζψο ην παηδί δελ κπνξνχζε λα βξεη θάπνηα ιχζε ζην πξφβιεκα 

ζεθψλεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ θαη πηάλεη ην αληηθείκελν θαη μαλαγπξίδεη ζηε αξρηθή ζέζε ηνπ. 

Έπεηηα, ν πεηξακαηηζηήο πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη φιε ηε δηαδηθαζία, κπαίλεη κέζα ζην 

δσκάηην θαη επηβξαβεχεη ην παηδί κε έλα γιπθφ ˙πιελ φκσο ην παηδί δελ ην δέρεηαη θαη θιαίεη 

ζησπειά
194

. ηελ νπζία, ηη ζέιεη λα καο δείμεη εδψ ν Leontiev κε ην παξαπάλσ πείξακα; Σν 

παηδί έθαλε κία δηπιή δξαζηεξηφηεηα, δηπιή γηαηί είρε δχν θίλεηξα (έλα θνηλσληθφ θαη έλα 

βηνινγηθφ) φπνπ ην έλα είρε ζρέζε κε ηνλ πεηξακαηηζηή θαη ην άιιν κε ην αληηθείκελν
195

. 

Απηφ πνπ έξρεηαη ζην πξνζθήλην είλαη ε ηεξαξρεκέλε ζρέζε αλάκεζα ζηα δχν θίλεηξα, ην 

φηη ην θνηλσληθφ ππάγεηαη ζην βηνινγηθφ γηα απηφ θαη ην ζησπειφ θιάκα ηνπ παηδηνχ
196

. 

Καηαιήγεη, ν Leontiev, ζην φηη «[…]απηέο νη ηεξαξρεκέλεο ππαγσγέο ησλ δσηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ ηνπ παηδηνύ, απνηεινύλ ην ζεκάδη απαξρήο[…]ηεο πξνζσπηθόηεηαο[…]
197

». 

ε απηφ ην ζεκείν καο δίλεηαη ε επθαηξία λα αλαθεξζνχκε ζηελ θπξίαξρε 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί θξηηήξην αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο
198

. Ζ θπξίαξρε 

δξαζηεξηφηεηα έρεη ηξία ραξαθηεξηζηηθά: 

 ην εζσηεξηθό ηεο θπξίαξρεο δξαζηεξηόηεηαο δηαθνξνπνηνύληαη άιιεο λέεο 

κνξθέο δξαζηεξηόηεηαο
199

. 

 Δίλαη ε δξαζηεξηόηεηα όπνπ δεκηνπξγνύληαη ή αλαπξνζαξκόδνληαη νη επηκέξνπο 

θπζηθέο δηαδηθαζίεο
200

. 

 Πξόθεηηαη γηα ηε δξαζηεξηόηεηα από ηελ νπνία εμαξηώληαη νη παξαηεξνύκελεο 

αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ παηδηνύ
201

. 
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πκπιεξψλεη ν Μετκάξεο πσο ε θπξίαξρε δξαζηεξηφηεηα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ εκθάληζε 

λέσλ θηλήηξσλ κέζσ ηεο ελαιιαγήο ηεο κίαο απφ θάπνηα άιιε θπξίαξρε δξαζηεξηφηεηα ελψ 

«[…]ε ζπλππαγσγή θηλήηξσλ θαη δξαζηεξηόηεηαο απνηεινύλ ηνλ θεληξηθό ππιώλα 

δηακόξθσζεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο[…]
202

». 

Σε δεχηεξε «γέλλεζε» ηεο πξνζσπηθφηεηαο έξρεηαη θαηά ηελ εθεβεία φπσο είπακε 

θαη πξνεγνπκέλσο. ε απηφ ην ζεκείν ην άηνκν θαηαθέξλεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ 

πξνζσπηθή ηεξάξρεζε ησλ θηλήηξσλ ηνπ
203

. Ο Leontiev (ρ. ρ) έγξαθε πσο ε δεχηεξε 

«γέλλεζε» ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη κία «[…]νξηζκέλε αλαπξνζαξκνγή ηεο 

ζπλείδεζεο[…]». Πιένλ ην άηνκν αληηιακβάλεηαη πσο νη πξάμεηο ηνπ έρνπλ πξνζσπηθφ 

λφεκα θαη κάιηζηα ζπγθεθξηκέλν, απνθηά ηελ ειεπζεξία επηινγήο ησλ πξάμεσλ ηνπ θαη έρεη 

ηελ ειεπζεξία λα αλαζπγθξνηεί ζπλεηδεηά ηελ ηεξαξρία ησλ θηλήηξσλ ηνπ κέρξη πνπ 

θαηαθέξλεη λα γίλεη κία «απόιπηα ζπλεηδεηή πξνζσπηθόηεηα»
204

. 

 

Αλαθεθαιαίσζε:  

 ην ηξίην θεθάιαην αλαιχζακε ηε δξαζηεξηφηεηα κε γλψκνλα ηελ ζεσξία ηνπ 

Leontiev. ην πξψην ππνθεθάιαην μεθηλήζακε κε ηελ αλάιπζε θάπνησλ ζέζεσλ ηνπ 

Vygotsky, ζην δεχηεξν κηιήζακε γηα ηελ γέλλεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ην ξφιν ηεο 

αληαλάθιαζεο, ηεο ζπλείδεζεο, ηεο γιψζζαο, ηεο εξγαζίαο. Δπφκελα, αλαθεξζήθακε ζηα 

κέξε ηεο δξαζηεξηφηεηαο: ηηο πξάμεηο, ηηο ελέξγεηεο, ηα θίλεηξα, ηελ εζσηεξίθεπζε θαη ην 

ξφιν πνπ είρε ε πξνζσπηθφηεηα ζηε ζεσξία δξαζηεξηφηεηαο φπσο θαη ε έλλνηα ηεο 

θπξίαξρεο δξαζηεξηφηεηαο. 
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ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

Γηαθνξεηηθέο Απόςεηο γηα ηε Θεσξία ηεο Γξαζηεξηόηεηαο θαη ε Κξηηηθή ζηε Θεσξία 

ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

 

Δηζαγσγή: 

 Σν ζέκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ μεθίλεζε λα εξεπλάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ 

Leontiev, φπσο θαη δελ ζηακάηεζε ε έξεπλα θαη κεηά ηνλ Leontiev. ηελ ελφηεηα απηή ζα 

καο απαζρνιήζνπλ θπξίσο ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο ζεσξίαο ηνπ Leontiev θαη ηνπ 

Vygotsky, νη απφςεηο ηνπ Galperin,  ηνπ Meshcheryakov θαη ηνπ Davydov. Θεσξνχκε πσο 

είλαη νπζηαζηηθφ λα θάλνπκε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην Rubinstein ν νπνίνο ζεσξείηαη απφ 

δηάθνξνπο κειεηεηέο σο έλαο απφ ηνπο εξεπλεηέο πνπ έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηε ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Σέινο, ζα κηιήζνπκε γηα ξεχκαηα ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο 

Ρσζίαο κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ Engeström. 

 

 

4.1 Ζ Γηαθνξνπνίεζε ηνπ Leontiev από ηνλ Vygotsky ζηε Θεσξία ηεο Γξαζηεξηόηεηαο: 

ε απηφ ην ππνθεθάιαην ζα καο απαζρνιήζεη πεξηζζφηεξν ε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα 

ζηνπο δχν επηζηήκνλεο. Πεξίπνπ  θάπνπ κέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 1930, καο πιεξνθνξεί ν 

Galperin (1993), πσο νη δχν επηζηήκνλεο είραλ πάξεη δηαθνξεηηθνχο δξφκνπο. Χζηφζν, ηνλ 

Οθηψβξε ηνπ 1930 ν Vygotsky είρε μεθηλήζεη θάπνηεο δηαιέμεηο αλάκεζα ζε άιινπο 

επηζηήκνλεο ζηηο νπνίεο παξνπζίαδε ηα επξήκαηα ησλ θνηλψλ εξεπλψλ ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ 

Leontiev. Σελ πεξίνδν εθείλε ηνλ Vygotsky ηνλ απαζρνινχζε ε ζεσξία ησλ «ςπρνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ» θαη ε βνήζεηα ηνπ Leontiev είρε θαλεί ζσηήξηα αθνχ κπνξνχζε λα ηνπ 

επηβεβαηψζεη ηα δεδνκέλα ηνπ
205

. Απηφ, βέβαηα, δελ ην ιέκε κε εκπάζεηα ζην πξφζσπν ηνπ 
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Vygotsky θαζψο ζεσξνχκε πσο ηηκάεη ηνλ ηίηιν ηνπ «Μφηζαξη ηεο Φπρνινγίαο» φπσο 

είπακε θαη ζηελ πξψηε ππνελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Ο Leontiev φκσο θαηάθεξε λα 

ζπγθεληξψζεη δεδνκέλα, απφ πεηξάκαηα ζε παηδηά ζρεηηθά κε ηε κλήκε θαη εηδηθφηεξα κε ηελ 

απνκλεκφλεπζε ιέμεσλ. Απηά έδεηρλαλ πσο ππήξρε βειηίσζε φηαλ ην παηδί ζπλέθξηλε ηε 

ιέμε πνπ ηνπ είραλ δψζεη γηα λα απνκλεκνλεχζεη κε θάπνηα εηθφλα πνπ είρε ζρέζε κε ηελ 

ιέμε απηή θαζ’ απηή. Ο Leontiev  ην εχξεκα ηνπ ην ζεψξεζε ζαλ απνηέιεζκα 

δξαζηεξηφηεηαο ελψ ν Vygotsky πίζηεπε πσο ε κλήκε είλαη κία αλψηεξε ςπρνινγηθή 

ιεηηνπξγία πνπ πξνέθπςε απφ κφλε ηεο˙ αληίζηνηρα ε δηεξγαζία ηεο αλάθιεζεο είλαη θάηη ην 

επίθηεην θαη καδί κε ηελ κλήκε θαη ηελ ζθέςε δεκηνπξγνχλ έλα «ςπρνινγηθό ζύζηεκα»
206

. 

Ζ δηαθνξεηηθή αληίιεςε πνπ είραλ γηα ηα επξήκαηα γεληθεχηεθε κε ηνλ Vygotsky λα επηιέγεη 

έλα δηαθνξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην, ρσξίο λα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ κεζνδνινγία ηνπ 

δηαιεθηηθνχ πιηζκνχ. Μαδί κε απηή ηελ αιιαγή ν Vygotsky κπήθε θαη ζε κία θαηλνχξγηα 

εξεπλεηηθή θάζε ελψ ν Leontiev απνθάζηζε λα εμεξεπλήζεη ηελ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

«κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηζκηθήο-ηζηνξηθήο ζεσξίαο»
207

. ηνλ Vygotsky αζθήζεθε 

θξηηηθή θαη γηα ππφινηπα θνκκάηηα ηνπ έξγνπ ηνπ φπσο απηφ ηεο ζπλείδεζεο, ηελ νπνία λαη 

κελ ρξεζηκνπνηνχζε αιιά ε ρξήζε ηεο ήηαλ αλεπαξθήο
208

. Δλψ ν Vygotsky ζεσξνχζε πσο ε 

ζπλείδεζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ πνπ κπνξνχζε λα ππάξμεη 

ππφ πξνυπνζέζεηο κέζσ ηεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο, ν Leontiev πξνέηξεπε πσο ε 

ζπλείδεζε ζε ζρέζε πάληα κε ηελ πιηθή πξαγκαηηθφηεηα  είλαη απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζπκβαίλεη ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο γιψζζαο θαη ηεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο
209

. ε φ, ηη αθνξά ηε ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ν Leontiev δηαθσλνχζε κε ηελ ηδέα ηνπ Vygotsky πσο ην λφεκα θαη ηα 
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θίλεηξα ησλ ελεξγεηψλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο βξίζθνληαη απνθιεηζηηθά ζην άηνκν θαη ηα 

εξγαιεία ηνπ ή ζηελ εξγαζία
210

. Γηα ηελ αθξίβεηα, ν Leontiev πξνζπαζνχζε λα ηα δηαθξίλεη 

ηηο ελέξγεηεο ηνπ αηφκνπ θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα ψζηε ε πξψηε λα είλαη κέξνο ηεο 

δεχηεξεο θαη λα ηεο δίλεη λφεκα ελψ ν ζηφρνο ηεο ελέξγεηαο δελ είλαη ίδηνο αθξηβψο κε ην 

θίλεηξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο
211

. Ζ Stetsenko (2005) ζεσξεί πσο ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο 

πξνζεγγίζεηο ηνπ Vygotsky θαη ηνπ Leontiev. Αλαθέξεη πσο νη κεηαβάζεηο ζηηο ςπρνινγηθέο 

δηεξγαζίεο ζηνλ Vygotsky γίλνληαη δηα κέζσ πνιηηηζκηθήο κεζνιάβεζεο ελψ ν Leontiev 

επηθεληξψζεθε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πιηθέο θαη πην πξαθηηθέο κνξθέο δξαζηεξηφηεηαο 

κεηακνξθψλνληαη ζε ελδφ-ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο
212

. Ζ ζέζε πνπ πξνβάιεη ε Stetsenko 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο ε αλζξψπηλε ππνθεηκεληθφηεηα δελ πξφθεηηαη γηα θάπνηα 

ηδηφηεηα πνπ ππάξρεη απιά γεληθά θαη αφξηζηα ζην κπαιφ ησλ αηφκσλ, αληίζεηα, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ελεξγεηηθφηεηα αθνχ κπνξεί θαη εμειίζζεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ππάξρνληεο λφκνπο ηεο θχζεο˙ ζηνλ αληίπνδα ε ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ζπιινγηθή πξαθηηθή ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ ηνπ πιαηζίνπ πνπ δνπλ 

θαη κεγαιψλνπλ
213

. ε αθφκε έλα δήηεκα πνπ ν Leontiev είρε αληίζεηε άπνςε κε ηνλ 

Vygotsky είρε λα θάλεη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη ην πψο πξνζδηνξίδεηαη. Ο Leontiev 

πξνέβαιε πσο ε δξαζηεξηφηεηα είλαη ζπγθεθξηκέλε ππφ ηελ έλλνηα φηη απαληά ζε κία αλάγθε 

ηνπ ππνθεηκέλνπ, θαηεπζχλεηαη πξνο ην αληηθείκελν ηεο αλάγθεο ηνπ θαη ηέινο 

νινθιεξψλεηαη φηαλ ην απνηέιεζκα είλαη απηφ πνπ ην ππνθείκελν πξνζβιέπεη.
214
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4.2 Ζ πκβνιή Άιισλ Δπηζηεκόλσλ ζηε Θεσξία ηεο Γξαζηεξηόηεηαο: 

 Άιινο έλαο ζεσξεηηθφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ν Pjotr Galperin
215

. Ο Galperin ήηαλ 

θαη απηφο απφ ηνπο ςπρνιφγνπο πνπ ζήηεπζαλ θνληά ζηνλ Vygotsky, αλήθε ζηνπο 

«Υαξθνβίηεο» θαη κάιηζηα ήηαλ ν ηειεπηαίνο ηεο γεληάο απηήο. Ο Galperin αλαθέξζεθε ζηε 

ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο γχξσ ζηηο αξρέο ηνπ 1930. Ήηαλ θπζηθφ αθνχ ηελ πεξίνδν 

εθείλε ην ζέκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο είρε κεγάιν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπ νβηεηηθνχο 

ςπρνιφγνπο
216

. Όκσο, φπσο έρνπκε δεη κέρξη ηψξα θαη ε ην παξάδεηγκα ηνπ Vygotsky ή ηνπ 

Leontiev αιιά θαη ηνπ Rubinstein (ηνπ νπνίνπ ηελ ζεσξία ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ) δελ 

ππήξρε κία μεθάζαξε θαηάζηαζε γηα ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σν 1977 ζην 5
ν
 

Παλελσζηαθφ ζπλέδξην Φπρνινγίαο πνπ ήηαλ αθηεξσκέλν ζηελ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ε N. A.  Menchinskaia κε εξγαζία ηεο πξνζπάζεζε λα δείμεη ηελ απνγνήηεπζε ηεο γηα 

αζηνρία ησλ νβηεηηθψλ ςπρνιφγσλ ζην λα δψζνπλ κία ζαθή απάληεζε ζηα εξσηήκαηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη έρεη ελδηαθέξνλ λα δνχκε πσο ηνπνζεηείηαη ν Galperin. ε αληίζεζε κε 

ηνλ Leontiev πξφηεηλε πσο ε νπζία ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο έγθεηηαη ζηε 

λνεκαηνδφηεζε ηεο. Δπνκέλσο πξφηεηλε έλα άιιν είδνο δξαζηεξηφηεηαο δίλνληαο ηνλ φξν 

«εμαηνκηθεπκέλε δξαζηεξηφηεηα (osmyslonnaia deiatel’ nost-personalized activity)
217

. Ζ 

εμαηνκηθεπκέλε δξαζηεξηφηεηα έρεη δχν μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά. Σν πξψην έρεη λα θάλεη 

κε ην φηη ζαλ δξαζηεξηφηεηα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην ππνθείκελν ηεο θαη ην αληηθείκελφ ηεο 

ελψ ην δεχηεξν ζρεηίδεηαη κε ην δίπνιν αληαλάθιαζε θαη απηφ-ζπλείδεζε φπνπ ην άηνκν κε 

ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ αιιάδεη ηνλ πιηθφ θφζκν θαη ηαπηφρξνλα απηή ε αιιαγή επηδξά θαη 

ζηελ ζπλείδεζή ηνπ
218

. 
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Άιιν έλα είδνο δξαζηεξηφηεηαο ζην νπνίν αλαθέξζεθε ν Galperin ήηαλ ε 

«πξνζαλαηνιηζκέλε δξαζηεξηφηεηα (orienting activity). Οπζηαζηηθά, ε πξνζαλαηνιηζκέλε 

δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη λνεηηθά κε ηελ βνήζεηα ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ εηθφλσλ 

κέζσ ησλ νπνίσλ αλαπαξηζηάηαη ε πξαγκαηηθφηεηα
219

. Δθφζνλ, ην άηνκν κπνξεί λα 

αλαπαξαζηήζεη επηηπρψο ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηε ζπλέρεηα ζα πξνζαλαηνιίζεη θαη ηηο 

πξάμεηο ηνπ γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθάζηνηε πεξηζηάζεηο θαη λα πεηχρεη. 

πκπιεξσκαηηθά, ν Galperin,  ζεσξνχζε πσο ε πξνζαλαηνιηζκέλε δξαζηεξηφηεηα είλαη έλα 

εμεηδηθεπκέλν ςπρνινγηθφ δήηεκα θαη δελ ινγίδεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο λνεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Βαζηδφκελνο ζε φ, ηη είπακε πην πάλσ, ν Galperin, μεθίλεζε κία θαηλνχξγηα έξεπλα πάλσ 

ζηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Μάιηζηα, έθαλε ηέζζεξηο ππνζέζεηο πνπ ζεσξνχκε πσο 

είλαη βαζηθέο γηα ηε ζεσξία. Γειαδή:  

 Ζ ςπρηθή δξαζηεξηόηεηα πξέπεη λα εμεηάδεηαη σο κία κνξθή ζπκπαγνύο, 

πιηζηηθήο, πνπ ζρεηίδεηαη κε αληηθείκελα αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα. 

 Ζ δνκή θαη ην πεξηερόκελν ηεο ςπρηθήο δξαζηεξηόηεηαο πξέπεη λα εμεηάδεηαη κε 

βάζε ηελ εζσηεξίθεπζε. 

 Σν ηειηθό απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εζσηεξίθεπζεο είλαη ε ςπρηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλε δξαζηεξηόηεηα. Σν άηνκν θάλεη ρξήζε απηήο ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ζαλ βάζε γηα λα θαηεπζύλεη θαη ειέγμεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ γηα 

νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε θαη  

 Σέινο, ε πξνζαλαηνιηζκέλε δξαζηεξηόηεηα είλαη ην αιεζηλό αληηθείκελν ηεο 

Ψπρνινγίαο
220
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Μπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πσο γηα ηνλ Galperin ε ςπρηθά πξνζαλαηνιηζκέλε 

δξαζηεξηφηεηα θαη ε εζσηεξίθεπζε πξφθεηηαη γηα δχν αιιειέλδεηνπο φξνπο πνπ  θαίλεηαη λα 

είλαη απαξαίηεηε ζηελ επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο. Δθφζνλ, ε δξαζηεξηφηεηα πξνθχπηεη σο 

απνηέιεζκα απφ ηελ εζσηεξίθεπζε θαηαιαβαίλεη θαλείο πσο είλαη αδχλαηνλ λα ηηο κειεηήζεη 

θάπνηνο μερσξηζηά. Δπηπιεφλ, ν Galperin, πξνζπάζεζε λα αλακνξθψζεη ηελ πνιηηηζκηθή-

ηζηνξηθή ζεσξία ηνπ Vygotsky θαη απηφ ην έθαλε κέζσ ησλ πεηξακάησλ ηνπ ζηνπο 

ζρεκαηηζκνχο ησλ ςπρηθψλ ελεξγεηψλ
221

. Χο πξνο ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Leontiev ν Galperin 

πξνζέβιεπε ζε κία δεκηνπξγηθή αλακφξθσζε πνπ δελ ζα έραλε ηα βαζηθά ζεσξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αιιά ζα αλακνξθσλφηαλ κε ππξήλα ηελ ζεσξία ηεο εμαηνκηθεπκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 Ο επφκελνο επηζηήκνλαο πνπ ζα απαζρνιήζεη είλαη ν Alexander Meshcheryakov
222

. Ο 

Meshcheryakov ήηαλ απφ ηνπο επηζηήκνλεο ηεο Φπρνινγίαο πνπ ήηαλ κεηαγελέζηεξνη ηνπ 

Vygotsky αιιά δηδάρηεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, δάζθαινο 

ηνπ Meshcheryakov ήηαλ ν Luria
223

. Ο Meshcheryakov εκπλεχζηεθε απφ ηελ ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηηο απφςεηο ηνπ Vygotsky θαη πξνζπάζεζε, θαη 

απηφο, λα εμειίμεη ηελ ζεσξία αιιά θαη λα απαληήζεη ζηε θξηηηθή πνπ είρε γίλεη ζηνλ 

Vygotsky
224

. Ο Meshcheryakov, ζαλ επηζηήκνλαο, αθνινχζεζε ηελ άηππε επηζηεκνληθή 

παξάδνζε θαη νη έξεπλέο ηνπ είραλ ζρέζε κε ηα θσθάιαια θαη ηπθιά παηδηά. Ο ζθνπφο ηεο 

έξεπλάο ηνπ ήηαλ λα ζπλερίζεη ηε δνπιεηά πνπ είρε μεθηλήζεη ν Vygotsky γηα ηελ κάζεζε 

κέζσ ζπλεξγαζίαο. Έηζη ήξζε ζηελ επηθάλεηα ην πξφβιεκα ηεο ζπλείδεζεο. Γηαηί φκσο 

πξφβιεκα; Θα ην εμεγήζνπκε ακέζσο. Αο ζθεθηνχκε: έλα παηδί πνπ είλαη θσθφ θαη ηπθιφ 

απφ ηελ γέλλεζε ηνπ δελ ζα κπνξεί λα αλαπηχμεη πιήξσο ην θνκκάηη ηεο ζπλείδεζεο ρσξίο 
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λα ππάξρεη επηζηεκνληθή βνήζεηα π. ρ απφ ηνλ δάζθαιν. ηε ζεσξία ηνπ Meshcheryakov 

πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε πσο ν δάζθαινο έρεη εμέρνληα ξφιν θαη απηφ γηαηί πξφθεηηαη γηα 

ηνλ εμεηδηθεπκέλν επηζηήκνλα πνπ ζα βνεζήζεη έλα παηδί λα νινθιεξψζεη κία απνζηνιή 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα εξγαιείν απφ ηελ πνιηηηζκηθή δσή ζηελ θνηλσλία κε ηξφπν ηέηνην πνπ 

ην παηδί ζα κπνξεί λα επαλαιάβεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ δαζθάινπ θαη ηαπηφρξνλα λα 

κπνξεί λα νινθιεξψλεη ηε δξαζηεξηφηεηα θαη κφλνο ηνπ˙ ην παηδί κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί 

θαη λα θαιχςεη ηελ αλάγθε πνπ ζα πξνθχςεη αιιά θαη λα θαηαζθεπάζεη κία εζσηεξηθή 

εηθφλα πνπ ζα ζπκβάιεη ζην λα νηθνδνκήζεη, θαηά θάπνην ηξφπν, ηηο θνηλσληθέο ζπλήζεηεο 

θαη πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εθάζηνηε εξγαιείν πνπ ζα εθπαηδεπηεί λα ρξεζηκνπνηεί, 

θαη ηειηθά ζα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ζηε δηθή ηνπ ζπλείδεζε θαη δξαζηεξηφηεηα
225

. Όια 

ηα παξαπάλσ ν Meshcheryakov ηα νλνκάδεη «δξαζηεξηόηεηα θνηλόρξεζησλ αληηθεηκέλσλ» 

(shared object activity). 

 Ο ηειεπηαίνο Ρψζνο ςπρνιφγνο πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηα 

θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα παξαζέζνπκε-έζησ θαη αδξνκεξψο-ηηο απφςεηο ηνπ ζηελ εξγαζία 

καο είλαη ν Vasily Davydov
226

. Ο Davydov ήηαλ θαζεγεηήο ζην Φπρνινγηθφ Ηλζηηηνχην ηεο 

Ρψζηθεο Αθαδεκίαο Δθπαίδεπζεο θαη γηα πνιιά ρξφληα δηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ηεο 

Γεληθήο θαη Παηδαγσγηθήο Φπρνινγίαο ζηε Μφζρα. Ο Davydov, ζαλ ςπρνιφγνο πνπ βξέζεθε 

ζην πιαίζην ηεο νβηεηηθή Έλσζεο, ζπλεηζέθεξε θαη απηφο απφ ηε κεξηά ηνπ ψζηε λα κπνξεί 

λα γίλεη φιν θαη πην μεθάζαξν ην ηνπίν ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δλδηαθέξνλ έρεη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Davydov έδηλε ηελ εξκελεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Έιεγε, ινηπφλ: 

«[…]Ση ζπκβαίλεη ζηε δσή ελόο αηόκνπ από ηελ γέλλεζε κέρξη θαη ην ζάλαηό ηνπ; Σίπνηα 

πεξηζζόηεξν από ηελ θαηάθηεζε […]ηεο θνηλσληθήο θύζεο πνπ ππάξρεη έμσ από απηό θαη 

αληηθεηκελνπνηείηε ζηελ πιηθή θαη πλεπκαηηθή θνπιηνύξα-απηά είλαη ηα εηδηθά πξντόληα 
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ηεο ζρεηηδόκελεο κε αληηθείκελα δξαζηεξηόηεηαο ε νπνία δηαπεξλά πνιιέο γελεέο αηόκσλ. 

Κάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο δηακνξθώλεηαη ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ αηόκνπ[…]
227

» 

Δμεηάδνληαο ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο αληηιήθζεθε ηηο αδπλακίεο πνπ  ππήξραλ 

θαη εξεπλεηηθά πξνζπάζεζε λα δψζεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ή αληηθάζεηο πνπ 

πξνέθππηαλ απφ απηέο ηηο αδπλακίεο˙ γηα παξάδεηγκα ε θξηηηθή ηνπ απέλαληη ζηελ 

πνιηηηζκηθή-ηζηνξηθή ζεσξία ηνπ Vygotsky άξρηδε απφ ην γεγνλφο φηη θνκκάηηα ή πιεπξέο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο εκθάληδαλ αλεπαξθή έξεπλα
228

. Ο Davydov αλάιπε μερσξηζηά ηηο 

κνξθέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε αλαθνξά πάληα ηηο επηζηεκνληθέο ξίδεο θαη ηελ ηζηνξηθή 

εμέιημε ηεο ζεσξίαο
229

. ε ζρέζε, φκσο, κε ηελ ζεσξία ηνπ Leontiev ν Davydov θαίλεηαη πσο 

δερφηαλ πνιιέο απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ φζσλ ιέκε είλαη ε παξαδνρή ηεο 

δνκήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξφηεηλε ν Leontiev. ην άξζξν ηνπ «A New Approach to the 

Interpretation of Activity Structure and Content» (ρ. ρ) ν Davydov ελψ έγξαθε γηα ηα 

παξαδνζηαθά δνκηθά ζηνηρεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο (αλάγθεο, θίλεηξα, ελέξγεηεο, πξάμεηο, 

κέζα) ζπλεηδεηνπνίεζε πσο θάηη έιεηπε, πσο θάηη έπξεπε λα πξνζηεζεί. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

πξνέθπςε ζηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ν φξνο ηεο επηζπκίαο, ζαλ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηνλ νπνίν κηιήζακε θαη πξνεγνπκέλσο. ην έξγν ηνπ Davydov 

κπνξνχκε λα βξνχκε επίζεο εθηελήο έξεπλεο γηα ηηο κνξθέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην παηρλίδη πνπ είδακε θαη ζε πξνεγνχκελε ππνελφηεηα). Θεκειηψδε κνξθή 

δξαζηεξηφηεηαο φξηδε ηελ εξγαζηαθή δξαζηεξηφηεηα, γηα ηελ νπνία ζρνιίαδε πσο 

εκθαλίδεηαη ζηελ νληνγελεηηθή δηαδηθαζία
230

 

Άιιν έλα θνκκάηη ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ην νπνίν κίιεζε ήηαλ απηφ ηεο θπξίαξρεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Καη απηφ δελ ήηαλ θάηη πξσηάθνπζην. Ο Leontiev είρε ήδε θάλεη εθηελή 
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αλαθνξά ζην βηβιίν ηνπ «Γξαζηεξηόηεηα, πλείδεζε, Πξνζσπηθόηεηα» θαη ηε μερψξηδε 

ηξία θνκκάηηα, ηξείο ηδηφηεηεο εθ ησλ νπνίσλ ζην πξψην είρε ηε γλψκε πσο ήηαλ κία 

δξαζηεξηφηεηα κέζα απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ λέεο κνξθέο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα δηαθνξνπνηνχληαη, ζην δεχηεξν πσο πξφθεηηαη γηα κία δξαζηεξηφηεηα φπνπ ςπρηθέο 

δηεξγαζίεο είηε ζρεκαηίδνληαη είηε επαλαδνκνχληαη θαη ηέινο ζην ηξίην είρε ηελ άπνςε πσο ε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ απηή πνπ νη επηκέξνπο ςπρνινγηθέο αιιαγέο ζηε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ
231

. Ο Davydov δερφηαλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ππφ ην είδνο ηεο «αθέξαηεο» δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία είλαη 

ζεκαληηθή γηα θάζε πεξίνδν ηεο δσήο, θαζνξίδεη ηηο ςπρηθέο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζε 

απηέο ηηο πεξηφδνπο θαη πξνζδηνξίδνπλ ζηε ζπλέρεηα ηηο ζπλεηδεζηαθέο αιιαγέο ηνπ 

αηφκνπ
232

.  

  

4.3 Ο Sergey Rubinstein θαη ε πκβνιή ηνπ ζηε Θεσξία ηεο Γξαζηεξηόηεηαο: 

Σψξα ζα πεξάζνπκε ζε έλαλ απφ ηνπο επηζηήκνλεο πνπ ζεσξείηαη πσο θαηέρεη κία 

απφ ηηο «ηδξπηηθέο» ζέζεηο ζηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζηνλ Sergey L. Rubinstein
233

θαη 

δελ είλαη ηπραίν ην φηη ε αλαθνξά καο ζηε ζπκβνιή ηνπ Rubinstein  ζηε ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη ζε μερσξηζηφ ππνθεθάιαην. 

  O Brushlinskii (2004), φπσο θαη αξθεηνί άιινη ςπρνιφγνη, αλαθέξεηαη ζηνλ 

Rubinstein σο ην δεκηνπξγφ ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ο Rubinstein ήηαλ πξάγκαηη 

κία αμηφινγε κνξθή κέζα ζην επηζηεκνληθφ ηνπίν ηεο νβηεηηθήο Ρσζίαο.   

 Ο Rubinstein γελλήζεθε ζηελ Οδεζζφ ην 1889 θαη ήηαλ γηφο δηθεγφξνπ.  Δίρε 

δηδαρζεί Φηινζνθία, Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Φπρνινγία θαη Μαζεκαηηθά ζην Παλεπηζηήκην ηεο 
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Γεξκαλίαο ελψ ην δηδαθηνξηθφ ηνπ είρε έλα θηινζνθηθφ ζέκα («ην Πξόβιεκα ηεο 

Μεζόδνπ»)
234

. Ο Rubinstein ήηαλ έλαο απφ ηνπο επηζηήκνλεο πνπ ζηε κεηεπαλαζηαηηθή 

Ρσζία είρε ζπκβάιεη ψζηε νη κεζνδνινγηθνί θαλφλεο ηνπ δηαιεθηηθνχ πιηζκνχ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πην ζσζηά. Έλα απφ ηα πην γλσζηά θαη θχξηα έξγα ηνπ 

ήηαλ ην «Fundamentals of Psychology»ζην νπνίν κίιεζε γηα ηε ζεσξία ηεο αληαλάθιαζεο 

ηνπ Lenin θαη πσο απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ Φπρνινγία ελψ ε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ 

«Fundamentals of General Psychology» ην 1940 έζεζε ηε ζεσξεηηθή βάζε γηα ηε 

Φπρνινγία ζηε νβηεηηθή Έλσζε 
235

. Ηδηαίηεξα ην δεχηεξν βηβιίν έθαλε πάηαγν ηελ πεξίνδν 

έθδνζήο ηνπ θαη κηιάκε γηα έλα νγθσδέζηαην δνθίκην 1440 ζειίδσλ! Ο Rubinstein 

πξνζπάζεζε λα ζπλδπάζεη ηε γεληθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηε Φπρνινγία θαη λα 

εμεγήζεη ηηο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ γελλνχληαη αιιά θαη λα εθζέζεη ηηο απφςεηο πνπ 

είραλ αλαπηπρζεί ζηε κεηεπαλαζηαηηθή Φπρνινγία ζηε Ρσζία. Ήηαλ, φκσο, ζην άξζξν ηνπ 

«Ζ Αξρή ηεο Γεκηνπξγηθήο Αλεμάξηεηεο Γξαζηεξηόηεηαο (Πξνο ηα Φηινζνθηθά Θεκέιηα 

ησλ ύγρξνλσλ Παηδαγσγηθώλ)» (Printsip tvorcheskoi samodeiatel’ nosti (k filosfskim 

osnovam sovremennoi pedagogiki) θαηά ην 1922 πνπ γηα πξψηε θνξά, ν Rubinstein, 

μεθαζάξηζε ηε ζέζε ηνπ γηα ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο . 

Ήδε απφ ηελ πεξίνδν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 ν Rubinstein κειεηνχζε ζνβαξά ηελ ζεσξία 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηηο πξνεθηάζεηο πνπ ιάκβαλε. Ηδηαίηεξν ξφιν ζηε ζεσξία ηνπ έρεη ν 

ξφινο ηνπ αηφκνπ ζαλ ππνθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο
236

. Δπεξεαζκέλνο απφ ηελ καξμηζηηθή 

ζθέςε θαη ηελ κεζνδνινγία ηνπ δηαιεθηηθνχ πιηζκνχ, ν Rubinstein, μεθίλεζε λα 

αληηιακβάλεηαη εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ ςπρή θαη ηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο 

δηαθνξεηηθά. Μέζα ζε απηά ήηαλ θαη ην άηνκν ζαλ θνκκάηη ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ε αληίζεζε 
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κε ηνλ Leontiev ν Rubinstein δελ ρξεζηκνπνίεζε ηε γιψζζα θαη ηα ζρήκαηά ηεο αιιά έβαιε 

ζε πξψην πιάλν ηελ έλλνηα ηεο «πξάμεο». Ζ πξάμε ζεσξεί πσο είλαη κία «αξρέγνλε κνξθή 

ζθέςεο ηνπ αηόκνπ»
237

 θαη απηή (δειαδή ε πξάμε) είλαη ζεκειηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξσηαξρηθήο πξαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απηή ηνπ ηε ζέζε, ζηε ζπλέρεηα, επηβεβαίσζαλ 

πνιινί ςπρνιφγνη κε ηα εξεπλεηηθά ηνπο επξήκαηα. Γελ ζηακάηεζε φκσο εθεί αθνχ ε εξεπλά 

ηνπ ζπκβάδηδε κε ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεσξία ηνπ δηαιεθηηθνχ 

πιηζκνχ φπσο θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εκβαζχλεη πεξηζζφηεξν ζηε κεζνδνινγία ηνπ.. 

Καηέιεμε, ινηπφλ,  ζε έλα απφ ηα πην γλσζηά ηνπ έξγα, ην «Βάζεηο ηεο Ψπρνινγίαο» (1940), 

ζε θάπνηεο ζεσξεηηθέο αξρέο: 

 Σελ αξρή ηεο ςπρν-θπζηνινγηθήο ελόηεηαο, 

 ηελ αξρή ηεο ςπρηθήο αλάπηπμεο, 

 ηελ αξρή ηεο ηζηνξηθόηεηαο θαη ηέινο, 

 ηελ αξρή ηεο ελόηεηαο ζεσξίαο θαη πξάμεο
238

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ έθηαζε κεηά ην 1947, φπσο αλαθέξεη ν Brushlinskii (2002), λα 

δηαηππψλεη ηελ επηζηεκνληθή αξρή ηνπ ληεηεξκηληζκνχ
239

 φπνπ κέζσ απηήο νη εμσηεξηθέο 

αηηίεο δηα κέζσ θάπνησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ (δειαδή θάπνησλ αξρψλ), θαζνξίδνπλ αθελφο 

ην ξφιν ηνπο θαη αθεηέξνπ ζε πνηφλ θαη ζε ηη αθξηβψο ζα αζθήζνπλ επίδξαζε. Σν πην 

ελδηαθέξνλ θνκκάηη φκσο είλαη πσο ε ζεσξία ηνπ ληεηεξκηληζκνχ πξνζέθεξε επηρεηξήκαηα 

ζηνλ  Rubinstein ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο εζσηεξίθεπζεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ αλαπηχζζεηαη 

ζηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Leontiev. Πην αλαιπηηθά, ε αληίζεζή ηνπ κε ηνλ 

Leontiev ήηαλ ζην φηη «νη εζσηεξηθέο αηηίεο θαζνξίδνπλ άκεζα (θαη όρη καθξνπξόζεζκα) 
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ηελ ςπρηθή αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ θαη όρη κέζσ εζσηεξηθώλ ζπλζεθώλ
240

» φπσο 

ηνπιάρηζηνλ πξνέβαιε ν Leontiev  ζηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη ζέζεηο ηνπ Rubinstein 

δηέθεξαλ ζε αξθεηά ζεκεία απφ ηηο ζέζεηο άιισλ επηζηεκφλσλ ηεο ςπρνινγίαο θαη ππήξραλ 

αλνηρηέο δηαθσλίεο ζηα εθάζηνηε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα πνπ δηνξγαλψλνληαλ εθείλε ηελ 

επνρή. Ζ ζεσξία ηνπ ληεηεξκηληζκνχ ζηε ζπλέρεηα εκπινπηίζηεθε θαη κε ζηνηρεία απφ ηε 

ζεσξία ηνπ Pavlov
241

.  

Χο πξνο ηε δξαζηεξηφηεηα, ν Rubinstein, πξνζπάζεζε λα πεξηγξάςεη ηα ηέζζεξα 

βαζηθά-θαηά ηε γλψκε ηνπ- ραξαθηεξηζηηθά ηεο
242

. ην πξψην ραξαθηεξηζηηθφ ηνλίδεη πσο ε 

δξαζηεξηφηεηα είλαη πάληα ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ εθηειεί κία ζπιινγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζην δεχηεξν πξνζεγγίδεη ηε δξαζηεξηφηεηα ζαλ ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα 

ζην ππνθείκελν θαη ην αληηθείκελν
243

. Δλψ ζηα δχν επφκελα ραξαθηεξηζηηθά ε 

δξαζηεξηφηεηα δηέπεηαη απφ δεκηνπξγηθφ ραξαθηήξα θαη ηέινο ε δξαζηεξηφηεηα, ιέεη, είλαη 

πάληα απηάξθεο
244

. Πξνζπάζεζε, κε επηηπρία ζα ιέγακε, λα εμεγήζεη θαη ηε δνκή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Δληνχηνηο, αλαθεξφηαλ ζπρλά ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ςπρνθπζηνινγηθήο 

ελφηεηαο κεηαμχ ηεο λφεζεο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο πιηθέο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ζρέζεο ηνπ αηφκνπ κε ηνλ θφζκν
245

. πκπέξαλε πσο ν ππξήλαο είλαη ε 

πξάμε σο κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη πσο ε ελέξγεηεο είλαη πξάμεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα θίλεηξα θαη ζηνρεχνπλ ζηελ εθπιήξσζε ελφο ζθνπνχ
246

. Όζνλ αθνξά ην 

θνκκάηη ηεο ζπλείδεζεο ν Rubinstein έιεγε: «[…]Ζ δξαζηεξηόηεηα θαη ε ζπλείδεζε δελ 
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πξόθεηηαη γηα δύν αζύλδεηεο απόςεηο αιιά γηα ηα κέξε ελόο νξγαληθνύ ζπλόινπ[…]κίαο 

ελόηεηαο»
247

.  

Ο Rubinstein θαηέθηεζε ηε δηθή ηνπ ζέζε αλάκεζα ζηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο αλ θαη δέρηεθε θξηηηθή απφ πνιινχο ςπρνιφγνπο θαζψο εμειηζζφηαλ ε 

ζεσξία. Παξ’ φια απηά, θαλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηε ζπκβνιή ηνπ θαη ζηελ 

επηζηεκνληθή σξίκαλζε ηεο Φπρνινγίαο ζηελ Ρσζία αιιά θαη ζηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηε 

ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

 

4.4 Ο Yrjö Engeström θαη ε ύγρξνλε Μνξθή ηεο Θεσξίαο ηεο Γξαζηεξηόηεηαο: 

Ο Davydov ζην άξζξν πνπ αλαθέξακε ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην (ρ. ρ) ζε 

θάπνην ζεκείν ζεκεηψλεη: «[…]κία πνιύ ελδηαθέξνπζα ζεσξία γηα ηε δξαζηεξηόηεηα 

παξνπζηάζηεθε από ηνλ Φηιαλδό ςπρνιόγν Yrjö Engeström[…]δελ απέξξηςε ηηο ηδέεο ηνπ 

Leontiev αιιά εμνκνίσζε πνιιέο από απηέο θαη δνύιεςε ζηε δηθή εξκελεία γηα ηε 

δξαζηεξηόηεηα[…]»
248

. Με ηα ιφγηα ηνπ Davydov ζα παξνπζηάδνπκε ηνλ Yrjö Engeström. 

Ο Engeström γελλεκέλνο ην 1948 πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο ζχγρξνλνπο κειεηεηέο ηεο 

ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη έρεη πξνζπαζήζεη-ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα-λα ηαπηίζεη 

ην φλνκά ηνπ κε ηε ζεσξία. Ο Engeström, ιέλε ραξαθηεξηζηηθά νη Langemeyer θαη Roth 

(2006) αλαγλσξίδεη ηελ ζπλεηζθνξά ηεο δηαιεθηηθήο ζην δήηεκα ηελο αληαλάθιαζεο ζηελ 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Ο ππξήλαο ηεο εξεπλάο ηνπ πάλσ ζηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

εληνπίδεηαη ζηελ αλαδήηεζε ησλ γελεζηνπξγψλ αξρψλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο
249

. Γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν επηζηήκνλα ε δξαζηεξηφηεηα πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν κε πνιιέο 
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ηδηαηηεξφηεηεο. Μνληέιν πνπ δελ ζα ιεηηνπξγεί κφλν δηαγλσζηηθά γηα ηε ζπκπεξηθνξά κα 

ζαλ κέζν γηα λα εληνπίδεηαη θαη λα εκθαλίδεηαη ε γέλλεζε θαη νη εθηεηακέλεο αιιαγέο ελφο 

αλνηρηνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη πξνρψξεζε ζηε δηαηχπσζε ελφο ηξηαδηθνχ ζπζηήκαηνο. ε 

πξψηε θάζε έρεη ζπλάθεηα θαη  κπνξεί λα εμεηάδεη ηα αληηθείκελα, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απηά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ελ γέλεη ηνπο θνηλσληθνχο νξγαληζκνχο θαη φιν απηφ λα γίλεηαη 

ππφ ην πξίζκα ηεο ηζηνξηθφηεηαο
250

. Καηά δεχηεξνλ, ε δξαζηεξηφηεηα έρεη βαζηζηεί ζηε 

δηαιεθηηθή ζεσξία ηε γλψζεο θαη ηεο ζθέςεο θαη εζηηάδεη ζηα δεκηνπξγηθά απνζέκαηα ηεο 

αλζξψπηλεο λφεζεο θαη ηέινο εθθξάδεη ηελ άπνςε πσο ε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 

κία εμειηθηηθή ζεσξία πνπ ζαλ ζθνπφ έρεη ηελ εξκελεία θαη ηνλ επεξεαζκφ ησλ πνζνηηθψλ 

αιιαγψλ ζηηο πξαθηηθέο ησλ αηφκσλ αλά ην ρξφλν
251

.  Σν κνληέιν ηνπ Engeström πεξηγξάθεη 

ηε δξαζηεξηφηεηα ζαλ έλα ζχζηεκα πνπ πεξηπιέθεη ηξία βαζηθά ζηνηρεία, ηα άηνκα, ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία. Ση ζεκαίλεη απηφ πνπ κφιηο είπακε; Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα 

κία ηξηκεξή ζρέζε κε ακνηβαία δηακεζνιάβεζε. Γειαδή, ε ζρέζε ηεο θνηλσλίαο κε ην 

πεξηβάιινλ δηακεζνιαβείηε απφ ηα άηνκα, ε ζρέζε ησλ αηφκσλ κε ηελ θνηλσλία 

δηακεζνιαβείηε απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηέινο ε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ 

δηακεζνιαβείηε απφ ηελ θνηλσλία
252

.  Απφ απηφ ην ηξηκεξέο ζχζηεκα, γηαηί φπσο θαίλεηαη γηα 

έλα ζχζηεκα πξφθεηηαη, απνζπάκε ηα θιαζζηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά δνκηθά ζηνηρεία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Σα εξγαιεία ηα ζπλαληάκε ζηε ζρέζε ησλ αηφκσλ κε ην πεξηβάιινλ θαη 

καδί κε απηά ζπλδπάδνληαη θαη νη αλάγθεο φπσο θαη ε εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ
253

. Έπεηηα ε 

ζρέζε ηεο θνηλσλίαο αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο θαη ην ζχζηεκα απηφ 

πνπ ζα θξνληίζεη λα κνηξάζεη ην πξντφληα ηεο εξγαζίαο
254

. ην ηέινο ε άκεζε ζρέζε ηνπ 
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αηφκνπ κε έλα ππφινηπν ζχλνιν δίλεη ηε ζέζε ηνπ  ζε έλα κεγαιχηεξν ζχλνιν, ηελ θνηλσλία, 

φπνπ ελ ζπλερεία κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε πεξηζζφηεξν πνιχπινθεο ζρέζεηο πνπ ππάξρεη 

δηακεζνιάβεζε κέζσ ησλ θαλφλσλ, ησλ παξαδφζεσλ θ. ν. θ.
255

 Όια φζα είπακε κέρξη 

ζηηγκήο κπνξνχκε λα ηα αληηιεθζνχκε θαη απφ έλα αξθεηά ελδηαθέξνλ ζρήκα:                            

 

                                        Δξγαιεία 

                                                      

 

 

                         Τπνθείκελν                                         Αληηθείκελν-Απνηειέζκαηα 

 

 

                      Καλόλεο                    Κνηλσλία                      Καηακεξηζκόο ηεο εξγαζίαο 

ρήκα 1. απφ Santosa, 2007 

ην ζχζηεκα πνπ πξνηείλεη ν Engeström νη ζπιινγηθέο κνξθέο ηεο πξαθηηθήο πξέπεη λα 

αλαπαξίζηαληαη, λα πηάλνπλ φιν ην θάζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ηελ εμέιημε ηεο 

ίδηαο ηεο πξαθηηθήο
256

. Ζ ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη έλα εληαίν ζχλνιν αλάιπζεο. 

 Χζηφζν, ζηελ ζεσξία ηνπ Engeström παξαηεξνχκε πσο έρε γίλεη ζνβαξή θξηηηθή. Ζ 

θξηηηθή επηθεληξψλεηαη, ζε πξψηε θάζε, ζην ηξηαδηθφ ζχζηεκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Φηα 

παξάδεηγκα, ελψ ην ζχζηεκα ηνπ ζεσξεηηθά απνηππψλεη φιε ηε δηαδηθαζία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο δελ δίλεη ζηνπο κειεηεηέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο μεθάζαξεο απαληήζεηο. 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ην ζχζηεκα ηνπ Engeström αλαπαξηζηά ηελ γελεζηνπξγφ αηηία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή απινπνηεί ηελ-απφ ηε θχζε ηεο-πνιππινθφηεηα ηνπ 

                                                 
255

 Foot, 2001 p. 10 

256
 Langemeyer, Roth, 2006 p. 29 



81 

 

ζπλφινπ ρσξίο λα θαηαθέξλεη, ηειηθά, λα δψζεη κία νιηζηηθή άπνςε γηα ηελ 

δξαζηεξηφηεηα
257

. Δπηπιένλ, δελ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ηελ αιιαγή ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην ππνθείκελν θαη κε πνηφλ ηξφπν ηειηθά δηακνξθψλεη ηαπηφρξνλα 

ηε θχζε ηνπ, ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Καηαιαβαίλνπκε, ζχκθσλα κε ηνπ Langemeyer θαη Roth 

(2006) πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Engeström θαζνξίδνπλ ην έλα ην άιιν, 

είλαη αλαγθαία ην έλα γηα ην άιιν θαη ηα βιέπνπκε φζν ζπλερίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα. Δδψ 

ζπκππθλψλεηαη θαη ε αδπλακία ηεο ζεσξία ηνπ Engeström ζην φηη δεκηνπξγείηαη ν θίλδπλνο 

νη κειεηεηέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα μεθηλνχλ ηελ έξεπλά ηνπο απφ ζέζεηο ηηο νπνίεο ζηε 

ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα αληηθξνχζνπλ. 

  Πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα πνχκε πσο νη παξαπάλσ αλαθνξέο γηα ηνπο εξεπλεηέο 

ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ είλαη αλαιπηηθέο αιιά ζπκππθλψλνπλ ζε έλα βαζκφ ηηο 

βαζηθέο ηνπο αληηιήςεηο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα νχησο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε κία 

φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο, δελ 

ήηαλ νη ςπρνιφγνη ζηνπο νπνίνπο αλαθεξζήθακε νη κνλαδηθνί πνπ κίιεζαλ θαη αζρνιήζεθαλ 

κε ηε ζεσξία: ν Shchedrovitskii πνπ έγξαςε γηα ηελ έλλνηα ηεο ζθέςεο-δξαζηεξηφηεηαο, ν 

Shadrkov (ζπλαηζζήκαηα), ν Tikhomirov (πεηξάκαηα κε ζπλαηζζήκαηα), ν Bibler (ζπιινγηθή 

δξαζηεξηφηεηα) θαη πνιινί άιινη
258

. 

 

 

4.5 H Κξηηηθή ζηε Θεσξία ηεο Γξαζηεξηόηεηαο: 

Σν επηζηεκνληθφ έξγν ηνπ Leontiev πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαη 

ζσζηά νξγαλσκέλεο επηζηεκνληθέο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ ζηε νβηεηηθή Έλσζε ζηνλ 

ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο. Γελ ήηαλ ππφζεζε φκσο ελφο κφλν αηφκνπ, ελφο κεκνλσκέλνπ 
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επηζηήκνλα ηεο ςπρνινγίαο, αληηζέησο, επξφθεηην γηα πξνζπάζεηα ζπιινγηθή, πξνζπάζεηα  

επηζηεκφλσλ πνπ ν θάζε έλαο κε ηε ζεηξά ηνπ ζπλέβαιε φρη κφλν ζην λα εμεηάζεη ηελ ζεσξία 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ζην λα δηακνξθψζεη κία δηαθνξεηηθή ςπρνινγία πνπ ζαλ 

θέληξν ηεο ζα είρε ην άηνκν ηεο νζηαιηζηηθήο θνηλσλίαο.  

Ζ ζεσξία ηνπ Leontiev γηα ηε δξαζηεξηφηεηα δελ ζηακάηεζε λα απαζρνιεί ηνπο 

επηζηήκνλεο θαη απηφ ην είδακε άιισζηε θαη κε ηηο έξεπλεο ηνπ Φηιαλδνχ Ëngestrom. Σν 

ηειεπηαίν δηάζηεκα γίλεηαη ιφγνο ηδηαίηεξα ζηε Φηλιαλδία, ζπλνιηθά ζηηο θαλδηλαβηθέο 

ρψξεο αιιά θαη ζηελ Ακεξηθή γηα ηελ ρξήζε ηεο ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζπλδπαζηηθά κε 

δηάθνξα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθεξφκαζηε ζε πξνγξακκαηηζκφ 

αιιειεπίδξαζεο ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο
259

. Δπίζεο, ηε ρξήζε ηεο ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζην πξφζθαην παξειζφλ ηελ εληνπίδνπκε θαη ζε πξνγξάκκαηα φπσο  ην 

«Γίθηπν γηα Δζλνινγηθέο Παξαηεξήζεηο θαη Πξνεηδνπνίεζε γηα πηζαλέο πγθξνύζεηο»
260

. 

Θεσξνχκε πσο απνηειεί κία ελδηαθέξνπζα ηξνπή ζηελ εμέιημε ηεο ζεσξίαο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Βέβαηα, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν εξεπλεηηθφ ππφβαζξν ηεο ζεσξία 

μεθεχγεη θάπσο απφ ηηο παξαδνζηαθέο λφξκεο εληνχηνηο έρεη ελδηαθέξνλ λα δεη θαλείο ηνλ 

ηξφπν πνπ εθαξκφδεηαη. Γελ πξέπεη λα καο θαίλεηαη παξάμελν απηφ αθνχ θαη ζηελ νβηεηηθή 

Έλσζε, νη επηζηήκνλεο, έδεηρλαλ πάληα ηδηαίηεξν δήιν ζε φ, ηη αθνξά ηελ ηερλνινγία. Γελ 

πξέπεη φκσο λα μερλάκε πσο αθφκε θαη έηζη ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

αθφκε θαη κεηά ηηο αλαηξνπέο ηνπ νζηαιηζκνχ ζηε Ρσζία πήξε εθ ησλ πξαγκάησλ 

δηαθνξεηηθή ηξνπή αθνχ απνθφπεθε ε εξεπλά ηεο απφ ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν ηεο ηελ 

χπαξμε Δπηζηεκψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηε κεζνδνινγία ηνπ δηαιεθηηθνχ πιηζκνχ.  

Ζ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Alexei Leontiev φπσο φιεο νη επηζηεκνληθέο 

ζεσξίεο δελ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη θάπνην αιάζεην θαη πφζν κάιινλ θαλείο δελ κπνξεί λα πεη 
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πσο δελ κπνξεί λα εμειηρζεί πεξηζζφηεξν. Τπάξρνπλ θνκκάηηα ζηε ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηα νπνία έρεη αζθήζεί έληνλε ή ιηγφηεξν έληνλε θξηηηθή. Σν πεδίν ζην 

νπνίν αζθήζεθε έληνλε θξηηηθή ζηελ ζεσξία ηνπ Leontiev φπσο είπακε θαη παξαπάλσ ήηαλ 

ην θνκκάηη ηεο εζσηεξίθεπζεο.  Ο Γαθέξκνο αλαθέξεη ζρεηηθά γηα ηελ εζσηεξίθεπζε θαη ηηο 

αληηδξάζεηο απφ κεξηά ησλ ππνζηεξηθηψλ ησλ ζέζεσλ ηνπ Rubinstein πσο «[…]νη 

ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο ηνπ Leontiev ηόληδαλ ηελ εμάξηεζε ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο 

από ηε δνκή ηεο εμσηεξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ αηόκνπ κε ηνλ θόζκν ησλ 

αληηθεηκέλσλ[…]
261

». ηε ζπλέρεηα , ν Γαθέξκνο, εληνπίδεη πσο ε θξηηηθή πνπ γίλεηαη 

ρσξίδεηαη ζε δχν θνκκάηηα. Απφ ηε κηα ην φηη ζηελ εζσηεξίθεπζε δελ απνθαιχπηεηαη ε δνκή 

θαη ην πεξηερφκελν ηεο λνεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πσο απνξξίπηνληαη νη εζσηεξηθέο 

πξνυπνζέζεηο ηεο κάζεζεο φπσο θαη ε ζρέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία
262

. Δπηπιένλ, ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε γίλεηαη ιφγνο πσο ε λνεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ελψ θαζνξίδεηαη εμ νινθιήξνπ απφ εμσγελείο παξάγνληεο δελ θαηαθέξλνπλ 

λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηελ αιιειεπίδξαζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ ηεο 

κάζεζεο
263

. Σν δεχηεξν ζθέινο ηεο θξηηηθήο ζηελ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Leontiev 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ εζσηεξίθεπζε έρεη λα θάλεη, ζχκθσλα κε ηνλ Γαθέξκν (2002) κε 

ην φηη ε κάζεζε θαηαιήγεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κία απιή αθνκνίσζε-απνζηήζηζε 

πιεξνθνξηψλ θαη ελ ηέιεη ην άηνκν δελ θαηαθέξλεη λα παξάγεη λέεο κνξθέο απεηθφληζεο. 

Γειαδή ην ππνθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ππνβαζκίδεηαη σο πξνο ηνλ ελεξγφ θαη 

δεκηνπξγηθφ ραξαθηήξα πνπ έρεη. Πάλσ ζηε δηαπίζησζε ηνπ Γαθέξκνπ ν θαθαξίλνο (20120 

πξζζέηεη πσο «[…]ε πξνζέγγηζε απηή εζηηάδεη ζηελ αλάδεημε ηνπ θαζνξηζκνύ ηεο 

εζσηεξηθή από ηελ εμσηεξηθή δξαζηεξηόηεηα ρσξίο λα κειεηά ζπζηεκαηηθά ηελ 
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αληίζηξνθε επίδξαζε θαζώο απηή ζεσξείηαη δεδνκέλε[…]
264

».  Ο θχθινο ηνπ Rubinstein 

απφ ηελ άιιε είρε ηελ αληίιεςε πσο ε κάζεζε δελ έρεη λα θάλεη απνθιεηζηηθά κε κία 

ζπκπεξηθνξηζηηθή δηαδηθαζία πνπ ε επηηπρία ηεο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ «εθγχκλαζεο» ηνπ 

αηφκνπ
265

. Αληίζεηα, έδηλε βάξνο ζηελ απηφλνκε λνεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ καζεηή πνπ κε 

ηε ζεηξά ηεο ζα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε ηεο αλεμάξηεηεο ζθέςεο, ζηελ 

παξαγσγή λέαο γλψζεο θ. ιπ. Δθηφο απφ ηνλ Rubinstein θαη ε Menchiskaia άζθεζε θξηηηθή 

ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο ηνπ Leontiev πσο “[…]αλαγάγνπλ ηελ εζσηεξηθή λνεηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ζηελ εμσηεξηθή πξαθηηθή, θαζώο ε αληίιεςε ηνπο γηα ηελ εζσηεξηθή 

αζρνιείηαη κόλν κε ην πεξηέρνκελν θαη ηε δνκή ηεο εμσηεξηθήο[…]
266

». Ζ θξηηηθή πνπ 

γίλεηαη ζηνλ Leontiev αθνξά θπξίσο ηηο κεζνδνινγηθέο επηινγέο πνπ έθαλε γηα ηελ έξεπλα 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο ζπλείδεζεο, ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Έηζη, δηαβάδνπκε ζην άξζξν «Ζ 

Μαξμηζηηθή Θεσξία ηεο πλείδεζεο» απφ ηνλ Καθαξίλν (2012) πσο ε ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ Leontiev ραξαθηεξηδφηαλ απφ κνλνκέξεηεο. Ο Καθαξίλνο απηή ηνπ ζέζε ηε 

δελ ηελ πξνβάιεη αθνξηζηηθά αιιά εληνπίδεη ηηο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αδπλακίεο 

ζηελ έξεπλα ηνπ Leontiev. Κπξίσο έρεη λα θάλεη κε «[…]ηελ παξαγλώξηζε[…]ησλ 

βηνινγηθώλ παξαγόλησλ ζηε ςπρηθή αλάπηπμε ησλ αηόκσλ[…]
267

». Γηα αλ γίλνπκε πην 

ζπγθεθξηκέλνη ε ππνηίκεζε ηνπ βηνινγηθνχ παξάγνληα απφ ηνλ Leontiev ζε ζπλδπαζκφ κε 

λέα επξήκαηα ζηηο έξεπλεο έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηηο κεζνδνινγηθέο αληηθάζεηο ζην έξγν ηνπ. 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο ζρέζεο ησλ αλαγθψλ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο παξαηεξνχκε θάηη 

αξθεηά ελδηαθέξνλ. Δλψ ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αλαθνξέο ζην φηη ε αλάγθε είλαη 

πξνυπφζεζε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα πηνζεηψληαο ην ζρήκα «αλάγθε-δξαζηεξηόηεηα-αλάγθε» 

ηαπηφρξνλα ππάξρνπλ θαη αλαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ ην ζρήκα δηαθνξεηηθά 
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(δξαζηεξηόηεηα-αλάγθε-δξαζηεξηόηεηα)
268

. Με ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζρήκαηνο αλάγθε-

δξαζηεξηφηεηα-αλάγθε κεηαηνπίδεηαη ε ζέζε πνπ έρνπλ νη αλάγθεο ζηε ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη απφ πξντφληα βηνινγηθνχ ραξαθηήξα γίλνληαη πξντφληα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ηε ζπλείδεζε παξαηεξνχκε ηα εμήο ζχκθσλα κε ηνλ Καθαξίλν (2013): 

«[…]ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεη ν Leontiev ηελ ζπλείδεζε ζηε ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ππνδαπιίδεη ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ηεο πξαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε 

ζρέζε πάληα κε ηνλ ηύπν ηεο αληαλάθιαζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ ηελ 

ραξαθηεξίδεη[…]». Ο ίδηνο αλαθέξεη παξαθάησ ζην άξζξν ηνπ «Methodological reflections 

on Leontiev’s Activity Theory: Activity Theory and “The Logic of History”» πσο ππήξμαλ 

επηζηήκνλεο απφ άιια θηινζνθηθά ξεχκαηα αιιά θαη επηζηήκνλεο ηεο «καξμηζηηθήο 

ζθνπηάο» πνπ ακθηζβήηεζαλ επηκέξνπο θνκκάηη ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Χο πξνο ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε ζέζε ηεο ζηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ε 

θξηηηθή πνπ γίλεηαη αθνξά θαη εδψ ην ζεσξεηηθφ επίπεδν ησλ εξεπλψλ ηνπ Leontiev. Ο 

Μετκάξεο (2012) ζεσξεί πσο απηφ γίλεηαη ζε ηέζζεξα ζεκεία. Σν πξψην αθνξά ηελ 

δηαθξίβσζε ησλ θαηεγνξηψλ είλαη-νπζία-θαηλφκελν-πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ζηα πιαίζηα ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο
269

. Σν δεχηεξν θαη ην ηξίην αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ˙αθελφο κελ ηε δηάθξηζε κεηαμχ ζε εξγαζηαθή θαη κε δξαζηεξηφηεηα, 

αθεηέξνπ δε, ηελ εμέηαζή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζπιινγηθφ επίπεδν
270

. Σέινο, πξνζζέηεη 

πσο ππήξρε αδπλακία, σο πξνο ηελ πξνζσπηθφηεηα, «[…]ε δηακφξθσζε θαη αλάπηπμε ηεο 
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εληφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο ελ γέλεη σο νξηαθήο 

ζπιινγηθφηεηαο[…]
271

». 

Χζηφζν είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε ζην λνπ καο πσο ηδηαίηεξα κεηά ηηο αλαηξνπέο ζηε 

Ρσζία ζηα ηέιε ηεο δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ζηηο αξρέο ηνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ππήξμαλ 

πνιινί επηζηήκνλεο πνπ ζέιεζαλ λα αζθήζνπλ-θαη άζθεζαλ-θξηηηθή ζε εξεπλεηηθά έξγα θαη 

ζεσξίεο πνιιψλ ζπλαδέιθσλ ηνπο-αλάκεζα θαη ζε απηέο ε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Leontiev-πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ κεζνδνινγηθά ην δηαιεθηηθφ πιηζκφ θαη πνιιέο θνξέο απηφ 

έγηλε θαη ζηα πιαίζηα ηελ «αλακφξθσζεο» ή ηεο «αλαλέσζεο» ηεο ζεσξία ηνπ δηαιεθηηθνχ 

πιηζκνχ απφ ηνπο πξψηνπο. Απηφ, φκσο, ην ιέκε ρσξίο λα κεδελίδνπκε ή λα κελ δερφκαζηε 

ηελ θξηηηθή πνπ γίλεηαη θαινπξναίξεηα θαη πάληα βάζεη ηεο θαιήο ζέιεζεο λα ππάξρεη 

εμέιημε θαη εκβάζπλζε ζε κία επηζηεκνληθή ζεσξία ζηελ πεξίπησζή καο ηε ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Αλαθεθαιαίσζε: 

χκθσλα κε ην ηειεπηαίν θεθάιαην ε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Leontiev 

απνηέιεζε ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα γηα κία ζεηξά απφςεσλ πάλσ ζην ζέκα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Δίηε ζπλεξγαηψλ ηνπ φπσο ν Galperin είηε κεηαγελέζηεξσλ επηζηεκφλσλ 

φπσο ν Ëngestrom. Ηδηαίηεξε κλεία έγηλε ζηνλ Rubinstein θαη ηε ζεσξία ηνπ φπνπ θαη απηφο 

έρεη ηαπηίζεη ην φλνκά ηνπ κε ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σέινο ζην θεθάιαην απηφ 

αλαθεξζήθακε θαη ζηελ θξηηηθή ηεο ζεσξίαο ηνπ Leontiev θαη ηηο πξνεθηάζεηο πνπ παίξλεη. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Μεηά ηηο αλαηξνπέο ζηε νβηεηηθή Έλσζε ηελ πεξίνδν 1989-1991 θαη ηελ 

θαπηηαιηζηηθή παιηλφξζσζε έγηλαλ κεγάιεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη άιιεο αιιαγέο νη 

νπνίεο, κνηξαία, επεξέαζαλ θαη ηελ πνξεία ηεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο αιιά θαη ζπλνιηθφηεξα 

ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο. Βέβαηα, ήδε ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο νβηεηηθήο 

ςπρνινγίαο είραλ επηθξαηήζεη απφςεηο πνπ απνπξνζαλαηφιηδαλ απφ ηελ-κέρξη ηφηε-πνξεία 

ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζήο ηεο. Δκείο ζεσξνχκε πσο απηφ πήγε πίζσ ηνλ 

δηάινγν αλάκεζα ζηηο ζρνιέο ςπρνινγίαο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ζπλνιηθά απνηέιεζε 

αξλεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ έξεπλα ηνπ αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

ηελ εξγαζία καο ζαλ ζηφρν είρακε λα δείμνπκε ηελ πνξεία ηεο ζεσξίαο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο κέζα απφ ηελ ζπκβνιή ηνπ Leontiev. Θεσξνχκε πσο απηφο ν ζηφρνο ζηνλ 

έλα ή ζηνλ άιιν βαζκφ επεηεχρζε. Ξεθηλψληαο απφ ηηο απφςεηο ηνπ Vygotsky θαη ζηελ 

πξφζιεςε θαη δηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ Leontiev αξρίζακε ηελ αλάιπζε ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Leontiev θαη πξνρσξήζακε ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ζε άιια 

θνκκάηηα ηεο ςπρνινγίαο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δξαζηεξηφηεηα φπσο είλαη ε 

πξνζσπηθφηεηα. Ήηαλ απηή ε αλάιπζε πνπ θάλακε θαη καο βνήζεζε λα βγάινπκε ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία ηνπ Leontiev πάλσ ζηε δξαζηεξηφηεηα.  

Πηζηεχνπκε πσο ε ζπκβνιή ηνπ Leontiev ζηελ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 

νπζηαζηηθή θαη αληαλαθιά ηελ ζπλνιηθή εξεπλεηηθή πνξεία πνιιψλ νβηεηηθψλ ςπρνιφγσλ. 

Θα ζπκθσλήζνπκε, κάιηζηα, κε ηα γξαθφκελα ηνπ Μετκάξε (2012) πσο «ε ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο βξίζθεηαη ζηελ πξσηνπνξία ηεο ζύγρξνλεο ςπρνινγίαο». ίγνπξα, δελ 

ήηαλ κία απιή ππφζεζε θαη ε κειέηε πάλσ ζηελ δξαζηεξηφηεηα ζεσξνχκε πσο ήηαλ 

πξσηνπνξηαθή. Ο Leontiev έδηλε βάξνο ζην ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ θνκκάηη θαη κέζα 
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απφ ηηο δχν ζεσξίεο ηεο αληαλάθιαζεο θαη εζσηεξίθεπζεο πξνζπάζεζε λα δψζεη απαληήζεηο 

ζηα εξσηήκαηα πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ κειέηε ηεο ζεσξίαο. Χζηφζν, πηζηεχνπκε πσο ε 

ρξήζε ησλ κεζνδνινγηθψλ απηψλ εξγαιείσλ δελ θαηάθεξε λα γίλεη ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα 

μεθαζαξίζεη ηειείσο ην ηνπίν αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θξηηηθή πνπ έγηλε ζηνλ Leontiev λα 

δεκηνπξγήζεη εξσηήκαηα. Καη πάιη πηζηεχνπκε πσο απηή ε αδπλακία ζην έξγν ηνπ Leontiev 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπλνιηθή αληίιεςε ζηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν ηεο νβηεηηθήο ςπρνινγίαο αη 

ηηο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αδπλακίεο πνπ αληηκεηψπηδε νιφθιεξνο ν θιάδνο 

γεληθφηεξα. 

Ζ έξεπλεο ηνπ Leontiev έδσζαλ ηξνθή γηα ζθέςε ζε έλα νιφθιεξν επηζηεκνληθφ 

θιάδν θαη θαηάθεξαλ λα πξνρσξήζνπλ ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο ζρνιέο 

ςπρνινγίαο πνπ ππήξραλ ζηε νβηεηηθή Έλσζε. Καη απηφ, ινηπφλ, λνκίζνπκε πσο 

θαηαθέξακε λα ην απνδείμνπκε. Γελ έρεη λα θάλεη απνθιεηζηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζεσξηψλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα αιιά ην φηη απηέο νη ζεσξίεο είραλ ζαλ κέηξν 

ζχγθξηζεο πνιιέο θνξέο ηηο κειέηεο θαη ζέζεηο ηνπ Leontiev.  

Δπηπιένλ, ζεσξνχκε πσο ε αδπλακία ηνπ έξγνπ ηνπ Leontiev-σο έλα βαζκφ- 

δηαβάδνληαο ην έξγν ζήκεξα έρεη λα θάλεη κε ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο, 

επνκέλσο, θαη ηα λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα. ηηο κέξεο καο κε ηελ φιν θαη πεξηζζφηεξε 

ρξήζε ηελ ηερλνινγίαο θαη ζην θιάδν ηεο ςπρνινγίαο κπνξνχκε λα βγάινπκε ηξνκεξά 

επηζηεκνληθά ζπκπεξάζκαηα φπνπ θάησ απφ ην θαηάιιειν κεζνδνινγηθφ πιαίζην λα γίλνπλ 

έλα ζνβαξφ επηζηεκνληθφ εξγαιείν. Αο ζθεθηνχκε, ινηπφλ, ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ηα λέα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ζήκεξα. Θα κπνξνχζακε λα έρνπκε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα είηε απηά έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ηα παηδηά ελ γέλεη, ηελ 

εξγαζία θ.ιπ.  

πκπεξαζκαηηθά, ην έξγν ηνπ A. N. Leontiev απνηειεί παξαθαηαζήθε γηα φινπο ηνπο 

επηζηήκνλεο ηεο ςπρνινγίαο. Θεσξνχκε πσο ηψξα είλαη αλαγθαία πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ε 
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επαλεμέηαζε ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε έλαξμε θαηλνχξγησλ εξεπλψλ πάλσ. Ήδε 

ππάξρνπλ επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε ην δήηεκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο αιιά αθφκε θη 

έηζη ηα βήκαηα είλαη αθφκε κηθξά. Μαδί κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ζα ρξεηαζηεί λα κειεηεζνχλ 

θαη επηκέξνπο θνκκάηηα φπσο ε ζπλείδεζε, ε πξνζσπηθφηεηα, ε ζπκβνιή θαη άιισλ 

επηζηεκφλσλ ζηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σν πην ζεκαληηθφ πνπ πξέπεη λα έρνπκε ζην 

λνπ καο είλαη ην εμήο: Ο Leontiev βξέζεθε ζε έλα θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ-ηζηνξηθφ ζχζηεκα 

πνπ νηθνδνκήζεθε πάλσ ζηελ αξρή λα κελ ππάξρεη εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ απφ άλζξσπν 

πνπ ζαλ ζηφρν είρε ηελ παξαγσγή γλψζεο γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Σν ίδην ρξεηάδεηαη θαη ζήκεξα θαη ζεσξνχκε πσο ε έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο ζεσξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ππξήλα ην έξγν ηνπ Leontiev θαη απαιιαγκέλν απφ ηηο κεζνδνινγηθέο 

αδπλακίεο ζα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα.  
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